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drobností. Do Benátek totiž mířily 
ze všech koutů Evropy stovky pout-
níků, aby odsud pokračovaly na pa-
lubě poutní galéry do Svaté země.

V druhé polovině 15. a na začátku 
16. století dosáhly cesty do Palestiny 
vrcholu obliby. Poutníci šlechtické-
ho a měšťanského původu se ve měs-
tě na laguně zdržovali právě v době 
tohoto svátku, připadajícího v závis-
losti na Velikonocích na období od 
30. dubna do 3. června. Tento den se 
oficiálně otevíralo moře a brzy poté 
vyplouvala i zvláštní loď s poutníky. 
Není divu, že tato obřadná podívaná 
vzbudila zvědavost zbožných cesto-
vatelů, kteří si jen málokdy nechali 
ujít příležitost, aby obdivovali jednu 
z podob sebeprezentace benátského 
státu na vrcholu jeho moci.

Na jaře roku 1493 patřil mezi divá-
ky také český šlechtic a jeruzalémský 
poutník Jan Hasištejnský z Lobko-
vic. Záznam, který o tomto rituálu 
zanechal na stránkách relace o cestě 
do Svaté země, tvoří spolu se zprá-
vami několika německých poutníků 
z přelomu 15. a 16. století dobrý od-
razový můstek pro popis průběhu 
nejznámějšího benátského rituálu − 
zásnub dóžete s mořem.

KNÍŽE SE S MOŘEM ZASNUBUJE
Liturgie svátečního dne začala 

v předvečer svátku Nanebevstou-
pení Páně. Pověření úředníci vy-
hradili již kolem poledne čestná 
místa na náměstí sv. Marka pro be-
nátské dámy, které měly přihlížet 
podvečernímu procesí. O pozdním 
odpoledni svolaly Benátčany zvo-
ny k nešporním bohoslužbám. Du-
chovní od sv. Marka vyšli vstříc dó-
žeti k sousedícímu dóžecímu paláci 
a spolu s jeho rádci kráčeli v procesí 
k hlavní svatyni. V tomto průvodu 
zaujaly zvídavé poutníky především 
dóžecí insignie, trionfi, odvozující 
svůj legendární původ z konce 12. 
století. Jejich neúplný výčet podal 
Arnold von Harff (1496): v čele prů-
vodu bylo neseno osm zlatých prapor-
ců dóžete, dále procesní obraz, pozlace-
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Suverenitu, moc, prosperitu 
a víru v nebeského patrona 
nevystavovali Benátčané na 

odiv pouze počtem vypravených 
galér, pověstnými trhy nebo nád-
hernou výzdobou kostelů, ale také 
pravidelnými slavnostmi a rituá-
ly, které oživovaly a pro kolektivní 
paměť zachovávaly klíčové události 
z benátské historie. Slavnosti v kos-
tele, na ulici i na laguně posvěcova-
ly stávající řád a dávaly odpověď na 
otázku, čemu vděčí Benátky za svůj 
šťastný osud. Jako pevné základy 
podpíraly a ospravedlňovaly nábo-
ženskou a politickou doktrínu měs-
ta na laguně.

Jedním z nejviditelnějších proje-
vů benátských nároků na výhrad-
ní postavení na Jadranu a ve Stře-
domoří byla oslava svátku Nane-
bevstoupení Páně, spojená s rituá-
lem zásnub dóžete s mořem a svě-
cením moře. Neobvyklosti a mimo-
řádné podívané, kterou přinášela, 
vděčíme za to, že můžeme díky 
poutním relacím sledovat její prů-
běh mnohdy až do nejmenších po-

ná stolice s poduškou a nakonec jeho 
pozornost upoutal hedvábný klobouk 
purpurové barvy. Za nimi kráčel dóže 
v rudém plášti s hermelínovým lím-
cem, v rukou držel bílou hořící sví-
ci zasazenou ve stříbrném svícnu. 
Následoval jeho služebník, třímající 
v ruce meč ve zlaté pochvě, a zástup 
předních mužů signorie, správního 
a výkonného orgánu republiky.

