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CLÁNEK prwy.

PRWNÍ POKUSY O WOLENÍ KRÁLE.

Dlauhé bezkrálowíw Cechách. Snahy a strasti owdowélé královmy

Elisky. Sném w Praze : smífení stran a obsah listu mírného.

Míry po krajích. NarozeníLadislawa pohrobka ; batire ic Uhfích.

Snémowní Jednáni o woleni krále. Albreeht kníze Baworsky

wolen. Sjezd w Kaubé, a odpowéd jeho záporná. Poslowé tora-

cují se domiiw,

(R. 1489—1440.)

Neobycejny a podiwny byl staw, we kterémi po 1439

Albrechtowë smrti físe Ceská se octla. Pocalof tehdáz

mnoholeté ono bezwládí, kterémuz podobného ani ceské

dëjiny neznají, ani u jinych národûw tusim nalezti nelze.

Bezwládí zajisté to nepocházelo hlawnë ani ze zpaury a

neposlusenstwí, ani z brojení stran rûznych, ani z tauhy

po newázanosti a swobodë, ani z pûtek nëkolika osobo-

watelûw wrchního práwa: naopak národ zádostiw byl

míti wládce i panowníka, starost o nëho po mnohá léta

pfedcházela jiné zemské starosti, a podáwáno se i k ne-

malym obëtem, jen aby fádné ústrojí práwní a wládní

mohlo zemi zjednáno byti. Pfícina wsí nefesti bylo ne-

nadálé ztracení se pramene, ze kteréhoz byla posawad pry-

stíwala se wrchní moc a wláda; hlawní záwada pofádku

a práwa pocházela z nemoznosti, nalezti opráwnënce ke

1*



4 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek 1.

1489 wládë spûsobilého i ochotného; bezwládí rodilo se z pau-

hého bezkrálowí. '

Jestëf r. 1439 byli bezpochyby newymfeli wsickni

pamëtníci jak moci a sláwy nëkdy otce wlasti, Karla IV,

tak i nadëji skwëlych, s kterymiz panowník ten do hrobu

se byl ulozil. Pojistiw on rodu swému poslaupnost ne-

toliko na Ceském, ale i na ftímském, a snad i Uherském

a Polském trûnu, a patfiw na hojny pocet jak synûw tak

i synowcûw swych nadëjnych a zdrawych, mohlf owsem

kochati se napfred trwáním panstwí swého nekonecnуm.

Úmluwy s domem Rakauskym dne 10 února 1364 uza-

wfené mëly napomáhati jestë zdárnëji k utwofení u pro-

stfed Ewropy fise dëdicné, kteráz opírajíc se o hlawní

mësto Prahu, сo jádro swé, mëla dotykati se mofe na

jihu i na seweru. Základy ke stawbë mohútného státu

byly tudíz jiz polozeny opatrnë; nechybëlo nez dalsí

stejné lahodëní osudu, aby národowé mnozí pode stítem

nowych Karolingûw bledali a nalezali mocny i stály pfí-

tulek. Ale málo kdy w dëjinách swëta maudrost a weli-

kost aumyslûw lidskych potkala se s koncem politowání

hodnëjsim. Wybujnëly kmen rodu Lucemburského usechl

hned we samych synech a synowcích Karlowych konecnë ;

ausUrední moc panownici, winau dëdicûw neswornych a

nedomyslnych, drobila se i tratila cim dále tím nebez-

pecnëji ; a baufe wyniklá, odkudz se jí nejménë bylo na-

díti, nejen wywrátila nadëjné stawení, ale i wypudila po-

zûstalého dëdice, kteryá konecnë jen nowymi úmluwami,

a to necele, w dëdictwí swé zase nawrátiti se mohl.

1) Starí letopisowé na str. 116 líéí staw ten slowy násle-

dujícími : „Po suirti krále Albrechta páni ëestí sami jedni

s druhymi wáleli, a kdo 8 koho mohl byti, ten toho pod

se manil, az práw6 do zpráwy pana Jirí Podëbradského.

— Тak рak Cechowé biechu bez krále XIV lot, ai do

let krále Ladislawa syna Albrechtowa." —



Pfíciny bezwládí. 5

W Albrechtowë panowání konecnë zdála se uskutecnëna 14 39

byti Karlowa idea, ackoli jiz w jiném rodu. Smrtí Albrech-

towau ale nedostáwalo se najednau weliké oné físi ne-

toliko dëdice, nybrz i nápadníka ; cástky její jeslé nespo-

jené rozpadáwaly se opët, trûn Cesky zejména osifel a

osamël znowa, a to jestë auplnëji, nezli po wyhynutí

Pfemyslowcûw.

Wyprawowali sme we knize predeslé, kterak jedna

eastka národu ceského, zejména strana Táborská i kalis-

níci horliwëjsí, bywse nespokojeni s Albrechtowym pano-

wáním, uchylili se byli do Polska, i wolili tam Kazimíra,

mladsího bratra Wladislawowa, sobë za krále, a usilowali

jej uwesti do zemë. Nálezelof i to mezi hojné podiw-

nosti teto doby, ze Kazimír ze smrti swého saupefe

wëtsi mël skodu, nezli zisk. Neb aékoli Tábofi, dowë-

dëwse se o smrti té, lmed bez meskání swoláwali jednot-

níky swé ke sjezdu do mësta Písku na den sw. Alzbëty

(19 Nov.) k rokowání „o potfebné wëci krále naseho,"

i jinak pficiñowali se ku prospëchu jeho : 2 wsak wëtsi

cástka glechticûw kalisnickych, ktefí drzeli se ucení M.

Jana Rokycany, nehlásili se od té doby wíce k jeho po-

sluseiistw í. Pfíciny náhlého jejich odwratu nejsau známy ;

zdálo se, jakoby jim Kaziim'r, nejsa plnoletym, byl mël

byti nikoli pánem, ale jen stítem proti Albrechtowi.

2) Cte se o torn we psaní, jez poslali té doby kjednotníkûm

ewym do Hradeeka, kdezto jim dí také : „Widëlôby еe

nain, abyste we swóm kraji snem slozili, pnvá nezliby

snëmowé obecní o upokojenie zemë byli, a na to pomluwili,

a nám po nëkterych osobách na Hradistë Tábor dali

koneëny шnуЛ swój wëdëti. Pakliby se wám lépe zdálo

kraje waseho snëm w Kolínë mieti , tutbychom ehtëli

k wám prijeti anebo swé wyslati ; nebÉ nám dále nenie

w této miere bezpeènë jezditi." (Kopie psaní toho bez

datum nachází se w archivu Treboñsfcem.)
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1489 Z dáwného kmene panownikûw domácích jiz jen dwë

paní, obë jmenem Elisky a obë wdowy, byly na ziwë,

jedna w Podunají, druhá w Porejní, o kterychz obau ale

národ nemël ani pile, ani známosti. O wdowë wsak Al-

brechtowë mluwilo se, ze owdowëla tëhotna; i bylo ne-

jisto, neporodíli snad jeêtë opráwnënce ke trûnu. W ta-

kowémto ale napnutí pomërûw mimofádnych bylo temer

- nemozné, minauti se otázky, coby mëlo byti prednëjsího

a swëtëjsiho, práwo-li národu, míti panowníka dle zá-

dosti a potfeby, cili powinnost, podnikati dëdice, tfebas

ke wládë nespûsobilého?

Jestë w posledních dnech ziwobytí Albrechtowa pfi-

sli byli k nëmu w poselstwí ode stawûw ceskych az do

Petrowaradína páni Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Jan Smi-

fícky, Mikulás Sokol z Lamberka i nëktefi mësfané Praz-

stí, o jichzto wsak pofízení newí se wíce, nezli ze po-

bízeli králowny Elisky, aby nemeskajíc wyprawila se do

Cech na korunowaní. 3 Po nich Albrecht, kdyz wracel

se do Rakaus zase, písemnë i ústnë wzkázal byl Cechûm

poslední wûli a zádost swau, o jejímz ale obsahu neza-

chowala se urcitá památka. Také wdowa Eliska uzíwala

1 Nov.jich сo poslûw swych, dawsi jim dnc 1 listopadu psani,

w nëmz poraucela stawûm ceskym, aby sesli se bez me-

ákání we snëm, a urokujice tam we pfirozené wërnosti,

ceho jak wûle zemfelého krále, tak i prospëch dítek jeho,

ba i wlastní jejich íest pry wyhledáwala, aby oznámili jí,

na cem se usnesau. *

I staráno jest owsem o brzké swolání walného s'në-

mu w Cechách, a wsak wíce od strany králi Albrechtowi

8) Wiz Archiv cesky, I, 271. III. 17, 18. Script, rer. Lusa-

tic. (1839) I, 241. Freyberg histor. Schriften. Ill, 51.

4) Original toho psaní, daného „in villa nostra Aùoa vocata,

in festo Omnium Sanctorum," chowa se podnes w archivu

Treboñském.
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nëkdy odporné, neáli od pfíwrzencuw jeho. Jiz dne 1439

3 listopadu pani Ptacek, Ales Holicky, Jifí z Podëbrad з Nov.

a jiní, dowëdëwáe se na sjezdu swém w Nimburce o

Albrechtowë smrti, psali odtud panu Oldfichowi z Rosen-

berka, jakozto starsímu strany Rakauské, zádost swau,

aby сo nejdfíwe ulozen byl snëm celého králowstwí pod

bezpecenstwími slusnymi s obau stran; „neb na tom snë-

щ (pry) doufáme pánu bohu wsemohaucímu, ze wzdy

uhodíme, сoá bude ke chwále bozí, k obecnému dobrému

a tohoto králowstwí k upokojení ; pakli by kym to dobré

scházelo, tu wsichni tomu zespolka srozumëjí. A ëímby

ten snëm mohl spësnëji byti, pro pfestání záhub tohoto

králowstwí, to jest nase zádost." 5 Na dûkaz oprawdo-

vvosti swé zabral se pan Ptaëek sám osobnë ku panu

Menhartowi do Jindfichowa Hradce, kdezto prední páni

strany Rakauské mëli sjezd asi w polowici mësíce listo

padu. Tu swoleno jest k obecnému snëmu zemë ceské

na den sw. Lucie (13 Dec.) w ten spûsob, aby strana

jedna rokowala w Praze, druhá pak w Mëlnice ; a to i

hned netoliko po zemi rozhláseno, ale i Elisce králownë

<lo Uher, i stawûm Jlorawskym, Luáickym a Slezskym

oznámeno jest. e

Eliska dala na to z Budína dne 6 prosince odpo- 6 Dec

wëd, ie pro krátkost casu nemohla wyprawiti slawného

poselstwi ke stawûm ceskym na snëm sw. Lucie, ale ie

prosi, aby niceho kwapnë pfed se nebrali a owsem nic

neuzawirali, coby na ujmu byti mohlo práwu jejímu a

dëti jejich ; poselstwi od ni ze w krátce bude následo-

wati, a jak mile s porodního loze, jehoz pry blízka jest,

5) Celé to psaní w!z tîstëné w Archivu ceskóm, III, 464,

(z originálu чт archivu Treboñském).

6) Peal o tom Oldrich z Rosenberka panu Alsowi ze Stern-

berka dne 20 listopadu. Wiz Archiv üesky, II, 11. Script,

rer. Lusatic. (1839) I. 68, 239.
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1439 opët powstane, ze chce osobnë pnblíziti se k Cechám

tak, aby na sjezdu obapolnë pfíhodném wse opatfeno

bylo s radau obecnau, ceho k obecnému dobrému potfebí

bude. W tyá smysl psala také do Morawy, dokládajíc,

zeby byla ráda wyprawila posly swé ke snëmu Brnën-

skému jiz minulému, ale ze o rozepsání jeho ani zná-

mosti nemëla. 7

Jiz ze psaní tëchto porozumëti jest, ze králowna

Eltéka po smrti manzela swého chtëla sice sama prowo-

diti wrchní moc wládní w zemích koruny éeské, ale ze

potfebné k tomu podstaty nedostáwalo se jí ; stawowé

pak cestí a morawstí, hledíce predewsím ku pilnym po-

tifebám zemí swych, pofádali obecné swé zálezitosti samir

a králowne nepodówali o fízení swém témëf ani zpráwy

dostatecné. Bylyf arci zejména Cechy tehdáz u welikém

nepokoji, ano saudë podlé pamëtí nás doslych, zástí ne-

scíslná zufila jak po hranicích, tak i u wnitf zemë. 8

7) Oldrichowi z Rosenberka psala dne 6 Dec. „Misissemus

libenter ad congregationen illam super festo Luciae solen

nes nostros oratores : sed brevitas temporis , quia illud

noviter rescivimus, nos impedivit. Tamen misimus et scrip-

simus ad congregationem praefatam ; et sic etiam rogamus,

quatenus cooperan velis, ut supersedeatur ab omni actu

et nihil incipiatur novi per aliquam festinantiam , quod

esse possit contra jus nostrum et puerorum nostrorum,

sed omnia differantur." (Origin, w archivu Treboñském).

