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Mluvíme-li o historické terminologii, často se dostaneme do problémů jasného časového vymezení. 
Středověk je dlouhá doba a některé termíny je třeba rozlišovat i v rámci jednotlivých úseků středověku, 
jednotlivých, jasně či méně jasně vymezených období, v nichž jsou jednotlivé termíny definovány právně, 
normativně, konsensuálně či používáním. V případě papežské diplomacie toto prohlášení samozřejmě platí 
také. 

Papežská diplomacie je ve středověku definována v několika rozsáhlých časových celcích. Je to 
období do reforem Řehoře VII., po jehož pontifikátu se začalo podstatně rozvíjet kanonické právo v němž 
byli legáti jednoznačně popsáni a definováni. Tento právní stav trval od 12. či 13. století až do tridentského 
koncilu, který zcela proměnil – ovšem už na základě praxe – systém papežské diplomacie a tedy částečně i 
terminologii a její význam. Ve svém příspěvku bych se rád věnoval právě tomuto zdánlivě jednolitému 
období 12.–16. století. K systému patří terminologie. Nebyl však tehdy legát jako legát? Proč se zabývat 
takovými zdánlivými maličkostmi? Důvodů by se našlo více: mluva pramenů, právní a ceremoniální 
souvislosti, dokonce ekonomické a finanční souvislosti. Zaměřme se tedy alespoň na některé. 

V první řadě terminologie v podstatě znamená typologii. Různé systémy musí vytvářet vlastní 
terminologii, v níž se odráží právní postavení jednotlivých papežských reprezentantů, ale dokonce i politické 
záměry papežské diplomacie. Byl to Řehoř VII., kdo nastartoval pravidelné působení papežských legátů 
(zvaných tehdy legatus romanus) v Evropě. V jeho  Dictatus pape je legát „je nadřazen všem biskupům, i 
když sám má nižší hodnost“ (čl. 4). Legátskou nadřazenost biskupům ještě kritizoval Johannes Teutonicus na 
počátku 13. století v podobě dekretálu Alexandra III. Cum non ignoretis, ovšem to byl poslední pokus zvrátit 
tuto situaci. 

Tedy bylo to právě v rozvíjejícím se kanonickém právu, kde se definovalo jasně postavení 
papežských legátů. Liber extra uvádí tři různé druhy legátů, kteří mají také různé pravomoci: legatus de 
latere, legatus missus a legatus natus. [viz X 1, 30] Systém byl jasně popsán a vysvětlen, takže nebylo 
pochyb o tom, jaké mají jednotliví legáti postavení. Právě s nejvyšší funkcí legatus de latere byla spojena i 
možnost využívat některých pravomocí rezervovaných papeži, které byly běžně udělovány i těmto 
vyslancům nejvyššího ranku. 

Tento systém byl tedy vytvořen v průběhu 12. a 13. století, avšak změny přišly nejen v 16. století na 
tridentském koncilu, ale už v průběhu tohoto období. V první řadě je to záležitost nunciů, kteří se stále více 
začínali objevovat v papežské diplomacii. Ve 14. století se objevuje termín solemnus nuncius, jímž se často 
stávají kardinálové. Kardinálům byl rezervován post legátů de latere, ovšem ve 14. století neplatilo, že by 
kardinál mohl mít v rámci papežské diplomacie pouze tento titul. Jaké mohlo mít souvislosti toto opatření? 
Zřejmě několikeré – jistě finanční a politické. Předně, pokud se kardinál stal legátem de latere, přestával 
pobírat část příjmů kardinálského kolegia [praxe potvrzená konstitucí Klimenta V. z roku 1312]. Pokud byl 
nunciem, svůj podíl nadále pobíral. To bylo dáno právní postavení legáta, jenž se stával ordinářem ve své 
legátské provincii a měl pobírat procuratio canonica, tedy měl získávat své příjmy přímo z legátské 
provincie. Politické důvody navrhoval Clifford Ian Kyer, jenž předpokládal, že kardinálové byli vysíláni jako 
nunciové také z toho důvodu, aby jejich příliš vysoké postavení ve středověké společenské hierarchii 
nemařilo jednání např. mezi francouzským a anglickým králem při mírových rozhovorech. Oslabení 
honosnosti těchto vyslanců mohlo i znamenat, že pro jednání byli přístupnější. 

