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Při úvahách o tom, jakým způsobem přemyslovští králové vnímali a reprezentovali své 
královské důstojenství, narážejí medievisté na nedostatek primárních pramenů. Jednou 
z možností, jak lze tento výpadek nahradit, je zaměřit svou pozornost do oblasti, která 
byla v rámci dosavadního bádání jen velmi málo analyzována. Tou je umělecká produkce 
pražského panovnického dvora, přesněji řečeno středohornoněmecká lyrika a epika, která 
prokazatelně vznikala na přímou objednávku posledních Přemyslovců. S tou se vůbec 
poprvé setkáváme na přelomu druhé poloviny 13. století v souvislosti s rozvojem rytířského 
způsobu života české nobility. Interpretační možnosti, které tyto narativní prameny 
nabízejí, jsou předmětem této studie. V posledních letech jejich výzkum oživil zejména 
kolektiv badatelů pod vedením Dany Dvořáčkové-Malé a Jana Zelenky.1 

* Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu Ostravské univerzity SGS15/FF/2016-2017 - Realita 
a skutečnost ve středověku a IRP 201548 - Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy.
1 Dosavadní výzkum byl v českém prostředí především doménou germanistů a literárních historiků. 
K tomu srov. NESMĚRÁK, Karel: Milostná píseň krále Václava : Edice, rozbor a historie sporu. Zprávy 
české společnosti rukopisné 7, 2005, s. 161–179; ČERNÝ, Václav: Staročeská milostná lyrika a další studie ze 
staré české literatury. Praha 1999; BOK, Václav – POKORNÝ, Jindřich (eds.): Moravo, Čechy radujte se! 
: Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. In: Litteraria germano-austro-
bohemica, 1. Praha 1998; POKORNÝ, Jindřich: Fröuwe dich, Merhern, Beheimlant! Němečtí básníci na dvoře 
posledních Přemyslovců a naše současná literárněhistorická studia. Střední Evropa. Revue pro středoevropskou 
kulturu a politiku 11, 1995, č. 46, s. 66–82; LEHÁR, Jan: Česká středověká lyrika. Praha 1990; BOK, Václav: 
Germanistické poznámky k alexandrovské látce v jižních Čechách na počátku 14. stol. Listy filologické 107,
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Výchozí premisa předložené studie vychází z názoru, že tato díla sloužila jako jistý mediální 
kanál, jímž Přemyslovci – volně řečeno – působili na veřejné mínění, ovlivňovali náhled 
na svou velmocenskou politiku a idealizovali své panovnické osobnosti prostřednictvím 
literárně-historických symbolů a personifikací. V tomto ohledu se lze domnívat, že literární 
produkce na přemyslovském dvoře plnila úlohu prostředku civilizačního procesu, neboť 
prostřednictvím svých sdělení kultivovala afekty všech příjemců, kteří na ně přistupovali.2 
Přemyslovci jejím prostřednictvím konstruovali svou vlastní realitu, doplněnou o politické 
cíle, které chtěli politické veřejnosti předestřít a legitimizovat je.3 Je třeba zdůraznit, že tyto 
cíle často nebyly v souladu s příslušnými právními obyčeji, a proto přemyslovští králové 
využívali rytířskou lyriku a epiku i jako nástroj pro obhajobu sporných mocenských nároků 
a zisků, jejichž nabytí jejím prostřednictvím účelově posvěcovali. V tomto ohledu sledujeme 
kulminaci propagace panovnického ideálu ve 13. století zejména během panování Přemysla 
Otakara II. (1253–1278) a Václava II. (1278–1305).4

Středohornoněmecká lyrika a epika nám také poskytuje výmluvný příklad toho, 
jak přemyslovští panovníci smýšleli (nebo přesněji řečeno chtěli smýšlet) sami o sobě, 

 1984, s. 90–100; LEHÁR, Jan: Nejstarší česká epika. Praha 1983; SVEJKOVSKÝ, František: Staročeský rytířský 
epos o Alexandru Velikém. In: VÁŽNÝ, Václav (ed.): Alexandreida. Praha 1963, s. 7–28; JANOUCH, Václav: 
O poměru staročeské Alexandreidy k Ulrichovi von Eschenbach. Věstník Královské české společnosti nauk 4, 1951, 
č. 8, s. 1–35; ŠUSTA, Josef: Skládal Václav II. básně milostné?, Český časopis historický 21, 1915, s. 217–244. 
Další zhodnocení nabízejí práce německých badatelů. Srov. BUMKE, Joachim: Höfische Kultur : Literatur und 
Gessellschaft im hohen Mittelalter. München 2005; BEHR, Hans-Joachim: Literatur als Machtlegitimation : 
Studien zur Funktion der deutschsprachigen Literatur am bömischen Königshof im 13. Jahrhundert. München 
1989; TÝŽ: Alexander am Prager Königshof oder Das Prinzip der Machtlegitimation durch Leistung. In: Studia 
Humaniora – Höfische Literatur, Hofgesellschaft und Lebensformen, 6. Düsseldorf 1986, s. 491–513; BRODT, 
Heinrich-Peter: Meister Sigeher. Hildesheim 1977; ROETHE, Gustav: Die Gedichte Reinmars von Zwetter. 
Leipzig 1887. Teprve v posledních letech česká medievistika oživila svůj zájem o tuto tématiku. Z nejnovějších 
prací uveďme DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZELENKA, Jan: Přemyslovský dvůr : Život králů, knížat a rytířů 
ve středověku. Praha 2014; ANTONÍN, Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013; RAJTEROVÁ, 
Petra: Ideál rytířského panovníka na příkladu alexandrovské epiky českého středověku. Diplomová práce FF 
Univerzity Karlovy. Praha 2013; DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZELENKA, Jan: Curia ducis, curia regis : 
Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2011; DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: Královský dvůr Václava II. 
České Budějovice 2011; ŽŮREK, Václav: Mittlehochdeutsche Dichtung der Přemysliden. In: BRAUGER, 
Michael – RYCHTEROVÁ, Pavlína – WIHODA, Martin (Hrsg.): Die mittelateriche Kolonisation : Vergleichende 
Untersuchungen, Studentische Arbeiten aus dem internationalen Seminar, veranstaltet in Prag, vom 7. bis  
11. März 2005. Praha 2009, s. 167–194; DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana (ed.): Dvory a rezidence ve středověku. 
In: Mediavelia Historica Bohemica – Supplementum, 1. Praha 2006.
2 Srov. ELIAS, Norbert: O procesu civilizace : Sociogenetické a psychogenetické studie, 1: Proměny chování 
světských horních vrstev na Západě. Praha 2006, s. 129–139, 280–335.
3 K úloze německy psané lyriky a epiky na pražském královském dvoře coby prostředku legitimizace moci 
BEHR, H. – J.: Literatur, s. 61–95, 143–205.
4 Nárůst přemyslovské moci ve střední Evropě během panování Přemysla Otakara II. byl trnem v oku jeho 
politickým konkurentům, kteří Přemysla obviňovali z chamtivosti a bezohlednosti při nárokování sporných 
území. Takovým příkladem může být Přemyslova smlouva s Oldřichem Korutanským anebo rozvod s Markétou 
Babenberskou, na jehož základě Přemysl pozbyl svého nároku na rakouské země, a přesto se jich odmítal vzdát. 
Propagace vhodně uchopeného panovnického ideálu, jehož nositelem středohornoněmecká lyrika a epika 
nepochybně byla, proto může být považována za jednu z variant Přemyslovy obrany proti těmto nařčením 
od jeho politických konkurentů. K tématu srov. BARCIAK, Antoni: Ideologia polityczna monarchii Przemysła 
Otokara II : studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku. Katowice 1982, s. 102.
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neboť není pochyb o tom, že pozice štědrých mecenášů jim umožňovala ovlivňovat zadání 
a charakter díla. Vzhledem k tomu je třeba zaměřit pozornost na ty autory, jejichž působení 
na pražském panovnickém dvoře lze spolehlivě doložit, a na ta jejich díla, která proka-
zatelně sloužila k sebeprezentaci přemyslovských králů.5 Jsou jimi básně Reinmara von 
Zwetter6 a Meistera Sigehera7. V oblasti epiky jsou jimi rytířské eposy Alexander8 a Wilhelm 

