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Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku
pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku

„Diplomat je osoba, která vás může poslat do pekla takovým způsobem,
že se na ten výlet dokonce těšíte.“
Španělská diplomacie u císařského dvora 1608–1617,
kterou pronese ve čtvrtek 14. března 2013 od 16:00
v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce
Mgr. Martina Bardoňová
V posledních letech se výzkum diplomacie stal velmi populárním a spolu s tím se otevřel novým
metodám analýzy. Objevila se snaha porozumět sociokulturním praktikám v mezinárodních vztazích a
nověji se začal klást důraz také na každodenní práci prostředníků. A právě do oné posledně
zmiňované oblasti bude směřovat tato přednáška. Na konkrétním příkladu působení španělského
diplomata Baltasara de Zúñiga u císařského dvora (1608–1617) budou představeny některé aspekty
diplomatické praxe a každodenního běhu diplomatické mise. Pozornost bude věnována například
základním úkolům tehdejších diplomatických misí, spojení diplomata s domovem, ale i chodu
španělské ambasády v Praze. Éra, na kterou se tato přednáška zaměří, byla zlatou dobou španělské
diplomacie. V čele hned několika španělských zahraničních misí tehdy stanuly osoby, které byly
svými schopnostmi s to udržovat prestiž upadajícího Španělska. Jednou z nich byl don Balthasar de
Zúñiga (1561–1622), druhorozený syn IV. hraběte z Monterrey. Je o něm známo, že v letech 1572–
1573 navštěvoval jezuitskou kolej v Monterrey. Již jako mladík se účastnil vojenské kampaně Filipa II.
v Portugalsku. Později strávil tři roky u svého švagra hraběte de Olivares, tehdejšího španělského
vyslance u Svatého stolce. Roku 1588 se zúčastnil slavné výpravy Armady, po jejímž neslavném konci
byl pověřen předat Filipovi II. zprávu o neúspěchu. Roku 1599 se stal vyslancem ve Flandrech, o čtyři
léta později ve Francii a konečně od července 1608 působil u císařského dvora. Po návratu ze
své poslední mise v létě 1617 se stal vlivným členem Consejo de Estado, roku 1619 vychovatelem
následníka trůnu a poslední rok před svou smrtí působil v roli prvního ministra Filipa IV. (jaro 1621–
podzim 1622). Vyslanec sice stál v čele diplomatické mise, nebyl však jedinou diplomaticky činnou
osobou , proto nebude zapomenuto ani na některé Zúñigovy činorodé podřízené, zejména Jacquese
Bruneaua, Pedra Montañanu, Francisca Albiz či Antonia de Castra a jejich sice méně viditelné, ale ani
v nejmenším nedůležité role v diplomatické misi.
Mgr. Martina Bardoňová je postgraduální studentkou Semináře raného novověku ÚČD FF UK
(disertační práce Baltasar de Zúñiga a španělská diplomacie – vedoucí práce doc. Marie Š. Koldinská).
Badatelsky se zaměřuje na problematiku diplomatické praxe v raně novověké španělské diplomacii.