Titul solemnus nuncius se později již neobjevuje, ovšem v době pokoncilní se velice rozšířil jiný titul, 
jehož souvislosti mohou být podobné, i když nemá ony finanční konotace. V druhé polovině 15. století se 
běžné stávalo, že konstituce Klimenta V. o příjmech kardinálského kolegia a neúčasti na nich během legace 
byla obcházena. Kardinálové se dál účastnili pobírání platu z kardinálské komory, ale dostávali i plat 
z komory papežské, což bylo nezbytné i kvůli protestům v jednotlivých zemích. Navíc je jasné, že každý 
kardinál, pokud se vydal na legaci, měl titul legatus de latere. Zatím jsem se nesetkal s žádnou výjimkou, 
snad kromě případů, kdy byl dotyčný hodnostář jmenován kardinálem v průběhu legace. 

Objevuje se však nový titul nuncius (nebo legatus missus) cum potestate legati de latere. K čemu je 
takový titul dobrý? Samozřejmě činil z obyčejných biskupů obrovsky významné osobnosti. I když neměli titul 
legáta de latere, na nějž měli nárok pouze kardinálové, jejich postavení se jim přibližovalo. Samozřejmě 
neměli stejné ceremoniální funkce, ovšem z hlediska právního mohli postupovat velice podobně, získávali 
stejné fakulty pro své cesty atp. 



K čemu se tedy hodí takový titul? V době, kdy v určitých dobách probíhala téměř nevyhlášená válka 
mezi kardinálským kolegiem a papežem, je to nástroj velice užitečný. Proč? Vyslání legáta de latere muselo 
odsouhlasit zasedání konsistoře, legát s tím musel souhlasit, a v několika případech se stalo, že kardinálové 
se na cestou vydat odmítali. Na žádném místě v pramenech jsem nenašel, že by konsistoř musela souhlasit 
s vysláním nuncia cum potestate legati de latere. V takovém případě je možné uvažovat o několika 
vysvětleních využívání těchto nunciů. Buď jako odlehčení kardinálskému kolegiu, neboť kardinálů tak jak tak 
vyjíždělo velké množství, nebo jako možnost obejití rozhodování kardinálského sboru, který se různá 
omezení vysílání legátů snažil zakomponovat i do papežských volebních kapitulací. 

Na druhou stranu je patrné, že i někteří biskupové (či arcibiskupové), kteří měli hodnost takových 
nunciů se někdy označovali za legáty. Papežská kurie je tak nikdy neoznačuje, oni sami ano, zvláště v 60. 
letech 15. století. To může mít opět několik vysvětlení – jedním je snaha o zisk kardinálského klobouku, 
ovšem zde bych byl (na rozdíl od Janusze Smołuchy) poněkud skeptický, jiným zmatení titulů, které se právě 
začaly objevovat, a možná i domněním, že titul nuncius neodpovídá jejich statusu. Girolamo Lando se např. 
podepisoval jako legatus etc., Rudolf z Rüdesheimu jako legatus missus cum potestate legati de latere. 

To je patrné i v místních pramenech, které velice často nerozlišují pojem nuncius a legát. Všichni 
jsou označováni za legáty. Tento termín byl přijímán jako obecný titul papežského vyslance s určitými 
pravomocemi. Pokud nunciové cum potestate legati de latere tyto pravomoci také získávali, nebylo nic 
snazšího pro místní kronikáře označovat je také termínem legatus. I pro učence neznalé římského právního 
prostředí, eventuelně všech souvislostí kanonického práva, to jistě nebylo nic problematického a zásadního. 

Myslím, že v současných pracích má smysl rozlišovat papežské vyslance podle jejich ranku 
v kanonickém právu. Dostává se totiž do jejich pojmenování celá řada souvislostí – ceremoniálních, 
právních i diplomatických.  