5  O přemyslovských panovnících se ve svých dílech zmiňují i ti básníci 13. století, kteří k pražskému dvoru 
neměli bezprostřední vztah, a proto o nich není blíže pojednáno. Jsou jimi: Konrad von Würzburg, Konrad von 
Landeck, Zilies von Sayn, anonymní autor písně Wâfen iemer mêre nebo anonymní autor žalozpěvu Cantylena 
de rege Bohemiae. Vedle toho je častým námětem středoevropských kronik porážka Přemysla Otakara II. na 
Moravském poli. Srov. Kronika tak řečeného Dalimila, Zbraslavská kronika, Österreischische Reimchronik 
Otakara Štýrského, Gesta Hunnorum et Hungarorum Šimona z Kézy, České letopisy (Chronica Bohemorum) 
Jindřicha Heimburského nebo Liber Certarum Historiarum Jana z Viktringu. K minesengrům působícím na 
pražském dvoře posledních Přemyslovců bývá v literatuře zabývající se tímto tématem obvykle řazen také 
Friedrich von Sonnenburg (1250–1275). Friedrichovi se sice připisuje účast na Otakarově uherském tažení 
v roce 1271, avšak střízlivý popis válečných událostí, prostý jakýchkoliv epitet a sebeidentifikačních vzorů 
(Alexandr/Přemysl), které se běžně objevovaly i mimo české prostředí, podle H. - J. Behra nasvědčuje tomu, že 
dochované dvě básně nevznikly na objednávku pražského dvora, neboť ačkoli Friedrich nezapomněl zdůraznit 
rychlost Přemyslova vítězství, celkový popis výpravy rozhodně nevyznívá v Přemyslův prospěch, protože je 
popsán více jako tažení za kořistí, než za spravedlivou věcí a mírem. Friedrichův netečný, téměř zpravodajský 
styl tedy musel na politickou veřejnost působit zcela opačným dojmem, než bylo žádoucí. Vzhledem k těmto 
skutečnostem a k faktu, že působení Fridricha von Sonnenburg ve službách posledních Přemyslovců nelze jinak 
dále doložit, není jeho jméno zahrnuto do výše uvedeného výčtu bardů prokazatelně působících na pražském 
dvoře. Jiným případem je Heinrich von Meissen – Frauenlob. Ten sice prokazatelně skládal své verše i pro 
Václava II., ale jeho tvorba je obsahem zřetelně nezávislá na přemyslovské objednávce, nebo ještě lépe řečeno: 
akcentuje témata, která viditelně nesloužila Václavovi II. k reprezentaci panovnického ideálu a k obhajobě 
jeho velmocenské politiky. Ze stejné příčiny nejsou zahrnuti i další potulní pěvci působící ve službách posledních 
Přemyslovců: Ulrich von dem Türlin (který začal psát pro Přemysla Otakara II. nedokončený epos Wilehalm) 
a Heinrich der Klausner.
6  Reinmar von Zwetter (cca 1200–1248) se narodil v Zeutern v Bádensku-Wüttenbersku, pravděpodobně 
jako příslušník místního šlechtického rodu von Zeuternů. Ve svých básních zmiňuje, že se narodil na Rýně 
a vyrostl v Rakousku. Svou básnickou kariéru zahájil kolem roku 1227 ve službách Leopolda VI. Babenberského, 
později skládal pro císaře Fridricha II. Štaufského a pro českého krále Václava I. Jeho dílo navazuje na tradici 
populárních říšských minesengrů té doby, inspirováno zejména tvorbou Walthera von der Vogelweide, a ve 
službách Fridricha II. v něm nacházíme politické, ostře protipapežské, komentáře. Papež Řehoř IX. na něj 
v této souvislosti uvalil klatbu a jeho verše odsoudil jako kacířské. Jeho přítomnost na pražském královském 
dvoře doložil Volker Schupp nejdříve v letech 1234–1237. Po roce 1241 chybí jakékoliv indicie poukazující na 
Reinmarův pobyt na některém z říšských dvorů. Jeho poslední báseň se datuje k roku 1248. Reinmarovo dílo 
se zachovalo ve Velkém heidelberském zpěvníku (Codex Manesse, 1300–1340), s. 323–338. Monograficky jeho 
dílo a životopis rozpracoval ROETHE, Gustav: Die Gedichte Reinmars von Zwetter. Leipzig 1887.
7  Meister Sigeher (cca 1230–?) svou tvorbou navázal na Walthera von der Vogelweide a Reinmara von Zwetter. 
Jeho působení na pražském dvoře lze doložit nejdříve k roku 1251. Sigeher do Prahy přicestoval patrně na pozvání 
Václava I. a to pravděpodobně prostřednictvím Reinmara von Zwetter. Vedle tvorby pro Přemysla Otakara II. 
Sigeher skládal také pro Konráda IV. Štaufského, jeho básně byly ideologickým nástrojem v Konrádově boji 
proti římskému protikráli Vilémovi Holandskému a papežství – Sigeherovy verše jsou v duchu Reinmara von 
Zwetter ostře protipapežské. Pro naše účely je důležitý Sigeherův popis Přemyslovy první pruské křížové výpravy 
v letech 1254–1255 a související stylizace Přemysla Otakara do hrdinské postavy Alexandra Makedonského. 
Jeho dílo se zachovalo ve Velkém heidelberském zpěvníku (Codex Manesse, 1300–1340), s. 410–411. Sigeherova 
poslední báseň se datuje k roku 1261. Monograficky jeho dílo a životopis rozpracoval BRODT, Heinrich-Peter: 
Meister Sigeher. Hildesheim 1977.
8  Srov. TOISCHER, Wendelin (ed.): Alexander von Ulrich von Etzenbach. Tübingen 1888. O dochovaných 
rukopisech níže.
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Obr. 1: Reinmar von Zwetter, Velký heidelberský zpěvník, 1300–1340, s. 323.  
Jediný dochovaný rukopis (Codex Manesse)  

uložen v Universitätbibliothek Heidelberg sign. Cpg 848. 
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von Wenden9, jejichž autorem byl Ulrich von Etzenbach.10 Jejich prostřednictvím se 
pokusíme shrnout, jakým způsobem probíhala reprezentace panovnického ideálu ve výše 
uvedených dílech, v čem přesně tkvěla její podstata a zaměříme se na to, jaký měla vliv 
na politickou veřejnost své doby coby příjemce, kterému byla primárně určena. Protože 
k úloze a významu středohornoněmecké lyriky a epiky na dvoře posledních Přemyslovců 
bylo z literárního hlediska napsáno mnohé, omezíme se ve výkladu zejména na historický 
kontext.

Reinmar von Zwetter je ve službách českého krále Václava I. doložen nejdříve v letech 
1234–1237.11 Není bez zajímavosti, že ve svých verších staví české země do kontrastu 
s říšským prostředím, které mu bylo důvěrně známé (Reinmar dříve působil na dvoře 
rakouského vévody Leopolda VI. Babenberského a ve službách římského císaře Fridricha 
II. Štaufského). Ve svých verších uvádí, že se pro pobyt v českém království (Beheim) rozhodl 
z vlastní vůle, a to i navzdory tomu, že se mu české prostředí jeví ve srovnání s tím říšským 
jako zaostalé. Jeho verše proto lze vnímat i jako určité prohlášení, které jasně demonstruje, 
že Reinmar byl povolán (abstraktně i fakticky Václavem I.) do role jakéhosi mluvčího, 
tedy do role, která byla součástí kouzla každého středověkého pěvce: aby se z důvodu 
svého věhlasu stal tím, kdo vypovídá o vznešených ideálech i méně vznešených reáliích 
tehdejší dvorské společnosti.12 Stěžejní postavu představuje pro našeho barda panovník 
coby jeho chlebodárce i zastánce proti „nekulturní“ dvorské šlechtě, které chybí dostatek 
porozumění a uměleckého citu. Reinmar se proto spoléhá na královu záštitu a dovolává 
se jeho přízně a štědrosti, na což bylo ve starší literatuře již mnohokrát poukázáno. To 
ale není vše, co lze z Reinmarových veršů vyčíst. Zkusme se ptát: za jakým účelem to 
vlastně Václav I. povolává na svůj dvůr známého „rakouského“ barda a vydržuje si jej 
na své náklady? Jedná se skutečně jen o jakýsi módní důsledek šířící se rytířské kultury 
v českém prostředí, nebo spíše o promyšlený čin politického charakteru? Utrácel by český 
král své prostředky za jakkoliv významného umělce, pro kterého ale nemá žádné politické 
využití? Lze se proto domnívat, že jsme svědky vzniku politické reprezentace nebo chcete-
li panovnické propagandy českých králů ve 13. století, která byla zřetelně iniciována 
panovníkem, v tomto případě Václavem I. K tomu lze dodat, že od roku 1234 byl Václav 
ženatý s Kunhutou Štaufskou a na jeho dvoře se pohybovala i početná skupina Němců, 
kteří mohli králi zprostředkovat význam minnesangu coby kulturní politiky, se kterou 
mělo štaufské prostředí již rozsáhlé zkušenosti.13