Do Morawy psala dne 7 Dec. „Misissemus libenter et

parato animo nuntios nostros ad congregationem Brunae

noviter celebratam, sed de illa nullam penitus habuimus

informationem." Psaní o tom k mëstu Lukowu podáwá

Kaprinai Hungaria diplomat. I, 2 25, a z nëho Fejer cod.

Hung, diplomat. XI. 33 2. О snëmu Brnënském den sw.

Cecilie (2 2 Nov.) ciní se zmínka w zápisu dne 25 Jan.

1440 in Kollar Analect. tom. II pag. 1212.

8) Ales ze Sternberka psal dne 24 Nov. panu Rosenberkowi :

„Jakoz mi píses o snëmu, zdá mi se, ze ste mu dlúhy

rok polozili, neb se zemë welmi hubí; a byt se hubilo



Snahy a slrasti králowny Elisky. 9

Bylof tedy predewsim potfebí rychlé muzné pomoci, a 1439

skutkûw pfítomnych i rozhodnych, nikoli pak slow, dû-

wodûw a nadëji ani sebe skwëlejsich. Elisce nic nemo-

hlo byti wice na skodu, nezli ze musela zádati odklady

a dáwati jen éákу, kdezto nebylo spásy leda w okamzi-

tém pfieinen í se.

Protoz о nic lépe, ba jestë hûfe nezli w Cechách,

dafilo se ubohé králownë také w zemich rakauskych a

uherskych. Rakusané na snëmu zemském vvc Widni dne

15 listopadu wolili swau mocí, bez ohledu na ni, sobë isNv.

za zpráwce cili wládce zemského wéwodn Fridricha Styr-

ského; jen to swoleno, ze porodili ona syna, wéwoda

ten mël mu byti spolu porucnikem 9. Fridrich byl sice

pan dosti rozumny, sprawedliwy a poctiwy, ale i jemu

nedostáwalo se, cehoz nejwíce se wyhledáwalo, srdna-

tosti, energie, podnikawosti ; byltë wzdy necitelny, neod-

hodlany, ohlédawy, odkládawy, a pfitom schranliwy aá

do skauposti; mimo to w ustawicnych ziw byl rozeprech

se swym bratrem Albrechtem, kteryz сo do duchowni a

mrawni powahy zdál se byti prawym opakem starsího

bratra, srdnaty a lehkomyslny, podnikawy a marnotratny,

ctizádostiwy, nestály a neswëdomity. Bratrská tato ne-

shoda stala se prumenem hojnych nefesti té doby, jak

pro zemë a národy wûbec, tak i pro králownu Eliáku

zwlástë.

w nëmeckych zemiech ale ne w Cechách, toi by r.esko-

dilo, byt se snëm do roka protáhl." (Archiv éesky, II. 1 1 ).

О nëkolika prímërích, na konci r. 1439 teprw uzawíra-

nych, wiz wArch. éeském III 16, 17, 523, 524. O teh-

dejsím pï-ewratu we Slaném wyprawují Staré letopisy str.

116, 117; o hojnych ziíetích toho ôasu také list mírny

ode dne 2 9 Januar. 14 4 0 (wiz dole).

9) Kurz, К. Friedrich, I. 243. Chmel, Geschichte К. Fried

richs, I, 487— 442. Ernst Birk we spisu: Quellen und

Forschungen, Wien 1849, pag. 212.
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1439 Ale nejwëtsí protiwenstwí chystalo se jí w zemích

koruny Uherské. Nebezpecí od Turkûw, rozmnozené ne-

dáwno pádem Smederowa, upozadilo w myslech pánûw

uherskych wsecky jiné ohledy ; jakkoli pfáli Elisce, cítili

pfece p'redewsím potfebu muze a hrdiny k ochranë ko

runy a zemë swé. Wëtáí jich cástka obraceli zfetel ku

Polskému Wladislawowi, zádajíce, aby mlady král ten

wzal sobë wdowu Elisku za manzelku a s ni aby dosedl

na trûn Uhersky ; porodíli ona jestë z Albrechta dëdice

mlrâského, prawili ze tomu dosti bude, aby panowal éa-

sem swym w Rakausích a w Cechách, Uhry pak a Polsko

ze mají ze spojení swého nabywati wetsí moci a síly

proti spolecnému nepfíteli kfesfanstwa. Náwrhûm tako-

wymto Eliska, zwlástní jakausi nechutí proti Polákûm

podjatá, opírala se wsí silau : ale nemohsi odolati na-

dlauho prosbám a domluwám cím dále tím dolélmwëjsím,

klesala casto w aumyslech swych, a swolujíc konecnë

na oko, doufala naprawiti zenskau chytrostí, сo kfiwého

mocí odwrótiti nemohla. Z obojetnosti té, ackoli po lid-

sku mluwë zatracowati jí nelze, wyprystily se hlawní

strasti, kterymá paní krutymi okolnostmi sklícená i od

pomoci lidské opustëná konecnë wzdy podlehnauti musila_

Snëm ke dni sw. Lucie rozepsany poca! se, jak

obycejnë, o nëkolik dní pozdëji, a trwal potom celych

17 De. osm nedël. 10 Nejprwé sesli se dne 17 prosince na

Mëlníce Hynce Ptacek, Aleá Holicky, Jifí z Podëbrad,

Pertolt z Lipé z Morawy, M. Jan Rokycana i jiní páni a

wyslaní z mëst strany Ptackowy; potom okolo wánoc

10) We zpráw6 od pana Oldricha Kosenberského do Basileje

o príbëzích Tv Cechách r. 1440 uôinëné a we Freybergowë

Sammlung histor. Schriften und Urkunden, 3ter Bnd. 1830

str. 5 2—05 tistëné prawí se wyslownë : tali congressu per

octo septimanas durante. Trwal tedy snëm ten aá do polowice

mëiíceúnora r. 1440, coz i jin);mi okolnostmi se doswëdiuje.
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také strana Rakauská, jejíz hejtmané byli páni Menharti4 39

ze Hradce a Hanus z Kolowrat, dala se nalezti w Praze

u poctu hojnëjsím. Prwní péce snëmowníkûw obau stran

smërowate k zastawení wsech krwawych zástí w zemi;

a protoz uzawfena té doby hojná pfimën po wsech kra-

jích. W pátek den nowého léta 1440 ustanoweno jest 1 440

od stawûw na radnici starého mesta Prazského shromáz- 1 ^an'

dënych, „aby gleit dán byl panu Ptaëkowi s jeho stranau

i mistru Rokycanowi, pfijeti do Prahy o swornost a jed-

notu wsech, netoliko duchowních, ale i swëtskych, wo-

liti králé budaucího jednomyslnë." " Následkem toho jiz

dne 6 ledna wsickni páni, zemané a wyslaní z mëst obojí 6 Jan.

strany sesli se do weliké kolleje w Karolinë „a pocali

rozjímati a raditi o dobré obecné tohoto králowstwí."

Toto spojení se obau stran w jeden snëm bylo we-

liky a hlawní krok k upokojení a ujednocení zemë po

tak dlauhych a krwawych rozbrojích. Pfedni zásluhu

o në pficítati sluselo bezpochyby citu wlasteneckému,

kterym zwlástë páni Ptacek a Holicky se wyznamenáwali;

nicménë oni za wëtsi obët, wzdáním se do Prahy w moc

strany Rakauské , umëli také pojistiti sobë zisk wëtsí.

W nedostatku zpráw podrobnëjsích o dûlezitém wyjedná-

wáш' snëmu tohoto postacují pfeswëdciti nás sama slowa

památného zápisu ode dne 29 ledna, jená pode jménem 29Jan.

„list mírny" stal se pozdëji prawidlem pro zemi skrze

mnohá léta. Oznamují w nëm stawowé wsem lidem „ny-

nëjsím i budaucím," „ze lítost a srdecnau zalost, jakozto

pfirození Cechowé, toho majíce, ze z dopustëní bozího,

11) Doslownë dle Starych letopisuw na str. 117. Psaní snëmu

Mëlnického ku Prazskému, a odpowëd tohoto, jci podáwá

w teto prílezitosti Zach. Theobald (Hussitenkrieg II

cap. 7 a 8) jsau neli dokonce emyslena, jistë hrubë

poddëláwána. Duwody na to uwedli sme w Monatschrift

des böhm. Museums, 1827. Februar, na stránce 38 a 3 9.
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144 0 pro hfíchy nás wsech, po smrti slawné pamëti krále

a císare Sigmundа pána naseho, stalo se roztrzení w zemi

nasi Ceské, w kterémzto mnohá zástí wznikla jsau, a skody

pfeweliké i záhuby staly se : i ucinili sme snëm obecny

z jednostejného swolení w mëstë Prazském, na to a k tomu

konci, aby takowá zástí a záhuby pfestaly, a wsecky hof-

kosti, nechuti, nepfíznë, hnëwowé, nelibosti w tom zástí

kterakkoliwëk wzniklé úplnë, wërnë a prawë potuchly,

pominuly a owsem mezi námi uhasly, a na wëky w po-

tomních casích aby nicímz zlym zádnému clowëku spo-

mínány nebyly. Na kterémzto snëmu z daru bozího my

wsichni páni, rytífi, zemané i wsecka mësta králowstwí

Ceského s námi a wedle nás, ucinili sme a zjednali mir,

pokoj a jednotu mezi sebau, a w tu sme jednostejnë

a jednoswornë wstaupili s obau stran, úmluwy kusûw

a artikulûw dolepsanych uciniwse: 1) Nejprwé swolili

sme se, aby kompaktata, jinak smlauwy spolecné s legaty

Basilejskymi a s Císarowau Milostí ucinëné a spûsobené,

сoá a jakoz zjewnë swëdci, od nás wsech a od nasich

swëtskych i duchowních, jakoz na koho wedle jeho powo-

Iání a stawu slusí, byly drzány a skutecnë zachowány,

a také spolecnë abychom o to stáli, cp koncilium Basi-

lejské má nám uciniti, aby bylo ucinëno, zdrzáno a w skutku

zachowáno. 2) Ítem dále ihned o mistra Jana Rokycanu,

kteryá jest wolen k arcibiskupstwí kostela Prazského,

swolili sme se wsichni swëtstí i duchowní, abychme o to

stáli wedle toho wolení a podlé úmluw a zápisûw císa-

fowych, aby nám byl potwrzen a swëcen ; a kdyz budem

míti krále, abychom to s Jeho Milostí umluwili mezi po-

tfebnymi wëcmi, aby nám tak jakoz swrchupsáno stojí

a císafowy umluwy a listowé swëdcí, toho rácil pomocen

byti k místu pfiwesti; a my do krále i pfi králi, kdyz

uzfíme pfístup podobny poselstwím, o to jeho potwrzení



Sném w Praze ; obsah lislu mt'rného. i 3

a swëceni mame a chceme pracowati, i jinymi wëcmi 1440

k tomu potfebnymi se pficiniti. A mistr Jan jiz jmeno-

wany stojí, a státi má i chce, w poslusenstwí wedle

umluw a kompaktat na to ucinënych. 3) Potom pfi wë-

cech zemskych a swëtskych, chtíce aby nerowné a ne-

snadné coz jest mezi námi, bylo srownáno, upokojeno,

a w poklid uwedeno, takto sme se ustanowili a swolili:

jestlizeby král Albrecht ucinil které zápisy nebo dání,

jeztoby to bylo ke skodë králowstwí koruny Ceské, anebo

stranë té, kteráz jest proti Jeho Milosti byla, anebo komu

z nich, jeztoby dëdictwi neboli zápisûw dotykalo se, tehdy

my to spolecnë ze swolení jednostejného zdwiháme, aby

moci nemëlo." Tito byli tfi prwní a hlawní clánkowé

celého zápisu. Dalsí dûlezitá uzawfení byla ku pf. o cí-

safownë Barbofe, ze „mame ze spolka do Uher obeslati

a prositi o Její Milost, aby jí sprawedliwé ucinili; a k ёe-

muzby w Cechách sprawedliwa byla, bucTto dskami nebo

listy, o to sme se zespolka swolili, ze Její Milosti toho

rádi prejem;" pak o wëznë Prazské, a wyhnané i uteklé

z mësta i z wëzení pofízeno tak, ze Prazané tëmto pfíwrzen-

cûm strany Ptackowy wrátili jejich statky, ale pod wyminkau,

aby je prodajíce mësta prázdni byli a Prazanûm wíce ne-

pfekázeli. Jiní ëlánkowé klidili wseliká tezsí zástí w zemi,

ku pf. mezi pánem Bergowem a Safgocem o hrad Trosky,

mezi Benesem Mokrowauskym a panem Krusinau, mezi

Janem z Rabí a Janowskymi a t. d. Konecnë ustanoweno,

kterak ohledem na záwazky w posledních baufech oba-

polnë cinëné chowati se sluselo, pfikázáno wrátiti statky

a propustiti wëznë wálkau jaté, umorena práwa staná

i léta zadrzaná u saudûw, ale zastaweni také aufadowé

u desk zemskych az pry do budaucího krále a t. d. Ori

ginal zápisu toho,. dán byw panu Menharlowi k chowání,

chowá se w Jindfichowë Hradci az podnes neporu-
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1440 Seny; wisíf na nëm jestë 68 pecetí tehdejsích snëmow-

níkûw. 12

Jednoswornym swolením prwních tfí clánkûw, od

nás zde doslownë uwedenych, strana Ptaëkowa dostala

еe mrawnë takofka na wrch w zemi, a program její po-

wysen na dûstojenstwí obecného zákona; wsecko zajisté

uznáno a wyhláseno za nefádné a neplatné, cokoli p»

uwedení císafe Sigmunda do zemë a po jeho smrti pofí-

гeno bylo proti osobë a smyslu Rokycanowu; jeho a ne-

jiného zawázali se opët míti za arcibiskupa nejen Men-

hart ze Hradce, ale í Oldfich z Rosenberka i strany jejich,

a král Albrecht wymazán témëf z poctu králûw ceskych.