Chrám sv. Marka, kam se procesí 
ubíralo, byl vyzdoben koberci, zla-
tem protkanými plátny, praporci 
a kadidelnicemi. Tehdáž také páni Be-
nátčané všecky své klenoty (tj. církevní 
poklad a svaté ostatky) v témže koste-
le sv. Marka na velikém oltáři dali vy-
stavěti, že je každý viděti mohl, zapsal 
si Jan Hasištejnský z Lobkovic.

Na druhý den, na Nanebevstou-
pení Páně, očekávalo poutníky 
zvláštní představení, kdy konal 
dóže podle starodávného obyčeje 
své zásnuby s mořem (sposalizio del 
mare). Za svítání zjišťoval dóžecí po-
věřenec starající se o přípravy, zda je 
moře dosti klidné pro procesí člunů. 
Pokud jim bylo povětří nakloněno, 
dóže obdržel od úředníků ceremo-
niální prsten (vera) a oznámil začá-
tek slavnosti, zvané v benátském di-
alektu Sensa. Po obvyklé ranní mši 
v kostele sv. Marka kráčel dóže spo-
lečně s cizími vyslanci a všemi aris-

Zásnuby dóžete s mořem 
Benátky očima pozdně středověkých poutníků

Narodil jsem se v Benát-
kách a žiji v této šťastné 
zemi, chráněné modlitbami 
a poručnictvím sv. Marka, 
jemuž děkuje naše nejvzne-
šenější republika za svou 
velikost, vítězství a šťastný 
osud. Těmito slovy vysti-
hl Gabriel Fiamma, ka-
novník kostela sv. Marka 
v Benátkách, odlesk at-
mosféry ostrovní repub-
liky v 15. století.

Canaletto, 
Bucintoro u mola na 
Nanebevstoupení Páně 
(kolem 1740)
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Jan HASIŠTEJNSKÝ 
Z LOBKOVIC 
(1450–1517)  
strávil na cestě do Svaté 
země více než šest měsíců. 
Nejpůvabnější český středo-
věký jeruzalémský cestopis 
ukazuje Hasištejnského jako 
vzdělaného a zbožného aristo-
krata zkoumavě pozorujícího 
a srovnávajícího neznámé 
kraje.

Arnold von HARFF 
(1471–1505) 
pocházel ze šlechtického rodu 
z dolního Porýní. V roce 
1496 podnikl dvouletou cestu 
třemi kontinenty přes Řím, 
Benátky, Alexandrii, Sinaj 
do Svaté země.
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tokraty zasedajícími ve Velké radě 
v silně hierarchizovaném procesí 
na blízké molo, přístaviště u Piaz-
zety. Jejich kroky vedly k Bucintoru, 
státní lodi dóžete, ke specializova-
né dvoupatrové galéře se zdobený-
mi nástavbami, která se využívala 
pouze při významných příležitos-
tech. Fascinace neobvyklou lodí se 
promítla do podrobných popisů na 
stránkách poutních relací: Byla táž 
galeje (tj. galéra) veliká a dobře dlouhá 
50 kročejů a asi 12 kročejů na šíř anebo 
více. Byla též čistě připravená, svrchu 
všecka jako na voze, a červeným atla-
sem přikryta; okolo řezby čisté a pozla-
cené, a sic místy čistým atlasem a mís-
ty čistými tkanými čalouny a koberci 
obložena, poznamenal Hasištejnský 
z Lobkovic. Do detailů pozoroval 
Bucintoro Philipp van Hagen (1523), 
který mohl po slavnosti vstoupit na 
palubu. Upoutal ho především dó-
žecí trůn přikrytý poduškou protkanou 
zlatem a nad ním baldachýn z červené-
ho atlasu.