9  Viz TÝŽ (ed.): Wilhelm von Wenden von Ulrich von Etzenbach. Prag 1876. Novější edici zpracoval 
ROSENFELD, Hans-Friedrich (ed.): Wilhelm von Wenden. Berlin 1957. O dochovaných rukopisech níže.
10  Ulrich von Etzenbach platí za nejplodnějšího německy píšícího autora na dvoře posledních Přemyslovců.  
Je autorem eposů Alexander pro Přemysla Otakara II. a Wilhelm von Wenden pro Václava II. Připisuje se mu také 
autorství nedokončeného eposu, označovaného jako Dodatek k Alexandrovi (Alexander-Anhang), který obsahuje 
cirka 2 100 veršů o obléhání a dobytí alegorického města Tritonie, pro Boreše II. z Rýzmburka. O životopisných 
reáliích autora máme paradoxně jen málo informací.
11  SCHUPP, Volker: Reinmar von Zwetter, Dichter Kaiser Friedrichs II. In: SCHNELL, Rüdiger (Hg.): Die 
Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt 1983, s. 247–267; BEHR, H.-J.: Literatur, 
s. 61–82.
12  K tématu srov. BUMKE, Joachim: Mäzene im Mittelalter : Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Lite-
ratur in Deutschland 1150–1300. München 1979, s. 198–202.
13  K Fridrichově panovnické propagandě GÖRICH, Knut – KEUPP, Jan – BROEKMANN, Theo (Hrsg.): 
Herrschaftsträume, Herrschaftpraxis und Kommunikation zur Zeit Friedrichs II. München 2008, s. 97–120; 
SCHNELL, R. (Hg.): Die Reichsidee, s. 247–267, 277–314, 403–421.
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Zjevnou nevýhodou, která tuto úvahu narušuje, je skutečnost, že z Reinmarova díla, 
vztahujícího se bezprostředně k českému prostředí (Beheimlant, Beheim) se dochovaly 
pouze dvě básně (č. 149 a 150). Protože byl však náš bard produktivní umělcem (celkově 
se dochovalo 330 básní, jejichž autorství je připisování právě jemu)14, předpokládá 
literární věda, že Reinmar ve službách Přemyslovců složil ještě nejméně sedm básní.15 
Jejich autorství však není spolehlivě doložitelné. Zdá se tedy, že tím tato úvaha ztroskotává, 
ale jen na první pohled. Reinmarovu tvorbu je totiž třeba vnímat jako celek a akcentovat 
jeho propagandistické služby pro Fridricha II. Ten využíval panovnické propagandy 
zejména ve svém sporu s papežstvím: v reakci na něj se Fridrich začal účelově stylizovat 
do Kristova pozemského vtělení, aby upevnil svoji roli vůdce a ochránce křesťanského 
světa. Vyvrcholení tohoto sporu sledujeme v papežské listině z 1. června 1239, která se 
nese v apokalyptickém duchu, neboť Fridricha vykresluje jako Antikrista a spolu s ním 
exkomunikuje všechny jeho příznivce. Není bez zajímavosti, že po vydání této encykliky 
se od Fridricha odvrátili jeho nejbližší říšští spojenci – Ota Bavorský a český král Václav I. 
Bylo již řečeno, že jedním z nositelů panovnické propagandy Fridricha II. byl i Reinmar 
von Zwetter, jehož ostře protipapežské komentáře byly Řehořem odsouzeny jako kacířské 
a Reinmar sám musel čelit klatbě, což mohlo být také jedním z důvodů, proč zvolil odchod do 
„zaostalejšího“, ale Římu vzdálenějšího a tudíž bezpečnějšího českého prostředí. Reinmar 
také mohl vnímat svůj vynucený politický exil jako něco zahanbujícího a odtud patrně 
plyne jeho halasná proklamace o tom, že do Českého království přišel z vlastní vůle, byť 
na pozvání Václava I. Je také možné, že právě tento nehrdinský útěk byl jedním z důvodů, 
proč Reinmar nenalezl své místo mezi českou šlechtou, jejíž respekt a ohlas mu tolik chybí. 
Z tohoto úhlu pak můžeme vysvětlit i skutečnost, proč se náš bard v českém prostřední tolik 
nezabývá politickými tématy a omezuje se výhradně na glorifikaci Václava I. Ta spočívá 
především ve zdůrazňování Václavových ctností: štědrosti, cti (ere) a toho, že si cení umění 
(er giltet kunst). Podle Reinmara nesluší nést korunu (crone trage) nikomu tolik, jako právě 
Václavovi I. Srovnáme-li toto tvrzení s básněmi věnovanými Fridrichovi II., zjistíme, že 
Reinmar často personifikuje panovnické ctnosti do symbolu panovnické koruny, která 
podle něj není jen primárním znakem panovnické moci a legitimity k výkonu vlády nad 
ostatními, nýbrž i viditelným symbolem rozvinutých ctností, kterými musí oplývat každý 
panovník. Tuto koncepci přebírá i Meister Sigeher, který ji dále rozvíjí.

Sigeherovo působení na pražském královském dvoře lze datovat nejdříve k roku 
1251.16 Víme také, že do českého království přicestoval z iniciativy Václava I., s největší 
pravděpodobností díky přímluvě svého patrona, Reinmara von Zwettter.17 Ze čtvera 
dochovaných básní (č. 1, 7, 8 a 18), které se vztahují k přemyslovským králům, je první 
z nich věnována právě Václavovi I. (Watzlab) a Sigeher v ní vyzdvihuje panovníkovu 
velkorysost (milte), moudrost (wise) a čest (ere), které v Reinmarově duchu promítá do 
symbolu královské koruny (krone trage er in hohem prise). Kromě toho se v Sigeherově 
podání setkáváme se třemi, ve středověku velmi oblíbenými literárními postavami, které 

14  BOK, V. – POKORNÝ, J. (eds.): Moravo, Čechy radujte se!, s. 23.
15  Tamtéž, s. 25.
16  Srov. BRODT, H.-P.: Meister Sigeher, s. 13; BEHR, H.-J.: Literatur, s. 83.
17  Reinmar von Zwetter. In: Allgemeine Deutsche Biographie, 28, 1889, s. 100.
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odkazují na určitý typ modelového chování: Fruote18 symbolizuje mírnost a velkorysost, 
Šalamoun moudrost a Artuš životní styl rytíře. Sigeher se zmiňuje, že těmito ctnostmi 
je korunován také Václav. Sigeherova role strůjce přemyslovské reprezentace je ještě 
zřetelnější při jeho popisu prvního křížového tažení Přemysla Otakara II. do pohanského 
Pruska v letech 1254–1255. To bylo první samostatnou vojenskou akcí Přemysla Otakara po 
převzetí vlády v českém království (1253). Pro pochopení situace je důležité připomenout, 
že Přemyslova mladická vzpoura proti otci v letech 1247–1249 skončila katastrofou a že 
ani jeho úsilí ve sporu s uherským králem o nárok na rakouské země, ještě za Václavova 
života, neskončilo jednoznačným vítězstvím. Pruské tažení tedy Přemyslovi nabízelo 
možnost, jak znovu napravit svůj pošramocený obraz schopného vojevůdce a právě Sigeher 
je nositelem této proklamace, když interpretuje Otakarovo tažení jako rozhodující boj 
o přežití křesťanství, se vzpomínkou patrně na hrůzy mongolského vpádu v předchozím 
desetiletí (1241). Sigeher Otakara (Otacker) stylizuje do role krále, kterého seslal Bůh, 
aby křesťanstvo ochránil před pohany. Tuto propagandistickou strategii sledujeme i v řadě 
Přemyslových listin určených římské kurii, ve kterých Přemysl své království pasoval do 
role hráze proti východním kacířům, schizmatikům a pohanům. Na tuto koncepci božské 
prozřetelnosti navázal Ulrich von Etzenbach ve své Alexandreidě, a že tato skutečnost není 
jen pouhou náhodou, nám dokazuje i další identifikační archetyp, který Ulrich převzal 
od Sigehera: tím je ztotožnění Přemysla Otakara s antickým vojevůdcem Alexandrem 
Makedonským, jak je patrné z básně č. 18.19 Sigeher tak vytváří novou tradici udržovanou 
na pražském dvoře, která se ujme i mimo české prostředí.

Dosavadní popis vývoje německy psané lyriky na dvoře posledních Přemyslovců 
ukázal její proměnu z pasivní formy vyjádřené neosobními symboly (koruna) do aktivní 
panovnické sebeprezentace sdělované prostřednictvím promítání ctností přemyslovských 
panovníků do postav biblických a hrdinských králů (Václav/Šalamoun/Fruote/Artuš, 
Přemysl/Alexandr). Tato na první pohled fádní skutečnost skrývá hlubší význam. 
Nabízí se otázka: v čem tedy tkví ona „aktivní reprezentace“, kterou zde máme na mysli? 
Domnívám se, že odpověď na tuto otázku souvisí s jinou otázkou: komu byla tato „aktivní 
reprezentace“ vlastně určena? Neboť je zřejmé, že vznik této literární projekce musel mít 
svého příjemce, publikum. Těžko si představit, že by přemyslovští králové dotovali živobytí 
jakkoliv proslulých minesengrů a vznik nákladných děl jen pro svou marnivost. Nabízí se 
dvě odpovědi: 1. autoři ve službách přemyslovských králů pouze sledovali literární topoi, 
které lze vysledovat i u raných Přemyslovců (za předpokladu, že s ním byli obeznámeni); 
2. jsme svědky vzniku politicky motivované literatury, jejíž narace byla určena těm, které 
bychom dnes označili za politickou veřejnost, tím máme na mysli dvorskou společnost, 

18  Sigeher srovnává Václava I. s bohatým králem Fruotem, který se vyskytuje v románu Engelhard Konráda von 
Würzburg. Dánský král Fruote v něm představuje personifikovaný příklad štědrosti, sebeovládání a racionality, 
která je ve středověkém prostředí připisována ideálnímu panovníkovi.
19  V závěru této básně Sigeher zmiňuje blíže neurčeného Štaufa, který se má pozdvihnout ještě k větší cti (tím se 
míní dosažení titulu římského krále). Badatelé nejsou jednotní v názoru na to, koho tím Sigeher vlastně myslel. 
H.-P. Brodt se domnívá, že se jedná o Konráda IV. či jeho syna Konradina s tím, že Přemysl byl v boji o obsazení 
římského trůnu mezi papežem a Štaufy otevřeným zastáncem Štaufů, přinejmenším v období své mladické 
revolty proti otci. Proti tomu však hovoří Přemyslova dvojitá přísaha papeži Inocencovi IV. z roku 1253 o tom, 
že bude věrně stát při církvi a papežském protikráli Vilémovi Holandském. Na druhé straně, český výzkum 
akcentuje názor Arnošta Krause, který poskytuje jednoduché vysvětlení: Přemysl byl po matce Štauf a tímto 
způsobem si chtěl naklonit veřejné mínění v říši a předpřipravit si tím politické zázemí pro vlastní kandidaturu.



8 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2017/1

eventuálně středoevropskou šlechtu a klérus, kterým tato projekce měla legitimizovat 
oslnivý mocenský vzestup přemyslovských panovníků ve druhé polovině 13. století.