Mrawní tuto poklésku swau cítili páni strany Rakauské

welmi dobfe : ale nemohse jí zniknauti, lî tësili se náhra-

dau, ze aspoñ o králi Kazimírowi také nic uzawreno ne-

bylo, ba ze jméno jeho zamlceno napotom ode wsech

jeho bywalych pfíwrzencûw. Wratislawstí oznamowali

stawúm na snëmu shromázdënym tuzebnë, ze kdyz në-

9 Jan. ktefí knízata SIezstí rokowali s Poláky dne 9 ledna 1440

w mëstë jejich, pan Mosticky, posel krále Polského, wy-

hledáwal toho na mësfanech prosbami i hrozbami, aby se

ku králi jeho pfiwinuli; coz nezby oni ucinili, chtëliby

pry prwé „s zenami i s dítkami umfíti" ,4. W Cechách

wûbec jiz jen nëkolik zemanûw a sedmnáctero mëst usi-

12) Tistën jest cely w Archivu Ceském, I, 245—249,

W král. Saském tajném archivu w DráiJanech chowá se

psaní zo snëmu Ceského dne 4 Febr. knízeti Fridrichowi

dané o propustëní wëznûw z bitwy u¿elenic (28 Sept. 1438),

Petr Holicky ze áternberka dán brzy potom na rukojmë.

13) Oldrich z Rosenberka dí o tom: Pars oppugnans (t. j,

strana Ptaékowa) quosdam artículos procuravit sibi fieri

(t. j. list mírny) — et multa düTicilia eo tempore orta

fine meliori conclusimus quo valiiiinus.

14) Archiv éesky, III, 305. 30 6. Peter Eschenloers Geschich

ten der Stadt Breslau na str. 4 — 5.
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lowali o to, aby za krále pfijat byl král Polsky Wladi- 144»

slaw a nikoli Kazimír; weliká wsak wëtsina snëmownikûw

swolili, ze weskero jcdnání o krále konecnë odroceno

jest ke snëmu budaucímu, kteryzto, dfíwe nezli dosawadní

rozesel se (w polowici mësice února"), rozepsán byl hned med.

k oktávu sw. Jifí nejprw pfístího. Stejnym casem snëmo- Febr-

wali také Morawané w Brnë dne 20—25 ledna, i zapsali

se sobë wespolek opët netoliko k drzeni mini zemského,

ale také ze wsickni pospolu a swornë krále budaucího

„pfijmauti" mají, nedëlíc se w tom jeden od druhého,

aniz ustanowujíce, kdoby jim dle práwa krále dáwati mël. Iu

Odrocení toto wolby králowské stalo se ne tak

Elisce králownë k wftli, jako radëji z té pfíciny, áe sta-

wowé sami mezi sebau nesauhlasili w otázce, kdoby

wlastnë krále woliti mël ? Wolení zajisté, jakowéz se

nyní obmyslelo, cestau zákonnau w Cechách jestë nikdy

se bylo nedálo, jelikoz dosawadní tak fecené wolby neby-

waly wlastnë nic wíce, nezli swolení stawûw, pfijmauti

dëdice trûnu, zákonem i obycejem jiz napfed naznaceného,

a kofiti se jemu. Procez nyní nemalé byly o to hádky,

majíli jen stawowé cestí sami o sobë, cili we spojení

s morawskymi, slezskymi a luzickymi wyslanci, woliti

krále? a zase w Cechách samych, máli jen staw pansky

sám, aneb také staw rytífsky a mësta aucastniti se wo

lení? Snëm prwní rozesel se, odkázaw rozhodnutí otázek

tëchto ke snëmu budaucímu, jakoz smo jiz podotkli.

Mezitím z nafízení téhoz prwního snëmu drááni w bëhu

mësice bfezna we wsech krajích sjezdowé hlucní, na nichzto

wsichni páni, zemané i mësta pfiznáwali se kazdy zejména

k míru zemskému. Wyprawuje o tom sauwëky letopisec

w tato slowa : „Potom lidé porozuméwse tomu, ze se tëmí

15) Kollar Analccta Vindobon. II, 12U - 1214. Pesina Mars

Moravicus pag. 518 (z knihy Towacowské )
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1440 wálkami zeimë wclmi kazí, a na lidech i na statcích hyne:

i chtíce tëch wálek prázdni byti, zdëlali sobë po krajích míry,

woliwse sobë w kazdém kraji hejtmana; a k posledku tfi ctyfi

krajowé spolu se smluwili, hejtmana jednoho sobë wywoliwse,

a raddu jemu z krajûw pfidawse; a tak ulozili, aby jeden

na druhého mocí nesahal, nez aby jemu práw byl pred

hejtmanem toho míru a jeho raddau. A tak sobë w krajích

nedali zjewnë hubiti a laupiti, 1ec krádezemi, a i nad tëmi

hned pomstëno, kdez se doptali." Tak woleni jsau na

hejtmanstwí: w Kaufimsku Hynce Ptaëekz Pirksteina i jeho

námëstník Jan Cabelicky ze Sautic, w Cáslawsku Jan Hert-

wík z Rausinowa, we Chrudimsku Bohuse Kostka z Postu-

pic a we Hradecku Jetfich z Miletínka. Tito ctyfi krajowé

arcihusitstí spojili se nad to mezi sebau w Cáslawi dne

17 17 bfezna, i wolili sobë za nejwyssího hejtmana pana

Ptaëka, jenz nowym tímto dûstojenstwím nabyl jestë wíce

moci a wáznosti, nezli prwé. Jifí z Podëbrad ucinën hejt

manem w Boleslawstë, spolu s Janem Smifickym; dále

woleni : w Bechynátë Oldfich z Rosenberka, we Prachenátë

pán Strakonicky Wáclaw z Michalowic, w Plzensku Hynek

Krusina ze Swamberka, w ¿atecku Ales ze Sternberka

i Burian z Guttensteina, w Litomëficku Jakub ze Wfeso-

wic, w Rípsku Zbynëk Zajíc z Hasenburka; jména hejtma-

nûw kraje Wltawského i Podbrdského nejsau známa. Мoe

takowychto fádûw a záwazkûw mëla trwati we swé plat-

nosti az do budaucího krále, a jestë tfi mësíce po jeho

korunowaní. I6

Neménë zdárné k obecnému dobrému bylo pofízení

hojnych rozepfí a nesnází mezi stawy morawskymi a ce-

skymi. Páni Morawstí, Pawel biskup Olomucky, Jan z Cim

16) Archiv ëesky, I, 249— 263. Staré letopisy 8tr. 118.

Chron. collegiati Prag. MS. W Litomëricku zase mír za-

psún 25 Juli 1440, o nëmz wiz Script, rer. Lusat.

(1839) I, 249.
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burka i z Towacowa hejtman zemsky a jini, wydali ze 1440

sebe pány Jana z Lomnice i Petra z Konice, Cestí pak

páni, Hynce Ptacek, Pertolt z Lipé, JiH z Podëbrad, Bo-

huse Kostka na Litomysli, Pardus, Bedfich ze Stráznice

a mësta Myto Wysoké i Policka, jmenowali Jana z Per-

steina i Diwise Slawatu za mocné oprawce tëch pfí, a obë

strany zespolka wclily pana Haska z Waldsteina za nej-

wyssího saudce : ktefízto ssedse se, w Mezifící dne 14 1 4 Ap.

dubna nalezli a pfikázali obëma stranám konecny mir

a pominutí wsech zástí , stawení hoMûw a propustëní

wëznûw; biskup Olomucky ze má pustiti na swobodu

Pardusa i jeho towarysc a rukojmë, zacez mu Pardus mël

postaupiti Switaw ; pan Heralt z Kunstatu aby proti Mora-

wanûm newálel, ale ku komu winu má, aby mocnë pfi-

sel na pana Menharta ze Hradce; pan Jan z Helfensteina

aby wsecky holdy w zemi Morawské propustil a Uher-

ského Brodu podkomofímu postaupil ; totéz mël Wilém

Puklice uciniti a postaupiti Pferowa podkomofímu; winy

od panûw Ptacka i Jana z Cimburka sobë obapolnë dá-

wané aby minuly pro zemské dobré ; pan Pertolt z Lipé

w nëkterych kusich mël dostati oprawu, jinych mël hle-

dati práwem, kdyz práwa pûjdau a t. d. Mir tento i od-

krywá i wysusuje spolu pramen nepokojûw hojnych,

o kterychz nam odjinud ani známosti se nedostáwalo. ,7

A jako k doplñku wseho dobrého dodáwají letopisci jestë

zpráwu, ze kdyz pocínaly té doby wálky weliké w Uhfích,

jelo tam mnoho sluzebnych lidí a jezdcûw z Cech, „ko-

muz se chtëlo slauziti a wálky wésti," zaéez zemë tím

lépe odpocinula pry sobë w pokoji.

17) Kopie zápisu o tom ucinëného chowá se w archivu Tre-

boñském ; wiz Archiv iVsky, Ш, 524. 525. Original

nachází se w archivu stawowském w Brnë. Wiz Wolny

Topographie, I, 261, 403.

2
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144 o Králowna El iska w Komárnë dne 22 února pfed

22 úswitem porodila syna zdrawého a slicného, jemuz na

Febr T-

' kfestu dáno jméno Ladislaw. Toto stësti dodalo srdci

matefskému odwahy, ie od té doby nemyslila na nic, neá

na pojistëni dëdictwí noworozenci swému; i pustila se

o to do zápasu, ku kterémuz síly její bohuzel nestac"ily.

Nemëla tehdáz u sebe k radë a pomoci, leda Oldficha

Cilského stryce swého; kníze Fridrich Styrsky, nowëji

na králowstwí fiímské powyseny, 18 ku kterémuz сo hlawë

domu Rakauského chtëla bráti útociátë swé. chowal se

k ni dle powahy swé wzdy chladnë a netecnë. Hned

po porodu wyprawila rychlé posly do Krakowa, wolajíc

nazpët wyslance, ktefíz byli sli podáwat králi Wladisla-

wowi koruny uherské a ruky Elisciny; takéf král ten,

uslysew o narození Ladislavvowë, zastawil hned wsecko

swé s Uhry wyjednáwaní. Ale kdyz oni jen tím horli-

wëji jestë nastupowali na aucel wyslanstwí swého, a pre-

swëdcili jej listinami, ze splnomocnëni jsau, i kdyzby

králowna porodila syna, trwati na swém, a kdyz mu ziwë

liciti se jali wsecka nebezpecí, nepostawíli on se w celo

kfesfanstwa, aby hajil jeho proti Turkûm spojenymi si-

lami narodûw polského i uherského: on konecnë az

6Mart. k sizám pohnut jsa, swolil k zádostem jejich dne 6 bfezna

s tím citem a wëdomim, ze obëtowal sebe sam k obecnému

dobrému. ,9 A wsak jakkoli slechetné byly ûmysly jak

18) К wedení hlasu ceského pri wolení krále Fridricha wy-

prawili byli páni strany Rakauské s plnau mocí pana

Jindricha z Plawna , purkrabi Mísenského, jenz po mno-

hych nesnázech od kurfirstûw koneènë na místo krále

Ceského pripustën jest, a dáwal blas swûj nejprwé lant-

krabi Heskému, potom ale pripojil se k ostatním hlasûiu

pro Fridricha StjTského (2 Febr. 1440.) Akta o torn

tistëna jsau we knize Aeneae Sylvii historia Friderici etc.

ed. Boeder, Argentorati, 1685, pag. 183 — 198.