Procesí přešlo po lávce suchou no-
hou na palubu knížecí galeje a za vy-
zvánění zvonů a zpěvu sboru kleri-
ků chrámu sv. Marka se dal Bucin-
toro do pohybu. Nikoli však vlastní 
silou: Před touž galejí šla jiná loď, kte-
rážto byla přivázána hrubým provazem, 
a na 20 galeotův (tj. veslařů), jenž také 
svými vesly pomáhali knížecí galeje táh-
nouti. K té lodi bylo opět na každé straně 
osm loděk malých přivázáno, řadem jed-
na vždy za druhou, a na každé bylo osm 
neb deset pacholkův, jež všichni táhnouti 
pomáhali. Galéra směřovala pomalu 
jihovýchodním směrem, minula ost-
rovní klášter sv. Jiří a blížila se k ústí 
laguny. Současně s Bucintorem vyra-
zila na moře také praporci vyzdo-
bená loď (piatta) castellského bisku-
pa (později benátského patriarchy) 
z jeho sídla San Pietro di Castello, 
která se k dóžecí galéře připojila po-
blíž konventu sv. Heleny. V jejich zá-
věsu pluly celé roje menších i větších 
plavidel, jež čítaly drahně tisíc bárek, 
pestrobarevně okrášlených soukro-
mých gondol, lodivodských člunů 
plných mladých šlechticů a galér 
osazených námořníky z Arsenalu, 
benátských loděnic a doků.

Veslaři udávali směr k výspě be-
nátské laguny. Nedaleko kostela sv. 
Mikuláše na Lidu proběhl první z ri-
tuálů – posvěcení moře (benedictio 
maris). Rituál probíhal zpravidla na 
patriarchově lodi. Podle ceremoniál-

ních knih dva kanovníci zapěli lita-
nii: Vyslyš nás, Pane, a buď nám naklo-
něn, na což patriarcha třikrát za se-
bou odpověděl: Prosíme Tě, rač učinit 
moře klidným a pokojným pro nás a pro 
všechny, kteří se na něm plaví, vyslyš 
nás. (...) A tu potom posvětil moře, říka-
je modlitby a žehnaje, jakož tak od staro-
dávna obyčej ten tak činiti mají na den 
Božího vstoupení. (Jan Hasištejnský)

Když se konvoje lodic přiblížily 
k ústí laguny, k místu, kde úzký prů-
liv ostrova Lido odděloval Benátky 
od Jaderského moře, nastal čas dru-
hého rituálu − zásnub dóžete s mo-
řem. Vnímavý český šlechtic zane-
chal tento jeho popis: Kníže benátské 
pak opět vedle starého obyčeje, kterýž se 
tak vždycky na týž den činí a zachovává, 
vzal prsten a pouštěl jej na šňůře uvá-
zaný třikrát do moře, kterýž prsten pra-
ví býti sv. Marka. Nato když jiný prsten 
vrhl do moře, byl hned veliký křik od lidí, 
troubení, pískání a bubnování, což zna-
menalo, že se kníže s mořem zasnubuje. 
Jiní svědkové také viděli, jak patriar-
cha na signál dóžete vyprázdnil vel-
kou nádobu svěcené vody do moře, 
a od poučených kleriků pochytili zá-
snubní formuli dóžete: Zasnubujeme 
se s tebou, Moře, na znamení pravého 
a věčného panovaní. Zcestovalý domi-
nikán Felix Fabri z Ulmu, posedlý 
zaznamenáváním drobných detailů, 
cesty se zaujetím vyprávěl, jak mnozí 
Benátčané hned po vhození prstene 
skočili do moře a usilovně se pro něj 
potápěli. Nálezce si ho směl pone-
chat a po celý příští rok byl zproštěn 
placení dávek a břemen (1480).