Obr. 2: Meister Sigeher, Velký heidelberský zpěvník (Codex Manesse), 1300–1340, s. 410.
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Dosavadní bádání jednoznačně prokázalo všeobecně přijímaný závěr o tom, že zatímco 
literární obrazy raných Přemyslovců vděčí za svůj vznik na panovníkovi nezávislým 
klerikům, v našem případě je jednoznačně zřejmé, že literární projekce, obsažená ve 
středohornoněmecké lyrice a epice vznikala z iniciativy přemyslovských zadavatelů – 
a v tomto ohledu musela mít svůj politický rozměr jako vše ostatní v královském životě.20 
Panovník (nejen) ve středověké společnosti je především osobou veřejnou a z tohoto pohledu 
je třeba vnímat veškeré jeho konání.21 Současně je zřejmé, že uspokojivé zodpovězení výše 
uvedených otázek souvisí také s šířením rukopisů, v nichž se nám středohornoněmecká 
lyrika a epika zachovala, ve středoevropském prostoru. Pojednání o tomto tématu bude 
uvedeno níže, a proto se nyní omezíme pouze na konstatování, že počínaje Sigeherovou 
tvorbou se německy psaná lyrika a epika na dvoře posledních Přemyslovců stala 
prodlouženou rukou panovnické sebeprezentace.

To je patrné především ve tvorbě Ulricha von Etzenbach. Ulrich je autorem dvou 
rytířských eposů, které vznikly na objednávku Přemyslovců – Alexandra pro Přemysla 
Otakara II. a Wilhelma von Wenden pro Václava II. Kromě toho je mu také připisováno 
autorství nedokončeného románu označovaného jako Dodatek k Alexandrovi pro Boreše 
z Rýzmburka.22 To výmluvně potvrzuje skutečnost, že středohornoněmecká lyrika a epika 
vznikala primárně jako prostředek přemyslovské sebeprezentace, neboť tento fenomén se 
dá jen těžko vysvětlit pouhou zálibou přemyslovských panovníků v literárních dílech. Aby 
nebylo pochyb o tom, koho vlastně Alexandr ve skutečnosti představuje, je jeho ztotožnění 
s Přemyslem Otakarem II. patrné hned z několika faktů: Alexandr nese ve svém štítě znak 
českého lva (gekroente lewen silberwiz)23 a v listě, kterým vypovídá válku perskému králi 
Dareiovi, užívá jezdecké pečeti, kterou známe z typářů Přemyslových pečetí (wie sin 
künclich wahszeichen […] an den brief versigelt wart).24 A zřejmé jsou i další záměrné paralely: 
mladická vzpoura proti otci, kult dobyvatele a vojevůdcova oblíbenost u vojska, sňatek 
(Roxana, Markéta Babenberská) a síla jako prostředek legitimizace nároku na dobytá 
území, důraz na nadnárodní charakter říše jako předpoklad pro zajištění obecného blaha 
a kolektivní spásy, tažení proti barbarům/pohanům (Sogdiana, Prusové) a konečně svou 
první životní bitvu oba panovníci svádějí symbolicky na stejném místě: u Dunaje (Alexandr 
v Thrákii, Přemysl ve Štýrsku proti Uhrům), byť toto zeměpisné určení pochopitelně 
neodpovídá realitě. Alexandr i Přemysl Otakar jsou vylíčeni ve vzájemném vztahu, přičemž 
charakteristika jednoho se záměrně promítá do druhého. Za tímto účelem byl Alexandr 
jako Přemyslův předobraz Ulrichem opracován do šablony křesťanského krále-rytíře.25 

20  Srov. BEHR, H.-J.: Literatur, s. 51–58.
21  Z bohaté literatury k nadosobnímu charakteru královské vlády srov. KANTOROWICZ, H. Ernst: Dvě těla 
krále. Praha 2014, s. 194–206.
22  Srov. TOISCHER, W. (ed.): Alexander, s. 747–802. Dochovaly se tři rukopisy tohoto díla, které jsou uloženy 
v Heidelberku, Stuttgartu a Wolfenbüttelu – viz rukopisy č. 3, 5 a 6 v níže uvedeném soupisu dochovaných 
kodexů Alexandreidy Ulricha von Etzenbach.
23  TOISCHER, W.: Alexander, v. 4385.
24  Tamtéž, v. 5602, 5604.
25  Transformaci antického příběhu o Alexandru Makedonském v křesťanského vladaře byl v literární vědě 
věnován dostatek pozornosti, jak ukazuje přehled starší literatury k tématu na začátku studie. Proto jen krátce 
shrňme, že Ulrich při psaní své Alexandreidy vycházel ze spisu Historia de preilis, který svou tématiku čerpá ze 
dvou zdrojů – z antického spisu Nativitas et victoria Alexandri magni regis z knihovny milánského arcibiskupa
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A protože razí bezohlednou expanzivní politiku, sklízí odpovídající úspěch.26 Z pohledu 
politické filozofie lze proto Ulrichovu Alexandreidu chápat i jako specifický druh knížecího 
zrcadla, jež lemují dva ideologické rámce: Aristotelovy rady založené na ctnosti a praktické 
naučení krále Filipa jeho synovi. Odtud se motivy jednání našeho hrdiny neustále pohybují 
na škále mezi ideálem a bezohlednou realitou, přičemž výchozím prvkem je osobní moc 
získaná v souboji. V důsledku toho je Ulrichův ideál středověkého krále-rytíře vykreslen do 
určité míry bez intelektuálních a duchovních vlastností (ty jsou přítomny až jako důsledek 
Alexandrova rytířství): Alexandr je primárně statečný, neohrožený a čestný (dvorný) 
rytíř. To výmluvně koresponduje s obrazem krále-vojevůdce, který je přímo zapojen 
do válečných událostí, jak jej nacházíme v rytířské literatuře.27 Není tedy náhodou, že 
jedním z hlavních momentů celého eposu je střetnutí mezi Alexandrem a jeho rivalem, 
perským králem Dareiem. Vládce impéria se nejdříve mladému Alexandrovi vysmívá coby 
nicotnému králi z malého království na konci světa, ale nakonec vychází z boje pokořen 
a zostuzen, neboť je Alexandrovou oslnivostí donucen k útěku. Dareiova potupa však není 
pro Alexandra důvodem k radosti, nýbrž jakousi reflexí špatné vlády, na jejímž základě si 
uvědomuje, že nic netrvá věčně, a jejímž prostřednictvím se stává lepším vladařem, než byl 
Dareios. V duchu ryzího rytířství je naproti tomu Ulrichem líčeno Alexandrovo střetnutí 
s indickým králem Porem, neboť oba panovníci se po čestném souboji, ve kterém Alexandr 
vítězí, stávají blízkými přáteli. Alexandrův pád je však nakonec nezvratný kvůli jeho 
dobyvatelské nestřídmosti. Nakonec jej zahubí zrada jeho vlastních vojevůdců. Paralela 
s Přemyslem Otakarem II. je tu opět zřejmá a zvrat ve vyprávění lze přičítat Přemyslově 
smrti na Moravském poli (1278), kdy již nebylo politicky žádoucí zobrazovat jej i nadále 
jako oslnivého rytíře a vojevůdce. Epos tak končí v období rané vlády Václava II., kterému 
je také nakonec věnován (dem edelen künege Wenzeslabe).28

Pro pochopení toho, jak dalece byl Alexandr, jako vzor ideálního rytíře-panovníka, 
recipován v českém prostředí se nabízí srovnání Ulrichovy Alexandreidy se staročeskou 
Alexandreidou neznámého autora. Spřízněnost obou děl analyzoval již Václav Janouch, 
který odmítá jejich náhodnou podobnost a tvrdí, že autor české Alexandreidy německou 
verzi znal a využíval ji jako jeden z pramenů.29 Jeho názoru oponuje František Svejkovský, 
který sice potvrzuje skutečnost, že autor staročeské Alexandreidy znal Ulrichovo dílo, ale 