19) Dlugos pag. 7 20— 7 22. ¿e na místë Dominico Remi
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EliSciny, tak i Wladislawowy samy w sobë: ze sporu je- 1440

jich nicménë nemohlo nenásledowati pro národy mnoz-

stwí pohrom a nefestí. Ze zápisu, jímz se Wladislaw

zawázal k uherskému králowstwí dne 8 brezna, bylo pa- 8Mart.

trnë widëti snaznau jeho péëi, zawdëciti se králownë,

kterauz, ac mnohem starsí, za manzelku pojmauti a pfe-

deslé dëti její nálezite opatfiti slibowal аи: ona wsak,

kdyz dwa z jednatelûw jejích wrátili se к ni se zpráwau

o pofízení swém we Krakowë, dala je сo zrádce zatknauti

a we twrdé wazbë drzeti, takze poslowé Wladislawowi,

ktefíz za nimi wypraweni byli, uslysewse o takowém skutku,

jiz ani do Komárna dojeti si netraufali. Powstalo z toho

w Uhfích weliké kwasení myslí, a wëlsina obywatelûw

postawili se na stranu Polskau, Elisce kfiwdu dáwajíce.

Wálka tudíz stala se neodwratnau, ackoli králownë nedo-

stáwalo se k ni netoliko penëz, ale i wûdce i lidu bran-

ného. Zjednáním, jak se zdá, pana Mikuláse Sokola z Lam-

berka, kteryz roku 1424 byw Zizkowym pfítelem a ná-

stupcem, posléze 1442 stal se tajnym radan králowny

Elisky, powolány jsau z Cech pfedewsím zbytky rot pol-

ních nëkdy knëze Prokopa Welikého, jimzto wálka byla

se stala iemeslem a ziwností, téz jiní jejich krajané, ktefí

we zbrani a bojích mëli zalíbení. Ze známych wûdcûw

husitskych prwní pfikázal se králownë a synu jejímu w Ko-

márnë Jan Smikausky ze Zdáru jiz w mësíci bfeznu ; po

niscere ma se ôísti Dominica Laetare, doliöuje se we spisku :

Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin, 143 9.

1440. Leipzig, 184 6, str. 63. 90. Totéz widëti ze psaní

biskupa Zbyhnëwa Krakowského (od 13 Mart. 1440)

jestë netistëného.

20) Tietën jest we Chmelowë Geschichte К. Friedrichs IV,

Bd. 2, na str. 729—731. Jiné listiny z tëchto dnüw

ctau se in Dogiel cod. diplomat. I, 5 3, 04. Katona hist,

crit. XIII, 3 7— 4 0.

2*
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1440 nëm následowali JindfichCécekzPakomëfic, a jinych menë

лnáшусЬ wálecníkûw wíce. Brzy wsak wyniknul zásluhami

a sláwau wûdce nowy, jtë pod eis. Sigmunden! do Uher pfisly,

Jan Jiskra z Brandysa, w nëmá сo do genialnosti wálecné

mnozí nowého spatfowati mnëli ¿izku. Jediné tëmito nëkdy

opowrzenymi kacífi ochránëna jest koneenë moc a wláda

domu Rakauského, ze neklesla w Uhfích naprosto az do

smrti Ladislawowy, jakoz o tom dále wyprawowati budeme.

Oldfich z Rosenberka, starsí strany Rakauské, ozna-

mowal netoliko Eiisce králownë, ale i králi Fridrichowi,

сo se strojilo w Cechách, a napomínal jich, aby nezane-

dbáwajíce práwa swého, wyprawili záhy do Prahy posel-

stwí plnomocné, jeztoby jednalo a fídilo wëci jejich na

pfístím snëmu. Poslowé stawûw ceskych byll také o to

6 Apr. w Komarnë sami dne 6 dubna; raezi nimi Prokop z Rab-

steina, kteryá jiz dfíwe králi Albrechtowi byl slauzil.

Eliska ukazowala jim syna swého w kolébce, prosic, aby

nezbawowali sirotka jeho dëdictwi; wzdyf pry dle èohn

i práwa zádné wolení ani pfed se jíti nemohlo, pokudkoli

jen jodiny potomek a dëdic rodu králowského byl na

ziwe; éas k wyprawení plnomocníkûw do Cech ze byl

welmi krátky, ana nyní w Uhfích nemohla obejíti se bez

pomoci stryce swého Cilského; zádala tedy, aby snëm

odrocen byl az do sw. Jana Kftitele, aneb aspon do dne

boftho tela (26 máje), kdezto doufala pry, ze bude moci

wyprawiti jej, Prokop Rabstein, cítiw se áiwë dojata siro-

bau uslechtilé paní, slíbil obëtowati se cele sluzbë její

a syna jejího. Se psaními od králowny jal se tudíz ob-

cházeti wsecky pfední pány ceské, a prosil je, aby pfe-

dewsím aspoñ snëmem swatojirskym prodleno bylo.

Mezitím Eliska, nemohsi dowolati se skutecné pomoci

od krále Fridricha, ül wrhla se cele do nárucí knízete

2 1 ) Psáno o tom panu Oldrichowi z Rosenberka : .,Auch hatt
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Albrechta , jeho braira i pfedního saupefe. Dne 10 1440

dubna oznámila stawûm Rakauskym, ze pfijala tohoto loAP-

knizete za porucnika syna swého a za wladare zemë

jejich, i pfikazowala, aby slíbili jemu poslusenstwi. Tim

dowrsilo se nepfátelstwí mezi ni a králem Fridrichem,

kteryz nechtël nikoli zbawiti se moci porucnické nad Ra-

kausy, a strastny Eliscin staw zhorsil se jestë znamenitë;

Albrecht zajisté, nebyw od Rakusanûw na snëmu Wídeñ-

ském za porucnika pfijat, a nemëw ani penëz ani auwërku,

se wsi swau ochotnosti a srdnatosti nebyl králownë nic

naplat, zwlástë kdyz Wladislaw Polsky prekrociw hranice

uherské, dne 22 dubna usadil se w Kezmarku, a wida2 2Ap.

dobrau wûli Uhrûw, na pocátku maje poca1 táhnauti k Du-

naji dále. Ubohá Eliska patfic, kterak mësta i hradowé jeden

po druhém dáwali se jemu, a nemajíc dostatecné moci

k wálce otewfené, umínila uchwácením aspoñ swaté koruny

uherské pojistitiji synowi swému. Zmocniwsi se jí jiz prwé

spûsobem nezákonnym a podtají na uherském Wysehradë, 22

wyjela s ni dne 10 maje z Komárna, êekala w Tatë na pomocné loMai

wojsko ceské i morawské, a dojewsi konecuë dnem i nocí

Stolního Bëlehradu o letnicech (15 maje) dala tam koru- lsMai

nowati nemluwñátko swé. Pokus knízete Cilského, osaditi

Budín k ruce její, nepodafil se, a Wladislaw wjel tam

mocnë i slawnë dne 21 maje. Ze w takowychto bau- 2iMai

fech newyprawila plnomocníkûw swych na snëm cesky,

dalo se snáze omluwiti, nezli ozeleti. Psala toliko dne

13 máje Oldfichowi z Rosenberka, prosíc jej, aby setr- l3Mai

sy (die Kunígin) kunig Fridreichen in anefang Mît vnd

enndt angeruflt fur ainen farmundt uod verweser, das hat

er alls abgeslagen, und sich daraws gesetzt, das chlagtz

Ewrn Gnaden und menigkleich, Ir elendt auch des Armen

waisen " (Orig. w arch. Trebonském).

22) Wуprawuje se o tom wërnë a obáírnë we spisu Heleny

Kottanerin jiá dotceném.
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1440 w»I wërnë pfi ni a pfi synu jejím, i jiné také aby na-

wodil k wërnosti; ackoli zádanych penëz jemu nyni po-

slati nemûze, wsak ze nëkdy po utiseni tëchto baufi chce

mu to nahraditi stëdfe. 23

¿ádosti Eliáciny, aby snëmem ceskym prodlcno bylo,

wázili sobë páni strany Rakauské, zejména Mcnhart, Old-

fich Rosenbersky a Prazané, ktefíz také hned po zemi

rozpisowati se jali, ze snëm se odtahuje az ke dni boziho

tëla (26 maje): ale strana Ptackowa nechtëla o tom sly-

seti, a scházela se jiz na pocátku maje. Psal o té wëc»

Ъ Mai panu Rosenberskému dne 5 maje z Prahy pan Ales Ho-

licky, (kteryz ackoli byl mezi nácelníky strany odporné,

neprestáwal proto byti osobnim jeho pntelem,) w tato

slowa: „Rac wëdëti, ze odtáhnutí snëmu welmi se zlc

lidem libi, a zef ho pro nic neodtáhnau, nebf se wsech

stran jedau w hromadu, a pane, pro odtáhnutí tobë weli-

kau winu dáwají a panu Menhartowi a Staromëstskym.

a kfik jest obecny, ze wy to pro swé zwlástní wëci

a uzitky jednáte, a nedbáte, stañ se zemi jakz stañ, leda

wy swau wûli wywedli. Ba prawi obecnë, ze wy na tu

stranu, ktefíz sau wám protiwni byli za knëze Albrechta

Rakauského, chcete dlubni pfiwesti na jich hlawu. Л to

je wse skrze to, ze snëm se odtahuje. Protoz, mily pane,

rozumëje tomu, ze skrze odtahowání snëmu mûzes upad-

nauti lidem w ohyzdu a w mrzkost, nerac se toho do-

paustëti, a rac zachowati radëji od lid í dobré slowo

23) Prawila ie chce ,,von disem Lannd Hungern nemen ynd

das dir vnd andern vnsern getrewen von Behein mil-

tiglich mittailen." Zádanych 2000 zl. ze nyní neposílá,

„weil wir yczund vast píos an gelt sein Nach dem der

Kunig von Polan yezt In vnser Königreich hungern

zeweht, vnd vermaint vns und vnsern Sun darinn zu be-

schedigen, dadurch wir vil vnd gross darlegen vnd aus

geben müssen." (Orig. w arch. Treboñském.)
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a lásku, a rae pospísiti se swau pfíjezdau na snem. A kdyz 1440

na snëm pfijedes, budelif potrebi proc odtáhnauti sncmu,

jedno af se to z jedné wüle dëje ; spísef w to uhozeno

bude, a budef bez nechuti tobë ode wsí zemë.i; î4 To

bylo pfícmau, ze pan Oldfich pfijel také do Prahy w po-

lowici mësíce máje, a snëm pocal se tudíz fádnë pod

jeho pfedsedáním.

Prwní pfedmët jednání snëmowního byly hádky ne-

konecné o práwu, komu pfísluselo woliti krále. Wyslan-

eûm zemí korunních, Morawy, Slezska, Luzice a Siestimëst,

odepreno jest ono napofád, snad proto, ze jiz se byli

wsichni tusím pfiznali k Ladislawowi. ï5 Ale dáwny spor

mezi slechtau wyssí i nizsí, &1i stawem panskym a rytíf-

skym, wypuknul nyní znowa. Páni twrdili, ác oni sami

mají práwo woliti: tomu ale odpírali rytífi a zemané, pra-

wíce, í.c nepfijmau a neuznají nikoho za krále, k jehozto

wolení by nedali hlasu swého, jelikoz i oni k dobrému

zemskému neménë napomáhají, nezli staw pansky. A kdyz

jestë o to se hádáno, pozdwihla také mësta hlasu swého,

téhoz práwa pro sebe zádajíc. Páni dlauhy cas odporo-

wali zádostem obau tëchto stawûw, ai koneénë, ohra-

diwse sobë slawnë práwo swé, swolili k tomu, aby na

tenkrát nëkolik deputowanych stawu rytífského k wolbë

také pfipustëno bylo. Na to mësta tím dâkladnëji dolé-

hala, aby téhoz aucastna se stala; páni pak po nowych

rozbrojích, aby wyhnuli se wálce obcanské, museli opët

powoliti, coz Jim zase od rytífûw we zlé bráno bylo. se

24) Wiz Archiv cesky, II, 12, 13.

25) Co Johannes von Guben (in Scripter. rer. Lueatic. 1839,

I, 68, sq.) wyprawuje k r. 1440, nálezí wlastnë k r.