Dóže pokračoval se svým dopro-
vodem v plavbě k benediktinskému 
klášteru na Lidu, kde benátský pat-
riarcha sloužil slavnostní děkovnou 
mši. Po ceremonii na Lidu se dóže 
plavil na Bucintoru zpět k Piazzetě, 
patriarcha však ke své rezidenci San 
Pietro di Castello. V dóžecím paláci 
se k završení vodních slavností stro-
jila hostina, na niž byli někdy pozvá-
ni i poutníci. Méně poctění evropští 
aristokrati a měšťané, jimž nebylo 
dopřáno hodovat ze stříbrných mís 
a číší, se věnovali nákupům, neboť 
na náměstí sv. Marka se konal vel-
ký týdenní jarmark, kde bylo lze nalézt 
mnoho drahocenností ze zlata, stříbra, 
drahých kamenů a perel, jak se rozplý-
val Heinrich von Zedlitz (1493). Za 
duchovním doplňkem mimořádné-
ho dne se poutníci vydali do chrá-
mu sv. Marka, kde mohli získat pl-

nomocné odpustky, údajně udělené 
papežem Alexandrem III., tolik ví-
tané před nebezpečnou plavbou do 
Svaté země.

VLÁDCI NAD MOŘEM
V relacích jeruzalémských pout-

níků období pozdního středověku 
není ani zmínka o původu a pozadí 
zásnub dóžete s mořem v den Nane-
bevstoupení Páně. Všichni obrace-
li svůj zrak pouze k jevové stránce 
slavnosti, jejíž rámec tvořilo pro-
cesí, majestátní konvoj lodí v čele 
s Bucintorem, svěcení moře a zásnu-
by dóžete s mořem. Nezaznamena-
li však, proč rituály probíhaly prá-
vě na Nanebevstoupení Páně a jaké 
byly hlubší důvody této události.

Pokusme se rekonstruovat dě-
jinné pozadí oslav, které byly „od 
nepaměti“ konány vždy na Nane-
bevstoupení Páně. V smíšené po-
době se v tomto dni v triádě základ-
ních prvků rituálu − žehnání a svěce-
ní moře, zásnub s mořem a uctívání 
sv. Mikuláše, patrona námořníků − 
prolínala pro Benátky tak typická 
statní prezentace a církevní svátek. 
Do uceleného příběhu byly v prů-
běhu 14. století pospojovány myto-
logické tradice i skutečné události 
tak, aby odrážely jedinečnost benát-
ské suverenity a oprávněnost  impe-
riálních námořních nároků Benátek 
na Jaderské moře a východní Stře-
domoří.

Nejstarším z těchto obyčejů bylo 
žehnání a svěcení moře, které se 
v Benátkách pojilo se skutečnou po-
litickou událostí, vázanou na posta-
vu dóžete Petra II. Orseola. V květ-
nu roku 1000 vytáhl Petr II. s floti-
lou do boje proti slovanským pirá-
tům na východním pobřeží Jadranu 
ohrožujícím benátské obchodníky 
a při triumfální plavbě si zavázal 
řadu dalmatských měst a šlechticů 
k odvádění poplatků. Tímto taže-
ním si rodící ostrovní republika, vy-
maňující se postupně ze závislosti 
na Byzanci, zajistila kontrolu nad se-
verní částí Jaderského moře. Orseo-
lo vyplul na Nanebevstoupení Páně 
a jeho vítězství bylo každoročně při-
pomínáno právě v tomto dni, kdy 
Dominik, biskup z Olivola (Castel-
lo), pod jehož církevní pravomoc 
Benátky příslušely, za doprovodu 
dóžete a měšťanů posvětil moře (be-
nedictio) a věnoval dóžeti vítěznou 
standartu, svatý praporec coby zna-
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Benátský dóže, ilustrace 
z cestopisu Bedřicha 

z Donína (1607)

Heinrich
von ZEDLITZ 

(† 1510) 
je autorem prvního slezského 

jeruzalémského cestopisu. 
Do Svaté země plul na jaře 
roku 1493 na stejné galéře 

s Janem Hasištejnským 
z Lobkovic.  
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mení svaté války, který Benátčané od 
té doby nosili do boje. Tento symbo-
lický akt posvěcení moře, běžně pro-
váděný na počátku jarní plavební se-
zony v mnoha námořních komuni-
tách, nabyl místní politický význam 
jakožto výraz ustavení benátské do-
minance nad severním Jadranem.