 Lea (1241–1257) a z románu o Alexandrovi Velikém Gualtera de Chattilon (12. stol.), který svůj námět založil 
na spisu o Alexandrovi Velikém, Historiae Alexandri Magni, z pera Quinta Curtia Rufa. Gualter ovšem nepřevzal 
Quintovu koncepci, která v analogii k úpadku římského impéria pravděpodobně za císaře Claudia (41–54) 
představuje v Alexandrově osobě panovníka, který je po začátku plném příslibů nakonec zkorumpován, stává 
se tyranem, a proto si odpykává spravedlivý trest, neboť naproti tomu vykreslil makedonského krále jako nástroj 
božského působení na svět, který svými vítězstvími nad zdegenerovanými Peršany zosobňuje translatio imperii 
od Peršanů k Řekům – vzestup třetí ze čtyř světových pozemských říší před návratem Krista. Alexandr v jeho 
podání proto není žádným krvelačným tyranem a megalomanským světovládcem, nýbrž nástrojem kolektivní 
spásy, a proto je za všechny svoje činy již dopředu ospravedlněn.
26  Není od věci zde připomenout náhlý nárůst přemyslovské moci ve středoevropském regionu, který od 70. let 
13. století zahrnoval již Čechy, Moravu, Rakousko, Štýrsko, Chebsko, Korutany, Kraňsko a Vindickou Marku, 
stejně jako Poderdone a další, nominálně samostatná, území pod vlivem českého krále: Salcburk, Pasov, Aquileiu 
a část území řádu německých rytířů.
27  Srov. IWAŃCZAK, Wojciech: Po stopách rytířských příběhů. Praha 2001, s. 50–75; zde i výčet literatury 
k tématu.
28  TOISCHER, W. (ed.): Alexander, v. 27731.
29  Srov. JANOUCH, V.: O poměru, s. 1–35.
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podle jeho názoru se s ním vědomě rozešel.30 Odlišné uchopení rytířství v obou dílech 
konstatuje i Wojciech Iwańczak: zatímco Ulrichovo dílo vnímá jako typický produkt 
dvorské literatury, v jehož centru stojí souboj coby odraz lásky k vdané ženě, při němž se 
protivníci k sobě chovají velmi galantně, staročeská Alexandreida podle něj sleduje spíše 
didaktický záměr a nezdráhá se zaobírat i politickými záležitostmi.31 Nejnovější srovnání 
obou eposů na základě panovnických ctností i nectností bylo předmětem diplomové práce 
Petry Rajterové, která svým závěrem navazuje na Iwańczakův názor.32 Základní rozdíl 
mezi oběma díly je podle ní patrný v tom, že český autor nepracoval s kurtoazními motivy, 
mezi něž patří dvorská láska, motiv věrné služby či turnaje. Jejich rozsáhlý popis je naopak 
charakteristický pro Ulricha von Etzenbach. Co však mají oba eposy společného, je bohatý 
výčet panovnických ctností, jimiž by měl ideální král disponovat, i nectností, kterých by se 
měl vystříhat. Z něj vyplývá, že Ulrichův král je především rytířem, a teprve poté vladařem, 
zatímco u autora staročeské Alexandreidy rezonují především pojmy vážící se k praktickému 
výkonu vlády, soudu, vystupování před lidem a v boji.33 To koresponduje s motivy zadavatelů 
obou děl. V Ulrichově případě víme, že jím byl Přemysl Otakar II. s jasným cílem: odrazit 
námitky kritiků a propagovat svoji vojenskou auctoritas34, v případě českého autora se 
jednalo o část konzervativně smýšlející české šlechty, která tak chtěla korigovat Přemyslem 
prosazovaný systém hodnot panovnických ctností.35 To tedy nasvědčuje tomu, že Ulrichova 
Alexandreida musela ještě před vznikem staročeské verze proniknout do povědomí 
politického publika své doby, zejména v českém prostředí, a ovlivňovat je.36 To naznačuje 
i následující výčet dochovaných rukopisů a jejich fragmentů:37

Codex E II 2 (Universitätsbibliothek Basel, datace vzniku: 1322, 93 listů),

Ms. germ. qu 4 (Universitätbibliothek Frankfurt am Main, datace vzniku: 1425, 228 listů),

Cpg 333 (Universitätbibliothek Heidelberg, datace vzniku: 1. pol. 14. stol., 161 listů),

MS Add. 17084 (The British Library, datace vzniku: 1. pol. 15. stol., 93 listů),

Codex poet. et phil. 2´34 (Landesbibliothek Stuttgart, datace vzniku: 2. pol. 14. stol., 
181 listů).

Codex 2.1 Aug. 2 (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, datace vzniku: 2. pol. 14. stol., 
204 listů),

30  SVEJKOVSKÝ, F.: Staročeský rytířský epos, s. 7–28.
31  IWAŃCZAK, W.: Po stopách, s. 223.
32  RAJTEROVÁ, P.: Ideál.
33  Tamtéž, s. 130.
34  K tomu srov. BEHR,H.-J.: Literatur, s. 143–205; BOK, V.: Germanistické, s. 93.
35  HRABÁK, Josef: K otázce hodnocení staročeské Alexandreidy z hlediska původnosti, in: Studie ze starší české 
literatury. Praha 1962, s. 97–106; JANOUCH, V.: O poměru, s. 1–35.
36  Srov. RAJTEROVÁ, P.: Ideál, s. 130: Obě dvě [Alexandreidy] jsou […] skladbami také didaktického charakteru, 
jež tematizují a aktualizují morální kategorie a hodnoty, které považují za zásadní. Chtějí o nich publikum skrze 
alexandrovský příběh poučit a touto cestou jim je sdělit. Obě dvě skladby se sice rozcházejí ve volbě ctností panovníka, 
ale cílem působit na recipienty a sdělit jim etické hodnoty a naučení se shodují. V tom tkví jejich hlavní účel a funkce, 
kterou ve společnosti plnily.
37  Všechny údaje jsou převzaty z internetového portálu www.handschriftcensus.de.
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Fragment B 38a (Stiftsbibliothek Admont, datace vzniku: 2. pol. 14. stol., 1 list),

Fragment 39, Cod. a XII 25 (Stiftsbibliothek st. Peter Salcburk, datace vzniku: 2. pol. 
14. stol., 2 listy),

Codex FB1519/IV, 4 fragmenty, datace vzniku: začátek 14. stol. (Landemuseum 
Ferdinandeum, 2 listy; Landesarchiv Linc (II/4b), 1 list; Stiftsbibliothek Melk (Fragm. 
germ. 2), 1 list; Schloßarchiv des Freiherrn von Koenig-Warthausen, 2 listy),

Cod. 1891 (Bibliotheka Jagiellońska, Kraków, datace vzniku: 1. pol. 14. stol., 1 list),

Cgm 5249/25b, datace vzniku: 1. pol. 14. stol. (Staatsbibliothek Mnichov (Cmg 5249/25c), 
1 list; Germanisches Nationalmuseum Norimberk (Hs. 9029), 1 list; Stadsbibliothek 
Norimberk (Fragm. germ. 1), 1 list),
bez signatury (Stadtarchiv Ochsenfurt, datace vzniku: 1. pol. 14. stol., 3 listy).

Ani jeden z výše jmenovaných rukopisů nebo jejich fragmentů sice nepochází přímo 
z konce 13. století, kam literární věda klade dokončení tohoto Ulrichova díla, takže nelze 
s jistotou určit, do jaké míry byl jejich obsah rozšířen mezi středoevropskou politickou 
veřejností na přelomu 13. a 14. století, ale můžeme předpokládat, že tyto opisy vznikly na 
základě ranějších děl, která se nám sice nedochovala, ale jejichž existenci potvrzuje známost 
alexandrovské látky i v prostředích mimo pražský dvůr – takovým příkladem může být 
kronikář Jan z Viktringu (1270–1347), který využívá paralelu Alexandr/Přemysl Otakar, 
když ve své kronice podává zprávu o závěru bitvy na Moravském poli.38 A dále: jestliže se 
autor české Alexandreidy podle výše uvedených názorů programově rozešel s Alexandreidou 
Ulrichovou se zřejmým cílem korigovat Přemyslem zavedený a prosazovaný diskurz 
panovnických ctností, můžeme se domnívat, že tento diskurz byl ve své době v rytířské 
společnosti již značně rozšířen. Svědčí o tom např. koncept Ulrichova nedokončeného 
díla pro Boreše II. z Rýzmburka. Nic na tom nemění ani skutečnost, že obraz panovníka 
v literárních pramenech je vždy ve větší či menší míře stylizací: nikdy nejde o obraz 
skutečného vladaře, nýbrž o portrét víceméně konvencionalizovaný – literárně ztvárněný 
ideál a skutečnost se míjejí, protínají, ale nikdy nejsou zcela totožné.39

O ideálech dvorské společnosti pražského dvora v závěru 13. století vypovídá Ulrichův 
druhý epos Wilhelm von Wenden, Vilém ze země Slovanů, napsaný pro Václava II.40 Otázka 
žánrové příslušnosti tohoto eposu byla předmětem řady analýz literárních historiků a je 
zřejmé, že se v ději prolíná několik vzájemně propojených rovin, které nesou směrem 
k příjemci specifickou informaci. Právě podle tohoto kritéria jsme schopni rozlišit jednotlivé 
narativní roviny Ulrichova milostného eposu i jejich příjemce.

Tu první tvoří hagiografický charakter díla, který, podobně jako Zbraslavská kronika, 
sleduje myšlenkové schéma o Václavovi coby králi-světci se zřejmým cílem dosáhnout 
jeho kanonizace. Tuto interpretaci textu umocňuje přítomnost významných ikon raného 
křesťanství v příběhu, jako např. papeže Cornelia (251–253), císaře Alexandra Severa 

38  Iohhanis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum. In: Monumenta Germaniae Historica : Scriptores 
(SS rer. Germ.) 36/1. Hannoverae – Lipsiae 1909, s. 271.
39  IWAŃCZAK, W.: Po stopách, s. 50.
40  K tomu srov. BEHR, H.-J.: Literatur, s. 175–206; BUMKE, J.: Höfische Kultur, s. 185, 284, 297, 314, 316; 
TÝŽ: Ulrich von Etzenbach : Wilhelm von Wenden. In: Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter. 
München 2000, s. 248; DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: Vilém ze země Slovanů mezi epickými příběhy 13. věku. 
Weles – literární revue, 2014, č. 53, s. 88–111.
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(222–235) nebo milánského biskupa a světce Albana (?–406), jejichž křesťanské ctnosti 
jsou připisovány i hlavnímu hrdinovi románu, Vilémovi coby Václavu II., s cílem podtrhnout 
panovníkovo zbožné nadání.41 Jestliže je v tomto ohledu Václav stylizován do role rytíře, 
který následuje Kristovo sebeobětování, pak jeho choť Guta, v románu ztotožněná s hlavní 
hrdinkou pomocí slovní hříčky jako Bene, je obklopena mariánskou aureolou.42 O veliké 
úctě, kterou Václav II. choval k mariánskému kultu, jasně vypovídá Zbraslavská kronika.43 
Zbraslavský kronikář dokonce interpretuje sňatek mezi Václavem II. a Gutou Habsburskou 
jako konec dávných šarvátek mezi Čechy a Němci a odvolává se přitom na Pannu Marii, 
která má být patronkou tohoto svazku.44 Lze se domnívat, že tato rovina Ulrichova 
románu cílila kromě domácího publika – o němž bude ještě řeč – i na křesťanstvo jako 
celek. Univerzální motiv je pochopitelný i ve vztahu k Václavovu zamýšlenému svatořečení.