1441 Febr. 2 "a nás1.

2 6) Wyprawuje to pan Oldrich еáш slowy následujícími: Mi

litares potenter consurgentes et adversum nobiles invale-
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1440 Den swatého Wíta, (15 Çerwna,) tedy plny mësíc po po-

15Jun. ëátku snëmu, ucinili o tom stawowé zwlástní zápis, kdezto

prawili, ze „kdyz z dopustëní bozího koruna králowstwí

ceského po smrti nasich králûw sfastné pamëti k sirobë

pfiála jest, a tak zemë i s námi bez pana zûstala a bez

krále : tehda my páni, rytífi, panose, zemané i mësta téhoz

králowstwí ceského, chtíce rádi, jakoz z pfirozené powin-

nosti k tomu jsme zawázáni, cest a dobré téhoz králowstwí

s pomocí bozí coz nejdále mûieme opatfiti, a nesnází, wálek,

nepokojûw i mnoho zlého chtíce se uwarowati a wystfíci,

snëm obecny a walny wseho králowstwí Oeského w Praze

mëstë hlawním o wolení krále sobë a témuz králowstwí

uéiniwse a sloziwse, a o to se i skutecnë sebrawse, ac-

- koli nëjaké ústrky mezi sebau o to mëli sme: wsak pánu

bohu dëkujice wsichni páni, rytífi, zemané, panose i më

sta na tom sme jednostejnë a spolecnë ustanowili se

a swolili, ie bez úrazu a pohorsení wselijakého práw

a swobod kaidého z nás, krále a pána budauciho zespolka

woliti sobë máme. A kdyz pána a krále, tak jakoz do-

tceno jest, woleného, zde w zemi pfijatého a fadnë koru-

nowaného miti budeme: tehda tyá král a pán nás, podlé

nasich práw a swobod, o ty wëci, o nichá swrchu zminka

jest, má nás podlé sprawedlnosti sjednati a srownati, tak

scentes, institerunt pro voce electionis regis. Et cum nulla

media aderant nobis , quibus ánimos ipsorum possemus

compescere , sine praejudicio jurium nostrorum ipsos ad-

misimus. Civitates vero, quae multae sunt et populosae,

diversas causas assignantes , attentaverunt similia. Nos

vero multis fatigationibus et consiliis praehabitis videntes,

quod nulla compositio, sed proh dolor! regni totalis de-

structio sequeretur, semper salvis nostris juribus consen-

simus , quod certae personae ex militaribus, similiter et

de civitatibus tali electioni regiae ad nobiles jungerentur

etc. Militares indignati sunt nobis, improperantes et di-

centes, cur civitatibus haec sunt per nos admissa etc.
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aby kaády podlé swého iádu a stawu pfi swych práwích 1440

a swobodách zûstawen byl."27

Potom woleny jsau z prostfed stawûw ty osoby, které

samy we wolení krále aucastniti se mëly. Bylof jich 1)

osmnácte ze stawu panského : Oldfich z Rosenberka, Men-

hart ze Hradce, Ales Holicky ze Sternberka, HyncePtaëek

z Pirksteina,'Hynek Krusina ze Swamberka, Jirí z Podëbrad,

Jan z Risenberka, Hasek z Waldsteina, Hanus z Kolowrat,

Mikulás a Zbynëk Zajíci z Hasenburka, Hynek Krusma z Lich-

tenburka, Petr Zwífeticky z Wartenberka, Ales ze Zeberka,

Jifí z Wísemburka, Benes Libún z Dubé, Jaroslaw Plichta

z Zírotína i Bores z Oseka; 2) ëtrnácte ze stawu rytíf-

ského, Jan Hertwík z Rausinowa, Jan ze Smific, Aleá

Wresfowsky z Risenburka, bywaly nëkdy zpráwce zemsky,

Mikulás Trcka z Lipy, Jakub ze Wfesowic, Jetfich z Mi-

letínka, Albrecht z Bëákowic, Wilém z Nectin, Jan Stëpa-

nowec z Wrtby, Bohuse Kostka z Postupic, Oldfich

Mocihub z Kralowic, Jan Malowec z Pacowa, Humprecht

z Tasnowic a Wáclaw Zmrzlík ze Swojsína; 3) ze stawu

mëstského Xéi otrnácte, podkomofí zemsky Jan z Kunwaldu,

tfi purkmistrowé Prazstí, Pesík z Kunwaldu Staromëstsky,

Pawel Jetfichowec Nowomëstsky, Martin Kacerowic Malo-

stransky, a z jinych mëst deset: Mafík ze Zatce, Wanëk

z Litomëfic, Tynsky z Králowéhradce, Ambrez z Kutné

hory, Kantor z Cáslawi, Jindra z Tabora, HubaíS z Písku,

Wenda z Klatow a Fogelík z Plznë; jméno desátého, jenz

byl ze Slaného nebo z Nimburka, neudáwá se urcitë. A kdyz

tito wolitelé jiz jmenowáni byli, pocali naléhati na to në-

ktefí rytíH a mësta, aby M. Jan Rokycana, jakozto woleny

arcibiskup, také k wolení pfipustën byl: cehoz páni, po

dlauhém zdráhání, konecnë také ubrániti se nemohli.

Kdyz potom sepsána byla rota, cili forma prísahy,

27) Wiz Archiv cesk^, I. 2 63. 2 64.
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1440 kterauzby se wolitelé zawázati mëli netoliko k wolení

upfímnému a nestrannému, ale také ku pfísnému tajení

spûsobu a wypadku jeho, nastala hádka nowá, protoze

wolitelé nëktefi, zejména poslanci mëststí sekty Táborské,

pfísahati se zpëëowali, prawice, ze to písmem swatym

zakázáno jest. I ne tak ucené dûwody, ze pfísaha není

hfích, jako radëji kategorické ohlásení, ze kdo nebude

pfísahati, nebude ani woliti, spûsobily to konecnë, ze pod-

wolili se jeden po druhém. Na to brali se wolitelé nahoru

do hlawního kostela sw. Wíta, kdezto po slawné msi, wstau-

piwse do kaple sw. Wáclawa, wsickni skládali pfísahu prede-

psanau, poklekáwajíce pfed sw. ewangelium a krucifixem

a kladauce prsty na knihu mesní, kterauz drzeli dëkan

kapitulní a jeden kanowník Prazsky. íS

W noci pred wolením byla u Oldficha Rosenberka

tajná schûzka wolicuw strany jeho, aby napfed umluwili

se o knízatech, ktefízby fádnë kandidowáni byti mëli.

Pan OIdfich pfedlozil jim cely popis jmen jejich, doklá-

daje dle zdání swého pfíciny, pro kterézby se kazdy

z nich za krále w Cechách dobfe hodil aneb nic.

2 8) Prísaha sama znëla takto : „Já N. pn'eabám bohu, matee

boáí, wlem swatym, i obci wsí koruny Ceské, íe w jed-

nání a wolení krále Ceského nebudu jinak raditi ani

kobo woliti z wûle a úmyslu swého, nez uprímnc , coáby

bylo ke chwále bozí a obeenému dobrému koruny této,

w tom nie nehledë stranního, ni pro dary, ni pro ktery-

koli uáitek swivj , ani odpírati ze hnëwu , nepríznë aneb

kterékoli nechuti, rádnému a k tomu hodnému, kteryzby

byl k tomu nalezen spûsobny, tak daleko, jakoby nejdéle

rozum múj staíiti mohl. A o tëch wëcech potrebnych

cozkoli bude mluweno, i o wolení krále, slibuji pod tauií

prísahau w tajnosti zachowati a obycejem niíádnym toho

newynáseti, ani kterakkoli zjewowati élowëku nizádnému.

Toho mi bûh pomoz i wsichni swatí a bozí umucení."

(Wiz Archiv Cesky, I, 2 64.)
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Stalof se to netoliko duchowní pfewahau strany Ptaé- 1440

kowy, ale i skutecnau nutností casowau, ze we wsech

tëchto skutcích nehledèiio k Ladislawowi Pohrobku, jehozto

práwo dëdicné wylucowalo arci wseliké péce wolitelské.

Kazdy Cech zdál se cítiti potfebu krále a pana dospëlého

i zmuzilého, ano jeho maudré a mocné pficinëní jediné

mo1ilo resiti zaufalé pohádky a nesnáze zemské. On mël

pfituziti zase swazku, jímzto Morawa, Slezsko, Luzice i

Sestimëstí od koruny ceské pfílis wolnë byly wiseti pocaly :

dûkladem jeho jména mëlo koncilium nawedeno byti k do-

konání kompaktat a ke stwrzení Rokycany na arcibiskupstwí,

an po smrti biskupa Filiberta nikdo se nenasel, jcnzby

záky podobojí na knëzstwi swëtiti chtël a mohl, tak ze

nedostatek jejich éím dále tím citelnëjsím se stáwal ; rozepfí

mezi stawy jiz dotcenych rozhodnauti nemolil nefAi on, a

protoz cekáno naíi také, aby nejwyssí saud a desky zemské

opët otewreny byly. Konecnë zbywalo jestë drahnë pfí a zástí

saukromych, o kteréz bez jeho rady a pomoci strany srow-

nati se samy neumëly. Proto také se wsech stran pfistu-

powalo se ke zdání, kteréz pan Ptacek pronásel, prawë,

ze zemë musí bez meskání opatfiti se králem, ktcryzby

ke wládë dostatecen byl; o dëdicném práwu králowského

dítëte ze nepotfebí nyní rozhodowati, ano pry Ladislawowi

dosti bude, dosedneli nëkdy сo muz na trûn cesky, ku kte-

rémuzto ze se mu cesta nezawírá owsem a nawzdy. Tak

smysleli obecnë ti, do jichzto rukau dáno bylo rozhodnutí

wëci. Ktefí knízata i jakym spûsobem nabízeli se stawûm

sami, není nám dosti známo. Kdyz ale král Fridrich, wéwoda

Styrsky, od Oldficha Rosenberka napomenut byl, aby také

o swé zwolení se ucházel, dal za odpowëd: Jáotukorunu

nestojím; wzdyf Cechowé wëdí, koho za krále miti mají!"

Kdyz nastalo wolení, pan Rosenberk, jakozto hlawa

wsech pánûw ceskych, pfedlozil wolitelûm kníáata zejména,
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1440 ktefí dle zdání jeho woleni byti mohli, napomínaje, aby

skaumali a uwazowali zdrawë a dûkladnë, kdoby mezi

. nimi ku panowání w Cechách nejlépe se hodil ; prawil také,

ze jestlize ge komu zdá, nawrhnauti kromë jmenowanych

jestë nëkoho jiného, nebude na odpor, aby hodnost jeho

také w uwazowání se brala. Wolitelé zádali, aby on, ja-

kozto prední mezi stawy, prwní také oznámil hlas swûj.

On tedy jal se pfedewsím líciti, jaká práwa înël dûm

Rakausky ku korunë éeské skrze smlauwy dëdicné pod

KarlemlV uzawfené; dokládaje, ze ackoli aniknízata domu

tohoto, ani králowna Eliska neposlali plnomocníkûw swych

na snëm, to pfirozenému práwu jejich nikoli na ujmu byti

nemohlo. Ponëwadá ale Rakaustí knízata wzdy jen na dit ë

сo prawého dëdice ukazowali, wolitelé pak zase jen muze

ke wládë dospëlého za krále si wzíti chtëli, pustili práwa

Ladislawowa mimo sebe. 29 Rosenberk na to jmenowal

29) Oldrich z Kosenberka sám wyprawuje to následujícími

slowy : Ego vero sciens et notitiam habens proscriptionum,

quae sunt inter terram Bohemiae et domum Austriae,

sciens etiam, quamvis post tantas monitiones regi Roina-

norum per me et alios factas suprafatus D. Rex una

cum D. Regina molliter se habeant, et praesertim quod

D. Rex dixerat, quia pro hac vice nollet instare pro

regno : attamen ego ipse, cernens justitiam quam videtur

habere et proscriptiones inter terras, ipsum D. regem Ro

manorum pro regimine regni Bohemiae valentiorem omnium-

esse nominavi. Si autem praefatus D. Rex per se renu-

erit, tune ut dignaretur fratrem suum germanum Alber-

tum , vel patruum suum D. Fridericum ducem Stiriae

loco sui disponere. Etcum D. Rex per se non instaret,

sed dixisset : „tamen sciunt Bohemi , quem pro domino

habere debeant;" regina etiam cum negligebat legationes

facere pro ostendenda ipsius justitia : ego tamen non

immemor futurorum , quae consequi possent , si in hoc

facto praeeipitanter egerimus , elcctorum oculis anteposui

proscriptiones et justitiam, quam habere videntur D. Rex

Romanoruin et regina cum nato suo. Attamen cum propter
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Polského krále Wladislawa i bratra jeho Kazimíra: ale 1**0

jakkoli horliwë wolici strany Táborské o ne se pfimlauwali,

nicménë jiz ani ti páni, ktefí Kazimíra prwé proti Albrech-

towi byli sobë obrali, nechlëli wíce o nëm slyseti ; prawilif,

ze znajíce dobfe oba králowské bratry Polské, pfeswëdceni

jsau, ze ke wládë nad Cechy se nehodí. 30 Potom jal se

pan Oldfich wychwalowati starého kurfirsta Braniborského

Fridricha i syny jeho, mluwë o znamenité jejich mocí a

maudrosti i hojné lásce, jiz pozíwají w zemích okolníeh;

prawil také, ze pro wáznost, kterau má stary markrabë

we sboru Basilejském, nejlépe nadíti se bude dokoncení

kompaktat skrze nëho, я synowé jeho, hodní otce swého,

ze budau moci zdárnë jemu pomáhati. Nëktefí wsak wo-

litelé namítali, ze markrabë sám jiz pfílis sestárnul, nez

aby mohl s prospëchem uwázati se jestë we wládu nowau,

a ze jest obáwati se, aby hojní jeho synowé nepokauseli

se o rozdëlení zemí ku korunë ceské nálezejících. Proti

Albrechtowi Baworskému, jenz tudíz nawrhowán, neumël

nikdo niceho namítati; zañ mluwila nejen znamenitá jeho

moc a uslechtilá powaha osobní, ale i dostatecná známost

jak jazyka, tak i obycejûw ceskych, jichzto nabyl za mládi,

na dwofe krále Wáclawa wychowán byw. Falckrabë Ludwík

naproti tomu hned s pocátku nepodobal se mnohym woli-

telûm, netoliko pro swûj mlady wëk, ale i pro wzdálenost

nimis involutum regni negotium periculoeum sit sine rectore

persistere, consequenter nominavi regem Poloniae et fra-

trem ejus etc.

