
Posudek na práci Nikoly Michňové, “Sequor solem“: Příjezd císařské rodiny do 

Augšpurku v roce 1689 jako prostředek symbolické komunikace. 
 

Téma, které autorka volila pro svou práci, patří k velice náročným. Podobné snahy na 

pomezí dějin každodennosti a (historické) antropologie sice v českém bádání prožíva-

jí jistou konjunkturu, jsou však spojeny s řadou obtíží a nutností vypořádat se 

s mezioborovým přístupem. Nesnadnost zpracování slouží jistě ke cti autorky, stejně 

jako rozsáhlá využitá literatura, zahrnující takřka vše podstatné z české historiografie, 

co k problematice vyšlo – chybí pouze uměleckohistorické práce o emblematice, 

zejména studie Lubomíra Konečného. K diskusi předkládám čtyři poněkud kritičtější 

body: 

 

1) Pramen. Pro svůj cíl, totiž „rekonstrukci rituálních kroků performance“, využila 

autorka zejména dobovou tištěnou zprávu o korunovaci. Nikde se však nezmiňuje o 

povaze tohoto pramene, o záměrech a strategiích autora, o rétorice či účelu textu. Ty-

to údaje bych považoval za stěžejní pro analýzu symbolů celé události. 

 

2) Symbolika. Jde-li o symbolickou komunikaci, a to v rámci rituálu, nabízí se otázka, 

o čí symbolické myšlení jde: krále a jeho dvořanů? Apologetů panovníka a autorů 

oslavných tisků? Aristokracie? Nebo měšťanů jako účastníků? Autorka v textu uvádí, 

že události se účastnily „všechny sociální vrstvy“, ovšem končí u tvrzení, že „zástupy 

lidí (...) obdivovaly velkolepost celého průvodu“, aniž by se zamyslela nad tím, zda 

pro ně ona symbolika, o které se píše, měla nějaký význam. Pro rituál a jeho symboli-

ku je skutečně zásadní otázka komunikace a pro ni je zase zásadní otázka porozumě-

ní. Autorka se poněkud zbavuje zodpovědnosti za tento nedostatek v samotném závě-

ru textu, kde na tento problém poukazuje. 

 

3) Příklady symboliky. Uspokojivé, smysluplné vysvětlení symbolů, užívaných 

v rámci středověkých a raněnovověkých rituálů, je nanejvýš obtížným úkolem i pro 

zkušeného historika. Zde se to autorce příliš nepodařilo. Řada vysvětlení je triviálních 

a je otázkou, jaká mají smysl: například překročení hranic města jako paralela k vjez-

du Krista do Jeruzaléma; pravá strana odvozená z křesťanské interpretace 

zmrtvýchvstání; brána města jako symbolická hranice mezi prostorem města a okolní 

krajinou; zjištění, že „předávání rozličných předmětů hrálo významnou úlohu při na-

vazování a upevňování vzájemných vztahů mezi dárci a obdarovanými“ (s. 15–16, s 

odkazem na článek V. Bůžka); že „varhany, které tvořily nedílnou součást výbavy 

kostelů, odkazovaly na pravou křesťanskou víru“ apod. Objevují se zde i zjednoduše-

ní, příkladně ženy na konci procesí jako odraz okrajové role ženy v raněnovověké 

společnosti; anebo účast císařské rodiny na mši jako demonstrace pokory a hluboké 

zbožnosti. Valná část textu prezentuje vše, co panovník a členové jeho doprovodu či-

ní, jako velkolepé, mající nějakou symboliku, sloužící k (sebe)prezentaci, odrážející 

určitý jev či strukturu (například sociální hierarchii). To však není nijak analyticky 

uchopeno, ani detailně pojednáno. Autorka se zaštiťuje bohatou literaturou a nabízí v 

podstatě snůšku zajímavostí, obohacenou četnými odkazy na „symboliku rituálu“, bo-

hužel zpravidla s použitím ne zcela vhodných slovníků uměleckých symbolů. Podle 

mého názoru by bylo smysluplné, pokud by se podařilo zachytit specifické prvky, 

spojené s konkrétní korunovací, popřípadě s charakterem vlády Leopolda I. 

v porovnání s předchozí nebo pozdější tradicí. K náležitému výkladu velmi složitých 

symbolů a emblémů je navíc zapotřebí značná erudice autora. 

 



4) Přebujelost poznámkového aparátu. Domnívám se, že pro účely podobné studie 

jsou dlouhé seznamy navazující literatury v poznámkách nadbytečné – nejde o synté-

zu ani encyklopedické heslo a účelem citací je dohledatelnost a kontrolovatelnost pre-

zentovaných informací. Při citacích typu „k této problematice výběrově...“ či „obecně 

k výzkumu...“ navíc není jasné, zda autorka ony práce skutečně četla, viděla 

v knihovně nebo jen převzala z jiné literatury. Ostatně nebylo by obtížné doložit, že 

některé citace jsou neúčelné a autorka s uvedenou literaturou nepracovala (srov. třeba 

pozn. 73 s odkazem na M. Mausse a B. Bastl). O erudici autora vypovídá mnohem 

spíše úroveň argumentace v samotném textu než soupisy literatury v poznámkách. 

 

Uvědomuji si, že s ohledem na povahu předloženého textu je hodnocení přísné. Podle 

mého je na vině přílišná náročnost tématu, které nemůže být odpovídajícím způsobem 

zpracováno v rámci studentské práce. Myslím si, že pokud autorka hodlá ve výzkumu 

pokračovat, měla by hledat inspiraci především ve třech směrech, bez jejichž kombi-

nace lze stěží dospět k uspokojivým výsledkům: 

 

1) R. Chartier a jeho výklad „reprezentací“, jenž ukazuje mj. meze porozumění veřej-

ným performancím ve vztahu k prostředím a recipientům. 

 

2) Antropologické přístupy (Durkheim, Geertz, Lévi-Strauss, popřípadě recepce jejich 

metod v četných studiích P. Burka a dalších kulturních historiků). S ohledem na sku-

tečnost, že se jedná o komunikaci v rámci rituálu, je nezbytné řešit i otázku, jak byly 

jednotlivé symbolické prvky uchopovány, interpretovány a „užívány“ různými skupi-

nami. Nabízí se téma vztahu užití rituálu a „boje“ o veřejný prostor, rituálu jako profi-

lování a ustalování představ atd. Antropologické studie ukazují, že rituál nemusí od-

rážet – a zpravidla také neodráží – realitu, ale spíše konstrukci této reality z pozice 

určitých sociálních, konfesijních, etnických či jiných skupin. 

 

3) Literárně- a uměleckohistorické postupy – jsou naprosto nezbytné pro pochopení 

křesťanské symboliky a emblematiky, do níž výrazně zasahovala cirkulace stejně jako 

„translace-překlad“ vzorových vyobrazení, která mohla nést různé významy 

v různých prostředích. Výklad emblémů je velice náročný a nelze jej založit na využi-

tí slovníků symbolů – mimochodem, v textu často citovaný Hallův slovník je pro star-

ší umění takřka nepoužitelný. Je škoda, že autorka mezi množstvím uváděné zahra-

niční literatury nenarazila také na pro dané téma zásadní studii Jutty Schumann (Die 

andere Sonne: Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I., 2003), která 

by jí ušetřila práci se snahou vysvětlit panovníkovy ctnosti a symboliku popisovaných 

obřadů, tedy hlavní cíl jejího textu. 
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