V polovině 11. století se svěcení 
přesunulo k nově zbudovanému 
a odlehlejšímu klášternímu koste-
lu sv. Mikuláše na Lidu, a tím byly 
na dalších sedm staletí vymezeny 
prostorové souřadnice této výroční 
slavnosti, jejímž jádrem bylo pře-
devším usmiřování moře svěcenou 
vodou a přímluvné vzývání sv. Mi-
kuláše, aby držel svou ochrannou 
ruku nad námořníky a obchodní-
ky. Pokorný přístup k nepředvída-
telnému živlu v době zrání kupecké 
republiky vystřídala v průběhu 13. 
století sebevědomá dravost měst-
ského organismu, který dokázal 
pokořit dobytím Konstantinopole 
(1204) svého dřívějšího „poruční-
ka“ a obchodního konkurenta. Se-
renissima (Nejvznešenější) se sta-
la pánem tří osmin byzantské říše 
a hledala obrazné a symbolické vy-
jádření svých imperiálních nároků 
na nadvládu nad východním Stře-
domořím. K této době se pojí prv-
ní zmínky o rituálu zásnub dóžete 
s mořem (1267). 

Ve druhé polovině 13. století ulpí-
val na nezvyklém rituálu ještě mlha-
vý opar pohanských časů, jak vysví-
tá z kroniky Salimbena de Adam 
(1285): Dóže benátský s Benátčany se 
na den Nanebevstoupení Páně zasnu-
buje prstenem s mořem, jednak pro zti-
šení a zkrocení (moře), jednak veden 
jakýmsi zvykem modloslužebnictví, jímž 
Benátčané obětují Neptunovi, ale také 
proto, aby Benátčané dali na odiv, že 
jim přísluší vláda nad mořem. Ponech-
me prozatím stranou možný výklad 
rituálu jako  společného indoevrop-
ského mýtu svatého sňatku mezi 
nebem a zemí/mořem zajištujícího 
v jarním období komunitě plodnost 
a prosperitu a pohlédněme na něj 
očima vzdělanějšího Benátčana pře-
lomu 15. a 16. století.

Pozdně středověká tradice spo-
jila počátky rituálu s historickou 
událostí, s tzv. benátským mírem, 
který ve městě na laguně uzavře-
li roku 1177 papež Alexandr III. 
a císař Fridrich Barbarossa. Podle 
moderních historiků dohoda mezi 

církevní a světskou hlavou křesťan-
stva ukončila dlouho se táhnoucí 
konflikt mezi panovníkem na jed-
né a papežem a lombardskými měs-
ty na straně druhé. Benátky zauja-
ly v celém sporu neutrální pozici, 
a tak byly oběma konkurenty vy-
brány za místo setkání. Při míro-
vých rozhovorech působil dóže Se-
bastiano Ziani jako prostředník. Po 
delších průtazích vyvrcholila jedná-
ní 22. července 1177 přísahou na mí-
rové články. O dva dny později se 
setkal Fridrich, zproštěný již církev-
ní klatby, s Alexandrem III. v porti-
ku kostela sv. Marka. Holdoval pa-
peži obřadem políbení nohou, pa-
pež ho zvedl a políbil na znamení 
míru a požehnal. „Mírové námlu-
vy“ uzavřela bohoslužba, kterou za 
přítomnosti císaře celebroval papež 
následující den.