80) Тak o tom swëdéí pan Rosenberk sám. Wëdauce my

wsak, ze ku pr. Jan Hertwík z Rausínowa, hejtman kraje

Cáslawského, jestë we psaní 26 maje 1441 k Táborûm

daném oswëdoowal se byti sluzebníkem krále Polského

(Archiv Cesky, I, 3 6 6,) musíme seznati, ze odreknutf se

Polákûw té doby nebylo jestë tak wseobecné , jak je p.

Oldrich MI.
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144 0 dëdicnych jeho zemí od králowstwí ceského. Po mnohych

jfecech usnesli se wolitelé, ze jen o ctyrech knízatech mëlo

hlasowáno byti : o Fridrichowi Braniborském, Wladislawowi

Polském, Albrechtowi Baworském a o falckrabowi. PH prw-

ním hlasowání obdrzeli král Wladislaw pët hlasûw, Albrecht

ctyry, falckrabë jeden, ostatní wsecky mël markrabë Brani-

borsky. Porady wolitelské trwaly étyfi dni. W tëch ale dnech

zmënilo se zdání wëtsí cástky wolitelûw; odstupujíce od

kurfirsta Fridricha, nejwíce za pfícinau jeho stáfí, (jakoz

pak po nëkolika mësících i skutecnë umrel,) pfenáseli

hlasy swé, z rozlicnych dûwodûw, na Baworského Albrechta.

Nowy tento smër a praud uchwátil za sebau také Wladi-

slawowy pfíwrzence, s wyminkau jedinych Táborûw nej-

horliwëjsích ; a kdyz i Rosenberk se pro Albrechta pro-

hlásil, 3l následowalo zwolení jeho na králowstwí ceské

témëf jednohlasnë.

Tento wypadek wolitelského jednání chowán mezi

woliteli сo pfísné tajemstwí, aniz oznámen stawûm na

snëmë shromázdënym. Podtají ale posláni jsau bez mes-

kání k wolenému králi pan Jaroslaw PlicKta z Zírolína

a rytíf Jan Malowec z Pacowa, aby napfed doptali se,

81) Pan Oldrich z Rosenberka L'cí príbëh ten na takowy

spûsob, jakoby k Albrechtowi byl mezi posledními, jinym

woliteldm k wûli a jen pro zachowárn' swornosti, priwolil :

naproti tomu prawí Ales ze Sternberka we psaní swem

k nëmu (dd. 20 Febr. 1449,) ze Rosenberk byl prwní,

ktery hlasowal pro Albrechta. „Más-li to dietë (krále

Ladislawa) za prirozeného krále ; mily prieteli, kam sme

jeho w ty chwíle byli dëli, kdyá sme byli wolili jedno-

swornë knëze Albrechta Baworského ? A .tys, mily prieteli,

prwní hlas k tomu dal." (Archiv cesky, II, 29.) Také

Aeneas Sylvius prawí (hist. Boh. cap. 5 7): Ulricus Ko-

sensis , homo semper se tempori accomodans , — licet

regis Alberti partes olim defendent, hujus tamen sententiae

suasor exstiterat.
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pfijmeli korunu a swolíli k wyminkám od stawûw jemu 1440

podáwanym : totiz pfipojili dëdicné zemë swé ku korunë

ceské, wywadíli zastawené statky králowské w zemi, na-

wrátili ku korunë odcizené od ni kraje a statky zahra-

nicné, a konecnë, budeli hajiti kompaktat a státi o zá-

daucí jejich dokonání ? Mezitím snëm rozpustën a nowv

ulozen ke dni sw. Jakuba (25 Jul.), kdczto po wyslysení

predbëzné odpowëdi králowy, wolení jeho mëlo wefejnë

ohláseno byti.

Kdyz jiz snemowníci byli wetsím dílem se rozeáli,

teprw plnomocníci králownini pfijeli do Prahy. Eliska

dûwëfiwsi se pfílis, ze Cechowé, jezto byli nejsilnëjsí její

podporau w Uhfích, nepostawí se proti ni we wlastní

zemi swé, zmeskala byla nejpfíhodnëjsí dobu k wyprawení

poslûw ; hrabë Cilsky zajisté, jeni mël je wésti, byl wál-

kau proti Wladislawowi w Uhfích wzdy pilne zamestnán,

a k tomu jestë dne 26 cerwna u Hochstrasse octnul se

w zajetí u nepfátel. Uslysewsi ale, kam wolení w Cechách

se chylilo, pospísila sobë sice s wyprawením jich, a wsak

}ii pozdë. Tëch nëkolik snëmownikûw, ktefí od poslûw

jestë w Praze zastizeni jsau, prawili ze sami odpowëdi

na poselstwi jejich dáwati nemohau, a odkazowali je ke

snëmu budaucimu.

Kde ale a kterak snëm tonto Swatojakubsky drzán

byl, není nám wëdomo, protoze o nëm ani letopisci ani

listiny nemluwí, ale jen we psaních Eliscinych zmínka se

ciní. 32 W Praze tehdáz sotwa snëmowano : nebo práwë

té doby, w pátek po sw. Jakubu (29 cerwence) strana 2 9JuL

Polská w Cechách, zejména Jan Kolda z ¿ampachu, pan

na Nachodë, Benes Mokrowausky z Malesowa, §afgoé,

Bedfich ze Stráznice a jiní, pokauseli se o ztecení Prahy,

32) „Slylíme, àe jste opôt nynie na S. Jakuba snëm weliky

do Prahy uloíili" a t. d. Wiz Archiv ëesky, Ш, 17.
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1440 Cehozby za plného snemu sotwa byli odwázili se. Bywse

oni wzdy jestë horliwi we sluzbë krále Wladislawa, není

pochyby ze chtëli zmocniti se hlawního mësta zradau

neb násiiím, aby pak tím snáze mohli Polákum dopomoci

koruny ceské. Mëli pak pfátely swé netoliko mezi me-

áfany, ale i mezi konsely a faráfi Prazskymi, mezi nimiz

wynikali staromëstsky konsel Sigmund Sláma z Nezfewa,

nowomëstsky Frantisek Silink, Matëj Smolaf ajiní. A wsak

pokus ten zmaren náhodau, a auëastníci jeho, ktefí ne-

zachowali se rychlym autëkem, potrestáni potom krwawë. 33

Snëm pak Swatojakubsky, kdekoli drzán jest, zdá se ze

nebyl wlastnë nic wice nezli nowy wefejny sjezd woli-

telûw, aby po wyslyseni pfedbëzné odpowëdi Albrech-

towy umluwili se, сo dále ciniti bylo.

Albrecht Baworsky mël od dáwna pfátely swé w Ce-

chách, mezi nimiá wynikal oddanosti a horliwosti zwlástë

Zdenëk Kolwin z Ronsperka, purkrabë na ïynë Horsowë,

prosluly w bojich proti husitûm. Ten hned po skonceni

prwniho snëmu Prazského (dne 20 února) oznamowal

byl Albrechtowi saukromi, ze jest nadëjç k wolení jeho,

i

83) StaH letopisowé (na str. 120): — „Wpadli do nowého

mësta Prazského dëni skrze zed pod Horskú bramí, a

sli k starému mëstu, k bránë jezto slowe Odraná, (Вar-

tosek dí: „porta antiquae civitatis próxima curiae regali"

pag. 2 0 4) „kdeíto nyní nowá wëáíe jest udëlána" (t. j.

Wladislawowská prasná wëze;) „a tu wolali, aby je pu-

stil branny, ze wezú ryby panu Slámowi , aby jim neze-

mrely; neb tak jim Sláma byl mluwiti kázal. A kdyz

zena brannébo odmykala zámky u brány , wyhledla dërú

wen, i uzrela mnoho lidu braní odëného. I powëdëla to

muzi swému, a muz wstaw, i hned ucinil okrik na në, aií

oni po tom okriku i hned zase bëzeli k díre, kudyz byli

wesli , i wysli tudíz wen, a druzí se rozkryli po nowém

mëstë po priezni, a tak bez skody wsickni usli. I hned

po té zradë Sláma a Silink s jinymi mnohymi utekli sú

z Prahy od swych statków." —
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a prosil o naufeni, kterakby w této wëci chowati se mël. 1440

Sel potom ku knízeti sám do Strubiny, a dopisowal pilnë

Janowi ze Sedlce, Albrechtowu hofmistru, rodilému Ce-

chowi. 3* Z pfedbëáného tohoto jednání wyswitá bezod-

pornë, ze Albrccht rádby byl wstaupil na trûn cesky,

ackoli stud jakysi bránil mu, tisknauti se ku pfedu; a je-

stë radëji, nezli on králem, bylaby tusím stala se krá-

lownau chof jeho, Anna z Brunswíka, kterauz po smrti

krásné Aneáky Bernaurowy bezdëky byl pojal k manzel-

stwí. Dostaw tajnau o skutecném wolení swém zpráwu,

hned (dne 13 cerwence) psal do Basileje o radu, kterak- i3Jul.

by se chowati mël ; a kdyz potom Zirotín a Malowec

predlozili jemu we Mnichowë zádosti stawûw ceskych,

dal jim 19 éerwence pisemnau odpowëd, w nízto dëko-lgjul.

waw za prokázanau jemu lásku a dûwëru, prawil, ze

neodpírá cti té, byti králem Cechûw, ale ie zádá pfede-

wsím sjezdu s jejich plnomocníky, aby s dûkladem wy-

skaumáno bylo, mûzeli s práwem a s prospëchem kralo-

wati w Cechách, jelikozby pry nerad byl králem, leëby

tak panowati mohl, aby koruna jemu i zemi celé poslau-

zila ke cti a k uzitku. 35 Zemí swych dëdicnych korunë

ceské zapsati ze nema moci, ale budeli králem, pak ie

obojí zemë budau pomáhati sobë w potfebách swych we-

spolek; zástawy wsak králowské slibowal wywaditi swy-

mi penëzi po cas jednoho roku, jakoz i nawrátiti ku

84) Akta o tom sebrána jsau we knize Sammlung histor.

Schriften und Urkunden, von M. von Freyberg. 3 Bd.

Stuttgart, 1830, str. 3 — 7 0. Srwn. také Archiv cesky,

I, 320.

35) „Wann wir vngeren Konig sein wolten, wir mochten dann

also Regieren, das der Coran vns vnd gemainer Lant-

schaft loblich , nuczlich vnd erlich wäre." Diwno , áe

krásná tato slowa, wypsaná od nás z originalu w Treboni

podnes chowaného, chybëjí w tisku (Freyberg Sammlung

hist. Schriften, III, p. 20).

3



34 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek 1.

1440 korunë zemë a kraje bezpráwnë odtrzené. 0 kompakta-

tech nedal jestë odpowëdi zádné, ale prosil stawûw, aby

ke dni sw. Bartolomëje (24 srpna) wyslali swé plnomoc-

níky na sjezd do Kauby, kamz i on ze pfijde osobnë,

k dokonání potfebnych umluw.

Od té chwíle wolitelé netajili déle skutku swého.

Wolení Albrechtowo prohláseno jest tusím na snëmë

Swatojakubském, aniz za potfebné uznáno, k obnowenym

domluwám a prosbám Eliscinym obrátiti zwlástní pozor,

aneb dáti na ne odpowëd. Рroсez nesfastná králowna,

sklamánu i opustënu se widauc odewsad, nenalezajíc nikde

silné muzské podpory a zápasíc sama s auplnym nedo-

statkem penëz, musela opët bezdëky bráti autocistë swé

ku králi Fridrichowi. Biskup Sylvester ze Chiemsee a

fissky kanclér Kaspar Slik byli w tom pfedni prostfednici.