Druhou rovinu Ulrichova eposu lze charakterizovat jako milostný rytířský román, který 
svou kompozicí navazuje na starší díla – zřejmé paralely lze v tomto ohledu vysledovat 
zejména u Iweina Hartmanna von Aue a u Apollonia z Tyru.45 Za tímto účelem je Václav 
promítán do Viléma, který je líčen jako ideální křesťanský rytíř: osloven Kristovým 
příkladem opouští svou lásku i vlast, aby se stal poutníkem-křižákem na cestě do Svaté 
země, kde chce v žitém křesťanství nalézt spásu své duše – nechává se pokřtít a v čele 
křižáckého vojska bojuje proti Saracénům maje ve svém erbu znak své milované. Není 
bez zajímavosti, že autor klade důraz nejen na ctnosti našeho hrdiny, ale vyzdvihuje i jeho 
vzhled – vnější krása zde potvrzuje kvality vnitřní.46 Obdobným způsobem je líčena i jeho 
choť, Bene, která se ve Vilémově nepřítomnosti stává vladařkou, jež se zralým úsudkem 
uspořádává svůj dvůr a svou péči věnuje potřebným.47 Zdůrazněny jsou její ctnosti a krása.48 
Gutin dvůr v románu představuje zřejmou personifikaci nebeského království, ve kterém 
kraluje Bene ozdobená mariánskou aureolou. Také idea křížových výprav je v průběhu 
13. století stále živým motivem: svědčí o tom Sigeherovy verše při líčení pruské výpravy 

41  Srov. HEŘMANSKÝ, František – MERTLÍK, Rudolf – FIALA, Zdeněk – BLÁHOVÁ, Marie (eds.): Chronicon 
Aulae Regiae. Praha 1975, s. 50, 128, 133.
42  Připomeňme, že za jeden z rysů nové zbožnosti (devotio moderna) na přelomu 13. a 14. stol. se považuje 
i stoupající role ženského prvku v náboženství, která se mj. projevila v aktivním působení žen v rámci řeholního 
života – např. hnutí bekyň. V českém prostředí jsou výmluvným příkladem sociální aktivity Anežky Přemyslovny 
nebo kult Hedviky Slezské. Mariánský kult založený na představě, že se Marie může přimluvit u svého nebeského 
syna Ježíše, byl velmi oblíbený nejen mezi řeholnicemi a řeholníky, ale také v rytířské kultuře.
43  HEŘMANSKÝ, F. – MERTLÍK, R. – FIALA, Z. – BLÁHOVÁ, M. (eds.): Chronicon, s. 82–83, 106, 115.
44  Tamtéž, s. 55: Důstojně po jejich sňatku též skončily šarvátky dávné Čechů a Němců, ač Němci si míru a pokoje 
přáli. Dnem tím německá panna je za družnou manželku dána českému králi. Kéž svazek, jenž potvrzen zákonným 
sňatkem, ráčíš, přesvatá Panno, svou přímluvou na věky zpevnit, aby pak radostně žili vždy v klidu a svornosti oba.
45  Srov. SCHULMEISTER, Rolf: Aedificatio und imitatio : Studien zur internationalen Poetik der Legende und 
Kunstlegende. Hamburg 1971, s. 143–155; BUMKE, J.: Höfische Kultur, s. 185.
46  Ulrich jej charakterizuje jako urozeného (edel). Toto přídavné jméno však nese řadu dalších významů: 
ušlechtilý, šlechetný, čestný, urostlý, krásný, drahý, vzácný, ryzí. K tomu ECO, Umberto: Umění a krása ve 
středověké estetice. Praha 1998, s. 35–48.
47  Srov. HEŘMANSKÝ, F. – MERTLÍK, R. – FIALA, Z. – BLÁHOVÁ, M. (eds.): Chronicon, s. 56: Královna tedy, 
prospívajíc zřejmě od ctnosti k ctnosti, uspořádala stav svého dvora s potřebným zralým úsudkem, odstraňovala ty, 
které shledala méně schopnými, a svěřovala vyřizování všech svých věcí osobám způsobilým a obezřelým. A z vrozené 
sobě horlivosti osvědčila se ke všem takovou, že kdokoliv k ní přišel usoužen, nikdy od ní neodcházel bez léku útěchy.
48  Tamtéž, s. 55: Jitka, půvabná ve tváři, tak vznešená, ze vzácného rodu, podle svých vlastností a právem má toto 
své jméno – Jitka, což znamená „Dobrá“, je královské koruny hodna. Dobrá je svou řečí, je Dobrá i hodnotou mravů, 
životem svým i mravy – ty k ozdobě slouží té dívce, tím, že je nesmírně cudná, vzor dobroty dává všem pannám.
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Přemysla Otakara, stejně jako další rytířská lyrika a epika té doby, a tak se lze domnívat, že 
idealizace obou hlavních postav Ulrichova románu odpovídá představám, které zdomácněly 
v rytířské společnosti pražského dvora koncem 13. století. Viděno touto optikou, nemůže 
být pochyb o tom, že právě dvorská společnost byla recipientem předložené látky. O tom, 
že Václav II. byl ctitelem rytířské kultury, ostatně svědčí i jeho vyobrazení v Kodexu 
Manesse, kde je obklopen minesengry. Co je však zajímavější, celým románem se vine 
následující motiv: stejně jako např. Artušovi rytíři Kulatého stolu představují Vilém a Bene 
pomyslnou spojnici mezi starým a novým světem, mezi pohanstvím a křesťanstvím. Oba 
tyto myšlenkové konstrukty se přitom nevylučují a jsou líčeny jako na sobě závislé formy 
lidského společenství.

Můžeme se proto domnívat, že tento prvek vzájemného prolínání pohanství a křesťanství 
je výchozím bodem pro pochopení třetí roviny obsažené ve Vilémovi ze země Slovanů, a tím 
je potýkání se „domácího“ a „cizího“ elementu. Na tuto skutečnost upozornil již Wojciech 
Iwańczak, který konstatuje, že koncem 13. století získali cizozemci silné postavení na 
pražském dvoře, přičemž zcela jistě šířili nějaké novoty, proti nimž se tak vášnivě vymezoval 
autor Dalimilovy kroniky, který odsuzoval rytířské zábavy, turnaje, hazardní hry apod.49 
Podobné varování před vládou cizích mravů v zemi sledujeme ve staročeské Alexandreidě.50 
Ze Zbraslavské kroniky se zase dozvídáme, že nová forma vlády a správa země během rané 
vlády Václava II. byla dílem bamberského biskupa Arnolda a vliv cizinců na pražském dvoře 
pozorujeme i na příkladu švábského templáře Bertolda z Gepzensteinu a jistého Hermana 
z řádu německých rytířů, kteří byli Václavovými zpovědníky přinejmenším v roce 1286.51 
Opomenout nemůžeme králova kancléře a probošta vyšehradské kapituly Petra z Aspeltu, 
pozdějšího mohučského arcibiskupa, či Jana ze Schlackenwerthu, Václavova protonotáře 
a pozdějšího brixenského biskupa. Varování mladému Václavovi II. před vládou cizinců 
v zemi nalezneme i ve Zbraslavské kronice, kde Ota Durynský radí králi, aby vždy pevně 
držel otěže své vlády a o každé věci raději rozhodl sám.52 Česko-německý antagonismus na 
dvoře posledních Přemyslovců je tedy dostatečně zřetelný. Postoj Václava II. k této tiché 
válce v jeho suitě je snad čitelný i z příhody, kterou zbraslavský kronikář neopomenul 
zaznamenat: hnězdenský arcibiskup coby jeden z nejpřednějších bijců Němců kritizuje 
kázání Jana z Schlackenwerthu u příležitosti Václavovy hnězdenské korunovace slovy: 
Tento by výborně kázal, kdyby nebyl psí hlava a Němec, a k tomu Petr Žitavský dodává, 
že nelíbila se však taková řeč králi, ale opravdu, kdo pronesl taková slova, ukázal, že má 
horší jazyk než pes, tím, že psí jazyk (jitrocel) přináší zdraví, jeho však kousavý jazyk vylévá 
jen zlořečení.53 Již jsme také zmínili, že zbraslavský kronikář charakterizuje sňatek mezi 
Václavem II. a Gutou Habsburskou jako pomyslný konec dávných šarvátek mezi Čechy 