Vzdálení potomci Benátčanů si 
ovšem vyprávěli jiný příběh. Podle 
něj stály Benátky věrně při papeži, 
který se do nich incognito – ve stra-
chu před hněvem císaře – uchýlil. 
Byl však brzy poznán, leč přijat se 
všemi poctami a ujištěn o náklon-
nosti, vyjádřené nabídkou ke zpro-
středkování smíru, o němž však císař 
Fridrich nechtěl nic slyšet. Panovník 
obratem strojil do boje a velení svěřil 
do rukou svého syna Oty. Malé floti-
le ostrovních rebelů se proti všemu 
očekávání podařilo císařské loďstvo 
čítající 75 lodí porazit a mladého 
Otu zajmout. Pokořený Ota se uvo-
lil zprostředkovat setkání obou moc-
ných, které nakonec dospělo k be-
nátskému míru. Vděčný papež měl 
po vítězné námořní bitvě předat dó-
žeti Sebastianu Zianimu za jeho zá-
sluhy zlatý prsten jako symbol práva 
na zásnuby s mořem, které měly byt 
chápány jako výraz trvalého panová-
ní Serenissimy nad obchodními ces-
tami a zeměmi omývanými vodami 
Jadranu a východního Středomoří.

V průběhu dalších desetiletí oslav-
ný příběh postupně košatěl a na 
počátku 16. století zdůrazňoval tři 
hlavní části ceremonie: prsten jako 
známku papežské milosti, zásnuby 
coby metaforu benátské nadvlády 
a svěcení moře jako smírčí akt. Fran-
cesco Sansovino, autor oblíbené his-
torie Benátek (1604), vložil papeži 
do úst při předávání prstene tato 
slova: Vezmi ho, O Ziani, a užívej ho 
spolu se svými nástupci každý rok k zá-
snubám s mořem, tak aby následujícím 

pokolením bylo známo, že Tobě příslu-
ší nadvláda nad mořem a držíš ji jako 
prastaré vlastnictví a právem porobitele 
a že moře bylo svěřeno pod Tvou nad-
vládu, tak jako je žena poddána muži. 
Moc kráčela ruku v ruce se spásou, 
neboť Alexandr III. podle Sansovi-
na dodal, že ceremoniál ochraňu-
je námořníky a posvěcuje vlny jako 
pohřebiště pro ty, které pohltí moře. 
Papežova vděčnost však zdaleka ne-
byla u konce. Při návratu do Říma 
obdaroval postupně dóžete Zianiho 
bílou svící, baldachýnem, mečem, 
osmi praporci a stříbrnými trumpe-
tami a poskytl mu právo vystavovat 
listiny pod olověnou pečetí. 

Alexandrovy dary se propojovaly 
do symbolického rámce, který odrá-
žel náboženskou a politickou dok-
trínu pozdně středověkých i rene-
sančních Benátek. Trionfi – jak bý-
valy předměty nazývány – reprezen-
tovaly klíčové prvky benátské státní 
ideologie: oddanost papežskému 
stolci, nezávislost na císařské moci, 
dóžete jako vládce postaveného na-
roveň papežům a císařům, sv. Mar-
ka jako městského patrona a pro-
tektora benátských vojenských vý-
bojů na moři a na souši i benátskou 
soudní autonomii. Trionfi prostřed-
nictvím zakotvení v historické udá-
losti také sdělovaly světu, že papež 
uznal a schválil tato privilegia.

Jacopo Tintoretto, 
Sv. Marek zachraňuje 
ztroskotalého Saracéna 
(1562) 
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Felix FABRI 
(cca 1440–1502) 
původem z curyšské 
patricijské rodiny, 
vstoupil k domini-
kánům a působil 
v konventech v Ba-
sileji a Ulmu. Ve 
Svaté zemi pobýval 
v letech 1480, 1483–
1484. Autor rozsáhlé 
latinské poutní 
relace Evagatorium 
in Terrae Sanctae, 
Arabiae et Egypti 
peregrinationem.