28Ag. Skrze ne stalo se na Haimburku dne 23 srpna auplné

narownání, w nëmz Fridrich za porucnictwí a wládu

w Rakausich, kteréz knize Albrecht jemu postaupiti mu-

sel, zawázal se králownë a synu jejimu byti raden a po-

mocen proti wsem jejich protiwnikûm, a snaziti se psani-

mi, poselstwími i roky potfebnymi, aby wëci jejich сo

nejlépe mozná opët oprawily se. Зб Následkem této smlauwy

Ladislaw a sestry jeho pfiwedeni jsau s hradu Frakna i

odewzdáni králi k opatrowání a wychowáwaní, a koruna

uherská swëfena králi do zástawy: zacez Fridrich Elisku

opët pûjckami zakládati pocal.

A w skutku od té doby wëci králowniny pocaly zna-

menitë lepsiti se. S jedné strany wítëzny wálecník Jiskra

celé hofejsí Uhry jí podrobiw, zaskoëil Polskému Wladi-

86) „Gegen den so in widerwertig sind, am furderleîchisten

so das besehenen mag. mit Schreiben, Botscheften vnd

Tagzumachen rathsam vnd furderleich seyn sol, ob ihr

Sachen zu pessern Stand komen mugen'' a t. d. Wiz

Kollar Analecta Monum. Vindobon. II, 845 sq.
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slawowi cestu do wlasti, s druhé pak král Fridrich po- то

staral se o zachowání koruny ceské synu jejímu, do wy-

jednáwaní se daw s Albrechtem Baworskym. Oznámil to-

muto, ze ani сo král Ktmsky, ani сo starsí kníze domu

Rakauského neswoli nikdy, aby koruna ceská odcizena

byla domu tomu, ktcrémuz dle starych zápisûw dëdicnë

nálezí, an i sám ceká nápadu jejíbo, jestlizeby Ladislaw

smrtí sejíti mël ; i warowal jej, chceli ostati w pokoji se

swymi zemëmi, aby nedal u sebe mista wolení bez práwa

pfedsewzatému a tudíz neplatnému. W témze smyslu psal

také ceskym plnomocníkûm do Kauby, jimz i Eliska psa-

ním nowym snazila se dokázati neslusnost jejich pocínaní,

scítajíc na në spolu wsecky budaucí nesfastné z nëho

následky.

PInomocníci cestí dojeli Kauby w urcit^ cas. Byli

pak to páni Oldfich z Rosenberka, Ptacek, Jifí z Podë-

brad, Jan Hertwík z Bausinowa, Jan Smificky, Bohuse

Kostka, Wáclaw Zmrzlík, tfi purkmistrowé Prazstí a je

den poslanec Klatowsky ; pan Menhart pro nahodilau pre-

kázku zûstal doma. Albrecht pfijal je wlídne, cestnë i

slawnë, ale w jednání s nimi ukazowal se hned s pocátku

jaksi nemluwnym a neodhodlanym. Nemohlf owsem ne-

byti na rozpacích, pfedwídaje wseсkу baufe, které s ko-

runau ceskau mëly naй dolehnauti ; a psaní, kteráá mezitím

byl od krále i králowny obdrzel, pfimnozila jestë pfiro-

zené ostychawosti jcho. W takowéto nesnázi pfisel jed-

nau w noci, w prûwodu jednoho ze swé rady a dwau

komorníkûw, podtají ku panu Rosenberkowi, jemuz od

dáwna wëfil, prose aby mu poradil upfimë i dûwërnë ;

zwlástë pak iíádal wëdëti mistnëji, kterak wëci ceské

stály ohledem na sbor Basilejsky, a o dokonání kompaktat

kterak wûbec se smyslelo ; potom jaky byl wlastnë obsah

dëdicnych zápisûw mezi Cechami a domem Rakauskym.

3*
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1440 Wykládal také, jaké mël prostfedky, kdyby korunu pfi-

jal, uhajiti se na trunu a wywaditi staré zástawy opët

k zemi ceské. Pan Oldfich jal se mu tedy wyprawowatí

obsírnë, proé a kterak wolení jeho se stalo, a jak powá-

zliwy byl wûbec staw wëcí éeskych. Dëkujíc knízeti za

zwlástní dûwëru, radii mu predewsím pokusiti se u krále

Fridricha i králowny Elisky, zdaliby se nakloniti dali,

aby odfekli se práw swych ku prospëchu jeho. Kdyby

ale toho dosáhuauti lze nebylo, pfiznal se upfímë, ze

сo dobry pKtel raditiby nechtël knízeti, aby chápal se

koruny, kterézby ne dûwody práwními, ale jen mocí mece

hajiti a zachowati mohl; nebo ponëwadz wëtsi cástka

zemí ku korunë ceské pfíslusnych jiz pfiznali se ku krá-

lowskému dítëti, nebude pry naprosto mozné wyhnauti

se wálkám domácím w Cechách. Konecnë prosil, aby

kníze srdecnau tuto radu milostiwë pfijma, tajil jí pfed

spoluposly ceskymi. Jasnau twáfí a slowy odhodlanymi

dëkownl Albrecbt za upfímnau radu. Totéz, prawil, ra-

dili mu i m lastní jeho- radowé ; protoz ze jiz upewnil se

w úmyslu, newstaupiti na trûn cesky, leda s pfiwolením

krále Rímského, králowny Elisky a sboiu Basilejského.

Wefejná odpowëd, kterauz na to podal poslûm ce-

skym, byla takowá, ze se jim tudíz odechtëlo, wyjedná-

wati s ním jestë déle. Dëkowalf jim opét welice za wy-

tecnau dûwëru, kterauz mu okázali, woliwse jej sobë za

krále a pana ; takéf, ackoli mu pfislo napomenutí od krá-

lowé Elisky na odpor, on proto wzdy ie chce wëfiti

Cechûm, ze mají práwo woliti sobë krále sami. Ponë-

wadi ale i Baworsko i Cechy jsau audowé físe swaté,

ie chce aby ta wëc byla wznesena na krále Fridricha,

aby zemë nebauNly se, kdyzby bez jeho wûle a príznë

uwázal se w králowstwí. O kompaktatech i o Rokyca-

nowi prawil áe chce wse uaniti, сo sbor Basilejsky na-
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leznc; w ostatních kusích ukazowal se powolnym králow- 1440

stwí ceskému, ale zádal konecnë laké, „jestlizeby se na-

lezlo, zebychom sprawedliwë a s bohem jich králem mo-

hli by ti a w králowstwí se uwázati, aby to králowstwí,

kdyzbychme my nebyli, na nase prawé muzské dëdice a

potom w budaucích casích na jich prawé muzské dëdice

spadlo" a t. d.

Prawy smysl odpowëdi této jest tak na snadë, ze

jej odkrywati tusím ani netfeba. We hlawních wëcech

znëla práwë na opak tomu, echo Cechowé sobë zádali.

i\owy král mël byti zástupcem národu jak proti králi Fri-

drichowi, tak i proti sboru Basilejskému : on pak oswëd-

cowal se napfed, ze hotow byl podrobiti se sám wyroku

mocností tëchto. A kdyz jiz sám byl odepfel pfipojiti

zemë swé ku koruné ceské, stawowé tím ménë wolni

jyli pojistiti jemu dëdicnost trûnu, cím horliwëji pocali

byli práwë osobowati sobë práwo wolitelské. Proceá

opustiwse Kaubu u weliké newoli a rozmrzelosti, chtëli

hned swolati snëm nowy k wolení jiného krále. Ba në-

ktefí wracujíce se jiz we Plzni pfikrociti chtëli k nowé-

«nu wolení, a pan Rosenberk s tízí swedl je s úmyslu ta-

kowého, ukazujíc, jak nadarmo byloby pocínaní takowé,

jelikoz plnomocenstwí jejich neslo dále, nezli aby nepo-

fízení swé oznámili snëmu a éckali na dalsí jeho usta-

nowení. Opowëdëwse tedy nowy snëm walny ke dni

swatych Simona i Judy (28 fíjna,) rozesli se mezitím na

swá obydlí.



CLANEK DRUHY.

BEZWLÁDÍ, ZA PÍÍEWAHY PANA PTAÔKA.

PHciny a spùsoby bezwládí. Ctwery jednoty w národu: Men-

hartowa, Ptackowa, Táborská i Oldfichowa. Rozhodny wliw

Oldficha z Rosenberka. Dwa papezowé i dwé koncilia ; ne

utralités w Cechách. Jednání s dwi-rem Rakauskym a od-

klf'ity j'ho. Snémowé w Praze a ice Wídni. Wálky w Ce

chách ; pan Kolda na Náchodé- Sném w Cáslawi a sbor

knézsky na Kutné bofe Poslední strasti a smrt králowny

Elisky. Eliska Zhofelská. Pan Oldrich morí snémy ceské.

Pan Ptacek a hádky s Tábory. Smífení Rokycany s Prí-

bramein. Námluwy Wídenské; král Fridrich сo porucník

králowstwi Ceského. Poslední disputace knézí Táborskych;

potupení jejich. Náwrhy Rosenberkowy. l'oselstwí páné Ha-

skoico. Nepokoje te Cechách i w Moratoé. Smrt Ptackowa.

(R. 1440—1444.)

1440 Nepodafením pokusu o wolení krále octnuli se Ce-

chowé teprw na dnë bezwládí. Nejen zajisté jiz nemëli

mocnáfe a panowníka, ale brzy ani caky k nabytí jeho.

Staw takowy za wéku, neznawsího jestë ani policie, ani

stálych wojsk, byl mnohem strastnëjsí, nezli umíme pfed-

stawowati sobë za dnûw nasich. Král, tfebas i ne&nny,

bywal wzdy pfece ziwym obrazem i rukojmím jednoty

státní, a сo pramen moci austfední ode wsech uznané,

jmenowáwal aspoñ úfedníky, kterymz wesmës neodpíráno

poslusenstwí ; ústrojí tedy wládní, jakkoli zpozdilé w chodu
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swéi.i, nezastawowalo se nikdy konecnë Nyní ale za l44o

nebytím krále nebylo ani jednoty ani káznë. ani poslu-

senstwí wûbec ; rozsmekli se swazkowé, kterymi koruna

ciská byla dohromady spojena : auradowé zanikali, aneb

aspoñ tratili moc swau, an nikdo nechtël au'rednikûm

plniti toho, ëím jen králi samému powinna se byti prawil.

I pfestaly arci danë, ale zmizeli téz saudowé fádní, práwo

bynulo a zmáhalo se násilí; kazdy slechtic a zeman i

kazdá obec éeská, uzíwajíce práwn zástního, wedli wálky

a zawírali smlauwy mezi sebau, сo mocnosti nepodlehlé ;

zdálo se, jakoby jednota i fád státní teprw znowa opët

byly twofiti se mëly. A rozdrobení takowé panowalo ne-

toliko w politickém, ale i w nábozenském obledu; z ne-

nadání wyskytlo se i w církwi jestë wíce roztrzek, nezli

dfíwe. I nebylo se éemu diwiti, kdyz i praud dëjin

ceskych wáznul na nëktery cas, drobiw se we wyjewech

matnych a rûznych, beze spojitosti a bez pokroku.

Aëkoli pak z dosawadního wyprawowání naseho spû-

sob a pfíciny nefesti takowé naskytují se zpytateli samy

dosti hojne, zdá se pfece záhodno, pfihlednauti opët

к rozdílum stran a ku pûwodûm jejich, abychom lépo po-

rozumëli, proc se сo dálo neb nedálo.

Hlawní pficina rûznic byla wzdy jestë koinpaktata

se sborem Basilejskym, a nestejné národu k nim se cho-

waní. Wylozili sme jiz, jaké a kolikeré nedostatky w nich

stëzowali sobë Cechowé. Jestë wzdy newycházela ode

sboru psaní na ocistëni dobré powësti národu, a woleny

arcibiskup ani suffraganowé jeho netwrzeni, Olomucky

pak a Litomyslsky biskupowé odpírali swëcení zákûm pod-

obojím; i jiné clánky zádostí dne 20 fíjna 1437 w Ba-

sileji podanych zûstáwaly nepofízeny. W éele tedy tëch

podobojích, kterí pfijímali za wdèk propûjcení dosawadní

jakkoli nedostatecné, stál pan Menhart ze Hradce; na-
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1440 opak ti, ktefí horlili o splnëní dalsích slibûw a záwazkûw

sborowych, cili „o dokonání kompaktat," obraceli zrení

swé predewsím ku panu Hyncowi Ptackowi z Pirksteina.