49  IWAŃCZAK, W.: Po stopách, s. 223–224. Srov. KRČMOVÁ, Marie – VRBOVÁ, Hana – BLÁHOVÁ, Marie 
(ed.): Kronika tak řečeného Dalimila. Praha 1977. Na s. 165 autor spílá Václavovi II.: Za to, že král o svou zemi 
nedbá, postihne ho strašná boží kletba, nejspíš rozum se mu pomate, že poslouchá Němce proklaté. […] Nemůže 
to být nic než trest Páně, když se vladař natolik dá zmást, že zaprodá nepříteli vlast.
50  VÁŽNÝ, V. (ed.): Alexandreida, s. 14–15: [Autor české Alexandreidy]  je zneklidňován střetáním zájmů domácí 
šlechty a vlivem cizinců v různých oblastech tehdejšího života, v hospodářství stejně jako politice a kultuře, v prostředí 
světském i duchovním, na dvoře panovníkově i ve městech; pak vyslovuje svůj odpor v ostrých odsudcích Němců, 
snažících se ovládnout české království.
51  HEŘMANSKÝ, F. – MERTLÍK, R. – FIALA, Z. – BLÁHOVÁ, M. (eds.): Chronicon, s. 70, 76.
52  Tamtéž, s. 71.
53  Tamtéž, s. 119–120.
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a Němci a odvolává se přitom na Pannu Marii, která má být patronkou tohoto svazku 
a pokoje v zemi. Dalším prostředkem, který má znesvářené strany přivést do společného 
tábora, je motiv věrné služby (Dienst). Ideální rytíř totiž v Ulrichově podání především 
slouží: své dámě a svému panovníkovi. O tom, do jaké míry byla tato idea recipována 
v šlechtickém prostředí, vypovídá staročeská lyrika, ve které nacházíme častý motiv věrné 
služby, takže se lze domnívat, že se nejednalo jen o panovníkem prosazovaný diskurz.54 
Věrná služba jako „program smíření“ mezi Čechy a Němci také poukazuje na to, jakým 
způsobem Ulrich vnímá úlohu krále ve středověké společnosti. Tím se dostáváme k dalšímu 
aspektu, jehož vysvětlení budeme věnovat následující řádky.

Výše uvedený národnostní antagonismus je totiž třeba zároveň nahlížet optikou proměny 
správy přemyslovského soustátí druhé polovině 13. století: centralistické tendence českého 
krále a rozsáhlý vliv cizinců na vládu v zemi jsou zřetelně patrné již během vlády Přemysla 
Otakara II. a tento trend pokračuje během panování Václava II. V Ulrichově milostném 
románu sledujeme apologii tohoto počínání, neboť panování Viléma a Bene je oslavováno 
zejména pro odpovědnou fiskální politiku, hájení spravedlnosti a míru, za vyváženou 
personální politiku i pro velkorysou štědrost v souvislosti s okázalou reprezentací dvora 
a jeho společnosti. Panovnický centralismus, legitimizovaný Boží vyvoleností panovníka, 
je mezi řádky líčen jako jeden z nástrojů pro realizaci funkčního finančního a daňového 
systému. Podobně i vazby mezi králem a jeho vazaly skrze propracovaný lenní systém 
a instituci panovnické kanceláře jsou stejným způsobem zmíněny jako předpoklad úspěšné 
vlády. Není bez zajímavosti, že toto pojetí koresponduje s duchovním rozměrem královské 
vlády: zatímco v pohanském společenství je panovník primus inter pares a jeho rozhodnutí 
jsou závislá na rozhodnutích zemské obce, křesťanský vladař, dominus, zná pouze jedinou 
autoritu – Boha. Opět sledujeme střet mezi starým a novým světem. Zatímco pohané hájí ve 
své nevědomosti víceméně své sobecké zájmy, křesťané se bez výhrad podřizují Bohu a králi 
coby jeho náměstku, neboť všechno jejich pozemské snažení směřuje k jedinému cíli – spáse 
duše. Skryté poselství je nasnadě. Osten výtek je s největší pravděpodobností namířen proti 
části zemské šlechty, hájící své partikulární zájmy na úkor obecného blaha a panovnické 
autority. Lze se tedy domnívat, že Vilém ze země Slovanů měl do tohoto vyhroceného 
prostředí vnést ducha smíření, neboť pod svou vládou shromažďuje hned dvě království 
(zemi zděděnou po svém otci a království své manželky Bene) a několik závislých knížectví 
(dobytých v rámci svého křížového tažení), takže vytváří nadnárodní říši, jejíž rozličný 
lid nachází sjednocení ve službě osobě krále, který, coby pomazaný následovník Kristův 
a udržovatel Božího řádu na zemi (ordo), na oplátku pečuje o spásu svých poddaných – 
opět sledujeme motiv Boží vyvolenosti a teologii spásy, kterou Ulrich von Etzenbach užil 
již ve své Alexandreidě, když Alexandrovu/Přemyslovu politiku jaksi dopředu ospravedlnil 
a posvětil konstatováním o jeho vyvolenosti Bohem, ze které následně vyplývá, že právě 
proto nemůže být za své skutky souzen žádným smrtelníkem. Zjevnou paralelu vidíme 
ve vládě Václava II. a lze se proto domnívat, že toto poselství Ulrichova Viléma ze země 
Slovanů bylo určeno Václavovým slovanským i německým poddaným, především však 
jeho panovnické suitě, s cílem ukončit vzájemnou řevnivost, přimět je konečně přijmout 
novou správu země, roli krále coby jediného původce zákona v zemi a nadnárodní charakter 
rostoucí přemyslovské říše. Tímto obšírným zamyšlením se dostáváme k poslední rovině 
Ulrichova eposu.

54  Srov. IWAŃCZAK, W.: Po stopách, s. 169–170.
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Tou je funkce Viléma ze země Slovanů coby apologie změny politického kurzu zahraniční 
politiky Václava II. po definitivní rezignaci tohoto Přemyslovce na babenberské dědictví.55 
S tím souvisí i datace zahájení tvorby díla, kterou Hans-Friedrich Rosenfeld umístil mezi 
roky 1289 (lenní přísaha Kazimíra Bytomského) a 1291 (smrt Rudolfa Habsburského), 
neboť poté Václav orientoval své výboje na východ – v prvé řadě na slezská knížectví 
a posléze k zisku polské koruny.56

Do jaké míry se výše uvedené narace skutečně dostaly ke svým příjemcům, se můžeme 
jen dohadovat. Dochovaly se nám totiž pouze tři rukopisy Viléma ze země Slovanů: 
Hs. Georg. 224.4 (Landesbücherei Dessau, datace vzniku: 1422, 142 listů), Ms. germ. qu. 2 
(Universitätbibliothek Frankfurt am Main, datace vzniku: 1370 /1380, 60 listů), Ms. IV 488 
(Landesbibliothek Hannover, datace vzniku: 1435, 214 listů).

Tato skutečnost však naše úsilí nijak nenarušuje, neboť z výše uvedeného je dostatečně 
zřejmé, že k šíření eposu docházelo i v pozdějších staletích, což opakovaně svědčí o tom, 
že tyto rukopisy musely vzniknout na základě opisů ranějších děl, a především to dokládá 
jejich popularitu.

Středohornoněmecká lyrika a epika na dvoře posledních Přemyslovců je v odborných 
syntézách, věnovaných tomuto období, historiky obvykle interpretována jako znak 
vzrůstajícího politického vlivu Přemyslovců ve středoevropském prostoru a jako doklad 
kulturního bohatství pražského dvora v závěru 13. století. Germanisté a literární 
historikové pečlivě analyzovali jazykový a narativní obsah těchto děl, identifikovali jejich 
předlohy i autory, motivy a okolnosti jejich vzniku. Navzdory rozsáhlému a detailnímu 
výzkumu této problematiky však podle mého názoru stále postrádáme interpretaci, 
která by středohornoněmeckou lyriku a epiku na dvoře posledních Přemyslovců uchopila 
v komplexním náhledu a pojala ji jako propagandistický odraz myšlenkového i reálně 
probíhajícího mocenského konfliktu mezi panovníkem a částí zemské obce ve druhé 
polovině 13. století. Za tímto účelem jsme se pokusili představit zmíněnou literární 
produkci nejen jako umělecké dílo samo o sobě, nýbrž i jako prodlouženou ruku panovnické 
sebeprezentace přemyslovských králů, v novém rozmezí. Výchozími body při studiu této 
problematiky nám byl na jedné straně dvojí svět idejí prosazovaný králem a konzervativní 
částí zemské nobility, na straně druhé pak realita pražského dvora vyznačující se pozvolným 
růstem moci předáků zemské obce na úkor panovnické autority a domácko-cizineckým 
antagonismem. Na základě komparace eposů Ulricha von Etzenbach s narativními 
prameny české provenience 13. století – jmenovitě s českou Alexandreidou neznámého 
autora, Zbraslavskou kronikou a Kronikou tak řečeného Dalimila – jsme se pokusili dešifrovat 
střet v myšlenkovém světě jejich zadavatelů a z něj vyplývající vztah posledních Přemyslovců 
a zemské šlechty k panovnickému úřadu.