Philipp HAGEN
původem ze Štras-
burku, navštívil 
Palestinu na konci 
léta roku 1523. Na 
zpáteční plavbě 
se vylodil v Man-
fredonii v jižní Itálii 
a pokračoval dále 
přes Neapol, Řím 
a Benátky. 
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PROCESÍ NA VODĚ
Zásnubám dóžete s mořem sto-

jí za to věnovat poněkud více mís-
ta. V první řadě v nich lze zahléd-
nout odezvu sociálně významného 
smluvního vztahu. Sansovino pří-
mo hovoří o tom, že dóže ovládá 
moře právem podrobitele, tak jako 
je žena poddána muži. Svrchovaná 
pozice mužského prvku vyplýva-
la zřetelně také z ustanovení be-
nátského práva, podle nichž byl 
manžel padrone své ženy. Benátská 
žena vlastnila své věno jako svůj 
podíl z rodného dědictví, ale man-
žel mohl legálně a bez větších ome-
zení tento podíl investovat, pokud 
uznal za vhodné. Volnější analogií 
právních koncepcí sňatku k expan-
zivní politice námořní velmoci do-
spějeme k názoru, že dóže zastupu-
jící Benátky vstupoval každoročně 
do nerovného rituálního partner-
ství, v němž vykonával svrchova-
nou moc nad poddanými zeměmi, 
chránil je a užíval příjmy z poplat-
ků stejným způsobem, jako manžel 
spravuje věno své ženy a hájí ji. 

Učený výklad zásnub dóžete 
s mořem se mohl napájet také ze 
zdrojů tzv. snubních metafor rozvi-
nutých v politickém myšlení pozd-
ního středověku. Smluvní záva-
zek morálního a politického sňat-
ku mezi panovníkem a jeho lidem 
se v Benátkách posunul do roviny, 
v níž si při zásnubách s mořem dóže 
„bral“ poddané benátských námoř-
ních kolonií a dával najevo, že on je 
padrone námořních tras sledujících 
pobřeží Jadranu a východního Stře-
domoří. Obavu před rozběsněným 
živlem tišila druhá, ryze nábožen-
ská složka slavnosti. Svěcení benát-

ským patriarchou zbavovalo moře 
bouří a prosebnými slovy a gesty jej 
posvěcovalo pro ty, jimž je souzeno 
zahynout v hlubinách bez přijetí 
posledního pomazání.

S výkladem zásnubního rituá-
lu se v odborné literatuře prosadi-
li Gina Fasoliová a Edward Muir. 
Italská profesorka poukázala na 
dva zdroje, z nichž se rituál napá-
jel. Na jedné straně se mohlo jednat 
o hydromantický ritus (hydroman-
cie – věštění z vody), spojovaný 
s obdobnými akty v mytologických 
vyprávěních o počátcích králov-
ství nebo s přechodem do dalšího 
roku panování krále, když byl prs-
ten nebo jiný symbolický předmět 
vhozen do řeky, jezera nebo moře. 
V tomto smyslu by byla Sensa ozvu-
kem předpovědí, pokusem odhad-
nout budoucnost odkrytím osudo-
vého znamení. Zbystřená vníma-
vost účastníků vůči projevům po-
časí i nepředvídaným událostem 
doprovázejícím procesí a ceremoni-
ál v den Nanebevstoupení se zaklá-
dala na víře v předzvěstná znamení 
dobrého či zlého osudu, vyměřené-
ho dóžeti i Benátkám. 

Na druhé straně G. Fasoliová po-
stihla již předznamenaný myšlenko-
vý koncept, že šlo o rituál majetko-
vý, symbolizovaný mystickou svat-
bou. Odraz genderové koncepce 
vztahu dóžete k moři vysledovala 
dokonce v rovině jazykové, v po-
sunu od rodově neutrálního slova 
mare (moře) v latině k ženskému 
rodu la mar v benátském dialektu. 

Odvážným směrem se vydal za 
celistvou interpretací Edward Muir. 
Benátské zásnuby s mořem zasadil 
do kontextu jarních oslav plodi-
vé síly přírody. Jarní agrární rituá-
ly k uchování plodnosti žen a rost-
linstva byly v Benátkách postupně 
transformovány ku prospěchu jejich 
námořních a obchodních zájmů: 
zajišťovaly bezpečnost námořníků 
na moři, zdůvodňovaly politickou 
a obchodní hegemonii Serenissimy, 
zakládaly mystickým sňatkem trva-
lou prosperitu šlechtické republiky 
a přispívaly k sociální soudržnosti 
a jednotě komunity. 

V promítnutí Sensy do prostoro-
vých souřadnic poukázal americký 
historik na možné souvislosti mezi 
benátským mikrokosmem a středo-
mořským makrokosmem. Ceremo-
niál se odehrával během rituální 

plavby, jakési miniaturní expedice 
za hranice, v níž dóže jako vrchní 
kapitán vyplul z bezpečného přísta-
vu ve středu města, od chrámu sv. 
Marka, k výspě benátského komu-
nálního (mikro)světa, tam, kde se 
důvěrně známé vody laguny setká-
valy s neznámými a nepředvídatel-
nými mořskými vlnami. 

Bucintoro svou plavbou „tam a za-
se zpátky“ kopíroval a zároveň na 
začátku námořní sezony znovu rý-
soval osu, po níž se přepravovalo 
zboží z Levanty. Vodní procesí pra-
videlně stvrzovalo „neměnnou“ jis-
totu, že svět za lagunou je podřízen 
těm, kteří z ní pocházeli. Zbožní 
námořníci, obchodníci i rybáři stáli 
pod ochranou nebeských přímluv-
ců. Dóžecí loď totiž brázdila vody 
posvěcené třemi světci, jež ostrov-
ní republika přijala za své patrony. 
Cesta kopírovala onu trasu, kterou 
vesloval starý rybář v jedné prudké 
zimní bouři roku 1341 se třemi zá-
hadnými postavami vstříc lodi plné 
démonů vyvolávajících bouři. Spo-
lečná modlitba oněch cizinců-svět-
ců (sv. Marka, Jiřího a Mikuláše) 
zahnala síly zla napadající Benátky 
u jejich „mořské brány“, u ostrovní 
výspy Lida. 

Svatý Marek, reálně přítomný 
ostatky ve svém svatostánku, stál 
na jednom konci této procesní osy, 
u neměnného sakrálního, politické-
ho a ekonomického centra benát-
ského impéria. Na opačném vrcho-
lu „vyhlížel“ z kláštera na Lidu sv. 
Mikuláš, strážce a maják, který stře-
žil „hradby“ města právě tak, jako 
vyprovázel a vítal první linii benát-
ské obrany − flotilu. 

Od posledních desetiletí 16. stole-
tí však již Jadran nebyl benátským 
jezerem a námořní trasy ohrožova-
li Turci, Španělé, Florenťané, joha-
nité, ba i angličtí piráti. Rituál zá-
snub s mořem se stával kuriózním 
anachronismem, vzpomínkou na 
zašlou slávu. Poslední Bucintoro, 
postavený v Arsenalu v roce 1729, 
symbolicky padl za oběť úderům 
seker vojáků Napoleonovy armády 
při obsazení Benátek v roce 1797. 
Věčnou nadvládu přislíbenou Sere-
nissimě dnes připomíná pouze ma-
keta Bucintora uchovávaná v benát-
ském námořním muzeu. 



 Jan HRDINA 
(nar. 1970) působí 

v Archivu hl. města 
Prahy a v Ústavu 

dějin UK − Archivu 
UK v Praze. 

Věnuje se pozdně 
středověkým 

církevním dějinám 
a pomocným vědám 

historickým.  

Bucintoro na triumfální 
plavbě. Jméno lodě má 

nejasnou etymologii. 
Podle jedněch jde 

o zkomoleninu 
z latinského genitivu 
plurálu ducentorum 

ve smyslu loď pro 
200 osob, podle 

jiných o kompozitum 
slova bucio (způsob 

naloďování) a oro 
(zlato), ve výsledné 

podobě bucio in t’oro. 
Ilustrace z cestopisu 

Bedřicha z Donína 
(1607). 
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