Kořeny tohoto stavu nalézáme v raném období vlády Přemysla Otakara II. Ten svou 
politickou kariéru zahájil ve čtrnácti letech vzpourou proti otci (1247), podněcován 
nespokojenou částí zemské nobility, jež ve Václavově politice viděla ohrožení vlastních 
zájmů. Tato vzpoura skončila porážkou a Přemyslovým uvězněním. Ještě během 

55  Srov. KOHLMAYER, Reiner: Formkunst und Politik in den Werken Ulrichs von Etzenbach : Zahlkomposition 
und politische Thematik in der ‚Alexanderreis’, im ‚Herzog Ernst D’, im ‚Wilhelm von Wenden’ und im Anhang 
der ‚Alexanderreis’. Zeitschrift für deutsche Philologie 99, 1980, s. 355–384; TÝŽ: Ulrichs von Etzenbach 
„Wilhem von Wenden“ : Studien zur Tektonik und Thematik einer politischen Legende aus der nachklassischen 
Zeit des Mittelalters. Deutsche Studien 25, 1974, s. 93–110.
56  ROSENFELD, H.-F. (ed.): Wilhelm von Wenden, s. 30; BEHR, H.-J.: Literatur, s. 205.
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života svého otce Přemysl nedokázal jednoznačně obhájit rakouské a štýrské dědictví 
po svém bratru Vladislavovi – to se podařilo až v bitvě u Kressenbrunnu (1260). A ani 
další Přemyslova vojenská tažení rozhodně nemůžeme označit za oslnivá vítězství. 
Jako vojevůdce tedy Přemysl potřeboval napravit svou pošramocenou pověst. Po svém 
otci navíc převzal zemi rozdělenou na příznivce císařské a papežské strany v boji mezi 
Štaufy a papežem o primát v křesťanstvu, jejíž zahraniční politika byla v posledních letech 
Václavovy vlády pod papežským vlivem. Zdá se tedy přirozené, že rozvoj českému prostředí 
umně přizpůsobené panovnické propagandy byl vhodnou cestou, jak upevnit upadající 
dynastickou prestiž. Viděno touto optikou nemůže být náhodou, že její kulminaci sledujeme 
v kritických okamžicích, během kterých visí auctoritas posledních Přemyslovců na vlásku 
– počínaje vládou Přemysla Otakara II. a konče bitvou na Moravském poli (1278), kdy byl 
Václav II. nucen od základů upevnit svou pozici v království i středoevropském prostoru. 
Základem této propagandy byl král a jeho ctnosti, vhodně přizpůsobené osobnímu 
charakteru obou Přemyslovců, avšak současně nadosobní – za tímto účelem sledujeme 
vznik nových stálých monarchických symbolů: královské koruny a znaku dvouocasého 
lva, jejichž obraz nalezneme ve všech oblastech panovnické reprezentace: na pečetích, 
pražských groších, v iluminacích rukopisů či heraldicko-umělecké výzdobě královských 
hradů. Králův sebeidentifikační symbol je šířen po celé zemi – a tím je zpřítomňována 
jeho vláda.

Oba negramotní Přemyslovci také nenechali sepsat svůj životopis, jako to učinil např. 
císař Karel IV. (1346–1378), avšak mohli pověřit jiné, aby v jimi dotovaných dílech vytvořili 
základní kontury toho, jak se na ně bude vzpomínat – tyto účelově vytvořené obrazy 
sledujeme na stranách Zbraslavské kroniky a eposů Ulricha von Etzenbach. Přemyslovci 
skrze tato díla definovali svou představu o panovníkovi a jeho roli ve středověké společnosti, 
kterou posléze programově naplňovali. Výchozí myšlenkou této propagandy byl Bohem 
vyvolený král, který coby náměstek Kristův každým svým krokem přispívá a usiluje o spásu 
svých poddaných, a proto jeho skutky nemohou být obyčejnými smrtelníky bezezbytku 
pochopeny, natož souzeny, neboť vše je součástí Božího plánu – viděno touto optikou, jsme 
poukázali na zřejmé paralely mezi Ulrichovými eposy a Zbraslavskou kronikou. V tomto 
teologickém pojetí panovnického úřadu měli Přemyslovci přirozené spojence v těch 
církevních prelátech, kteří se osvědčili v královských službách – za všechny připomeňme 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka či zmiňované opory vlády Václava II., 
Petra z Aspeltu nebo Jana ze Schlackenwerthu. Jsme tedy svědky spojení trůnu a oltáře 
za účelem posílení panovnické autority v zemi – skutečnost, vůči které se začala vymezovat 
konzervativní část domácích předáků, kteří chtěli zachovat dosavadní status quo, v rámci 
něhož byl král ve svých rozhodnutích závislý na souhlasu předních představitelů zemské 
obce. Není proto divu, že poslední Přemyslovci museli kvůli tomuto odporu části domácích 
předáků propagovat a prosazovat svou autoritu za pomoci najatých cizinců – tzv. nových 
lidí (homines novi), mezi nimiž nalezneme i německy píšící minesengry. Pronikání těchto 
homines novi do českomoravského prostoru sledujeme od počátku 13. století v souvislosti 
s německou kolonizací a šířením rytířské kultury.  Sňatek Václava I. s Kunhutou Štaufskou 
tento trend umocnil tím, že se tito lidé dostali i do prostředí pražského dvora, do kterého 
vnášeli „více Evropy“, což bylo trnem v oku té konzervativně založené části české šlechty, 
jež v těchto lidech a jejich novotách viděla ohrožení své moci, názorů a dosavadního 
životního stylu. Tento konflikt mezi „cizím“ a „domácím“ trval v družině českých králů 
v různé míře až do lucemburské epochy a jeho vyústění sledujeme v donaci Staročeské 
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kroniky tak řečeného Dalimila, která je prostoupena odporem vůči cizozemcům. Středověká 
kolonizace, zemědělská revoluce, nové výrobní postupy, zakládání měst a hradů, úsilí 
o centralizaci panovnické moci, mincovní regál, středohornoněmecká lyrika a epika 
na dvoře posledních Přemyslovců – to vše bylo v podstatě jedním velikým „reformním 
balíčkem“, který homines novi v průběhu 13. století zprostředkovali českým králům jako 
nástroj k upevnění jejich dynastické vlády. Proto byl tento cizozemský „management“ 
domácí šlechtou tolik nenáviděn, neboť ji vytrhl z domácích sporů lokálního charakteru 
a vehnal ji do konkurenčního boje o moc a přežití, navíc prostřednictvím celé řady inovací, 
vůči nimž se domácí nobiles terre cítili úplně nejistí. Za další motiv vzniku námi analyzované 
literární produkce proto můžeme označit snahu českých králů překonat domácko-cizinecký 
antagonismus na pražském dvoře s cílem kultivovat tu část konzervativní šlechty, která 
si nepřála vliv cizinců na vládu v zemi. Rozmach dynastické moci Přemyslovců ve druhé 
polovině 13. století proto lze, viděno touto optikou, charakterizovat spíše jako důsledek 
ideologického a mocenského boje o roli panovníka ve středověké společnosti mezi králem 
a jeho šlechtou než jako oslnivý vzestup – platí to i pro zahraniční expanzi, která byla 
účinnou možností, jak pomocí vnějšího nepřítele sjednotit stratifikované domácí zájmy 
jednotlivých mocenských skupin v království a jak prostřednictvím aureoly úspěšného 
vojevůdce upevnit dynastickou moc Přemyslovců ve středoevropském prostoru.

A konečně, nesmíme opomenout skutečnost, že německy psaná lyrika a epika musela 
být určena i německému příjemci – říšským knížatům a politické veřejnosti, jejichž 
podporu si Přemyslovci potřebovali získat a udržet: Přemysl kvůli obhájení babenberského 
dědictví a možného zisku římské koruny, Václav proto, aby udržel dobré styky s Rudolfem 
Habsburským a mohl navázat na expanzivní politiku svého otce. Za tímto účelem jsou 
oba Přemyslovci oděni do hávu ideálních rytířů, neboť hodnoty a reálie rytířství platily 
ve 13. století za sdílenou univerzální komunikační platformu evropské šlechty. Jejich 
popularitu dokládají četná díla francouzských trubadúrů a německých minesengrů. České 
prostředí se vhodně přizpůsobenou recepcí prvků rytířství, vyhovující tu panovnickým 
a jindy zase šlechtickým záměrům, zařadilo do celoevropského konfliktu mezi panovnickou 
mocí a šlechtickou opozicí, který podle převažující strany vyústil na sklonku středověku 
v panovnický absolutismus, či stavovskou monarchii.

Zusammenfassung

Mittelhochdeutsche Dichtung am Hofe der letzten Přemysliden als Quelle für die Interpretation des 
Herrscherideales des 13. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern
David Sychra

Der Aufsatz behandelt die ritterliche Dichtung, die im Auftrag der letzten Přemysliden in Böhmen in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gedichtet wurde. Von der bisherigen Forschung auf diesem Gebiet 
sind besonders die deutschen und tschechischen Germanisten und Mediävisten Wendelin Toischer, 
Hans Friderich Rosenfeld, Hans-Joachim Behr und Václav Žůrek zu nennen. Sie analysierten sowohl 
die inhaltliche, als auch sprachliche Spezifika der deutschsprachigen Lyrik und Epik am Hofe der letzten 
Přemysliden und definierten solche Werke als Kuntswerk und zugleich als Mittel der Machtlegitimation. 
Trotz dieser umfänglichen Forschung steht die Beantwortung der grundsätzlichen Frage  immer noch 
aus: Warum förderten die Přemysliden die Entstehung dieses Monumentalwerkes? Waren Sie schlicht 
leidenschaftliche Kunstgönner? Oder verfolgten sie auch spezifische politische Ziele? Hans-Joachim 
Behr weist auf den ideologischen Hintergrund der expansiven Außenpolitik der letzten Přemysliden 
hin. Der Verfasser des Aufsatzes konzentriert sich auf die innenpolitischen Beweggründe. Basierend 



19ČLÁNKY A STUDIE DAvID SYchrA STřEDohorNoNěmEcKÁ LYrIKA A EpIKA NA DvořE poSLEDNích přEmYSLovců

auf dem Vergleich der bisherigen Forschungsergebnisse mit den zeitgenössischen narrativen Quellen 
böhmischer Provenienz, interpretiert er die mittelhochdeutsche Dichtung der letzten Přemysliden als 
Mittel des ideologischen und Machtkampfes zwischen dem König und seiner Vasallen um die Funktion 
des Königs in der böhmischen mittelalterlichen Gesellschaft am Ende des 13. Jahrhunderts.