Ale byly i jiné strany w národu, které kompaktatûm

owsem nechtëly, buJto ze stály w poslusenstwí církwe

Rímské wzdy bez wyminky, aneb ze k nëmu ani pod

zádnau wyminkau wrátiti se nemínily. Dle toho bylo po-

utati ctyry hlawní rozdíly stran, a následownë ctyfi

zwlástní jednoty w národu : kalisníky mírné a horliwé,

pak katolíky a Tábory.

K jednotè páne Menhartowè pfiznáwali se : mezi

mësty zwlástë Praha, mezi slechtici páni z Kolowrat,

Waldsteina, Hasenburka, Wartenberka, Wresowic, Smific

a jini, mezi duchownimi pаk pfedcili mistfi Jan z Pfibrami

a Prokop z Plznë, oba od r. 1439 woleni administratofi

konsistore Prazské podobojí. ïato jednota mëla tu wy-

hodu, ze w jeji mocif a zejména w rukau pana Men-

harta, сo nejwyssího purkrabí Prazského, nacházel se

hrad Prazsky i Karlstein. On tedy, mëw we swém opa-

trowání králowskau korunu i wsecky klénoty, arch ivy a

desky zemské, potahowal k sobë také wrchní moc w zemi

wûbec, jakkoli málo ho poslaucháno kromë jednoty jeho.

Snëmowé wsak walni bez jeho wûle a pncinëni nemohli

se ani rozpisowati, ani konati : a ponëwadz oni byli jestë

jediny prostfedek, kterym národ drzel se ponëkud pohro-

madë a w pofádku, slowo a pûsobeni jeho mëly wzdy

znamenitau wáhu do sebe. Wsak kdyz neuzíwal moci

swé leda we smëru záporném, klada pfekázky stranám

cinnosti a pokroku zádostiwym, nemohl udrzeti se dlauho

w postawení swém. Jednotníci jeho tratili se a mizeli

rok сo rok wíce, rozstupujíce se jedni k korliwëjsim

kalisnikûm, druzí ku katolikûm, az událostmi r. 1448 jed

nota celá zanikla konecnë.
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Az do r. 1444 initiativа cili pocátek ke wsemu, сo 1440

smëfowalo k uwedení jednoty a fádn w zemi, wycházela

nejwíce ode pana Hynce Ptacka z Pirksteina i od pfátel

a pomocníkûw jeho. Byltë zajisté pan Ptacek netoliko

muz ducha wytecného, ale také uslechtily wlastenec, hle-

dající wíce obecného dobrého nezli wlastního prospëchu;

zároweñ panu Alsowi Holickému ze èternberka pfilnul

byl k M. Hokycanowi, a tudíz k horliwëjsím husitûm teprw

u dospëlém wëku, preswëdciw se, ze fád a pokoj w zemi

na jiném základu, nezli na dokonäni kompaktat, obnowiti

se nedaly. Wyprawowali sme jiz, kterak „listem mirnym"

ode dne 29 lcdna 1440 program pánûw tëchto powysen

byl -na hodnost obecného zákona zemského, i kterak ctyfi

wychodní krajowé wolili sobë pana Ptacka za spolecného nej-

wyásího hejtmana; nad to hejtmanili prední jeho pfátelé,

mlady pan Jifí z Podëbrad we Boleslawsku a pan Ales

Holicky w Zatecku. Nelze bylo tajiti, ze pfenáhlená reakce

od r. 1436 chybiwsi se s cílem swym, poslauzila byla

stranë Rokycanowë wíce, nezli jí uskoditi mohla ; národ

zajisté, cím wëtsí widël doléhati nebezpecí na wyznání

swé, tím wíce probuzowal se zase k hajení jeho. Proto

nyní netoliko wëtsina stawu panského, ale i celé témëf

rytífstwo, i mësta králowská s nehojnymi wyminkami,

hlásili se k jednotë pane Ptackowë ; prewaha pak její ne

jen сo do poctu, ale i сo do mrawné síly byla tak zna-

menitá i zjewná, ze nikdo jí ani zapírati ani odoláwati

nemohl. I bylof wíce slechetnosti a swëdomitosti wud-

cûw jejich nezli nemoznosti pficitati dluzno, ze jí nenad-

uzíwali ku koneíínému potlacení stran ostatních mecem

a násilím.

Poznamenání takowé platí zwláste ohlcdem na stranu

Táborskan, kteráz jiz slaba byla netoliko nehojností, ale

i nesauhlasem a neustrojeností swych jednotníkúw. Predni
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1440 mësta její jmenují se té doby, kromë Tábora, Písek, Wod-

йanу, Susice, Klatowy a ¿atec; poslední dwë jiz nezdály

se dosti pewny w aumyslech swych, a jestë wíce klonily

se ke smyslu Rokycanowu Králowé Hradec, Jaromif i Nim-

burk ; Kolín ale, zapsán byw knëzi Bedfichowi ze Stráz-

nice, nyní hlawë celé jednoty, stal se také hlawní ochranau

její, a mezi hrady zûstalymi jestë w moci Táborské pfi-

pomíná se zwlástë hrad Lansperk. We slechtë ceské ne-

hlásil se k wyznání Táborskému, kromë bratfí z Sárowa,

tusím nikdo cele a upfímnë ; pana Koldu zajisté pautaly,

jako dfíwe Pfibíka Klenowského, wíce wálecné nezli ná-

bozenské ohledy k Táborûm, a Benes Mokrowausky i bratfí

Zmrzlíkowé drzeli se jako u prostfed mezi Rokycanau

a jimi. Mezi knëzími na Tábofe predcil wzdy jestë Miku-

lás z Pelhfimowa , pfíjmím Biskupec , ackoli o bisku-

powání jeho jiz nebywá feci ; staroznámy Wáclaw Ko-

randa byl opët duchowním zpráwcem u Zateckych, u kte-

rychz tusím i Anglican Petr Payne byl nasel pfítulek,

cele pfilnuw ke stranë Táborské. 37 I widauc strana tato,

kterak jí w nábozenském ohledu pfiznawacûw rok сo rok

wíce ubywalo, jala se tím wëtsí wáhu klásti na národnost,

i horlila zwlástë proti wsemu, сo bylo nëmeckého, a usi-

lowala o zachowání swazku politického s Poláky, aëkoli

roty její do Uher wyslé nepfestáwaly byti hlawní pod-

poraü králowny Elisky proti králi Polskému.

Konecne strana Rímská, jcjízto nácelníci byli pan

Oldfich z Rosenberka mezi swëtskymi, mezi duchowními

8 7) „Léta 1440 mistr Petr receny Engiis byw jat od pana

Buriana z Gutsteina, dán jest na rukojmë, aby se stawël

pod dwë stë kop gr. A mësta Táborská , nezliby ho

stawëli, radëji dali sú tu summu." Slafí letopisowé na

str. 121. Die swëdectwí Matause Kollina (15 7 4) zdr-

zowal se pry Payne této doby we Prachensku u Petra

Chelftckého, o kterémi na jiném místë mluwili eme.
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pak kapitula Prazská, pocítala we swé jednoté jen tfi 1440

mësta, Plzeñ, Budëjowice a Kadañ, a wc slechtë jen pány

ze Swamberka, z Risenberka, Ronsperka, mistra Strako-

nického Wáclawa z Michalowic a nëkolik rytífskych ro-

din; protoz i ménë dûlezita byla poctem a silau, nezli

postawením a pûsobením hlawy swé, pana Rosenberka,

kterémuz mezi pány ceskymi zádny ani bohatstwím a hoj-

ností statkûw rownati se, ani prednosti na snëmích odpí-

rati nemоhl.

Mylná byla zpráwa, kterau wsickni dosawadní dëje-

pisci brali ze slow Eneáse Sylvia, " jakoby Cechowé byli

tohoto casu wolili pány Ptaсka i Menharta za zpráwce

zemské ; ano jisté jest, ze o ustanowení zpráwce wûbec

teprw po smrti Ptackowe jednati se pocalo, a to dlauho

bez prospëchu. Slowûm onoho spisowatele, dobfe sice

zpraweného ale stranného, jen we smyslu od nás wylo-

zeném rozumëti slusí, ze totiz dotcení páni prowozowali

hlawní moc w zemi jen сo nácelníci jednot swych : ale

mëlo se doloziti, ze za nimi a ponëkud nad nimi stál pan

Oldfich, kteryzto wlastnë fídil dëjiny ceské az do r. 1448,

arci ze jen jako pod záclonau a nepfimë, umëw chytrostí

neobycejnau zatáceti wsím, сo se jcdnalo, k aumyslu

swému zwlástnímu. Cechowé zajisté, buo* ze usilowali

o dokonání kompaktat, aneb o nabytí krále, museli o jedno

i o druhé ucházeti se u cizincûw: a u tëch pan Rosen-

berk, сo dáwny a stály husitûw nepfítel, wsude wëtsí po-

zíwal wáznosti a dûwëry, nezli kterykoli Cech jiny. Pro

toz we wsech otázkách a poradách, kompaktat i krále se

tykajících, tyz pán netoliko na snëmich ceskych pfednt

dáwal hlas, ale wplywem swym u pana Menharta, i pfi

se). Histor. Bohem. cap. 58 : Bohemie—domum rcversis guber-

natores eligere placuit, inter quos Ptacsco et Mainardus

priores habiti. Stetit aliquamdiu concordia discors etc.
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I440mluwau u tëch. kU kterym snëm cesky se obracel, roz-

hodowal naprosto kazdé jednání. Poznali sme jiz z jeho

wlastního wyznání, ze on to byl, jená u knízete Albrechta

Baworského zmafil zaumysla celé wolebné jednání ceské;

zaceá také od králowny Elisky psaním wdëcností oplywa-

jícím poctën a pochwálen jest. 39 Ale netoliko knízata

okolní, a zwlástë domu Rakauského, nybrz i koncilia i pa-

pezowé oba utíkali se ku panu Rosenberkowi o radu,

kdykoli s Cechy сo emiti mëli, a dáwali tudi'á odpowëdi

od nëho nawrhowané.

Zmínka o dwa'i papezích a dwau konciliích pozaduje

krátkého powyjasnëní. Dáwny spor mezi Eugeniem IV

a sborem Basilejskym wedl posléze skutecnë k nowé roz-

trzсe w církwi. Wyprawowali sme jiz, ze Eugenius zru-

siw koncilium w Basileji, rozepsal jiné do Ferrary, kteréz

w únoru 1439 odtud do Florencie pfewedeno bylo: Ba-

silejstí naproti tomu nejen nerozesli se, ale dekrctcín dne

25 máje 1439 wydanym i Eugenia swrhli s papezstwí.

Na to dne 17 listopadu 1439 wolen od nich wéwoda

Savojsky Amadeus VIH za papeze, kteryzto pfijaw podané

sobë dastojenstwí, dal sobë jméno Felix V a po koruno-

wání swém w Basileji dne 24 cerwence 1440 zfídil tam

wlastní dwur papezsky, a nadëlal sobë drahnë kardinalûw

nowych. Následowaly z toho nescíslné a diwné mezi

kfesfany rozmisky, kdyz jedni pocali straniti tëm, druzi

onëm, a jini opët k nestrannosti (neutralitë) hlásili se.

О welikosti a rozlicnosti zmatkù té doby budeme moci

se domysliti, kdyz powázíme ku pr. ze král Fransky (po uza-

wrení známé pragmatické sankce 7 Jul. 1438) uznáwal

sice Eugenia wzdy za papeze, ale nikoli sboru Floren-

89) Original psaní tohoto, daného w Prespurku , Sonntag vor

Colomanni (9 Oct.) 1440, chowú se podnes w archivu

Treboñském.
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tinského, a zastáwaje zase sbor Basilejsky, odpíral poslu- 1440

senstwí Felixowi V ; naproti tomu zase knízata Nëmectí

hned pfi wolení krále Albrechta (17 Mart. 1438) prohlá-

sili se byli w nestrannosti swé, a nicménë ku pf. i AI-

bi-echt kníze Baworsky, kteréhoz Cechowé byli za krále

sobë wolili, i králowna Eliska Uherská, uznáwali Felixa V

za prawého papeze. W Cechách dáwná neláska mezi

biskupem Filibertem a kapitolau Prazskau dala záhy podnët

ku podobnym neshodám. Kapitola wzdy pewnë stála pfi

Eugeniowi, kdezto národ nepfestáwal míti zfení swé ke

sboru Basilejskému. Felix V a sbor jeho, chtëjíce naklo-

niti sobë éechy auplnë, dne 6 listopadu 1440 jmenowali

k arcibiskupstwí Prazskému knëze Mikuláse, syna Jindfi-

chowa od Kebfíkûw, Prazana sice rodilého, ale we wlasti

málo známého, a wyprawili jej spolu s probostem Brnën-

skym, Kfistanem ze Hradce Králowé, w poselstwí do Cech.40

Pofízení wsak jejich bylo Um nezdárnëjsí, cím méne umëli

wyhowëti zádostem národu сo do dokonání kompaktat.

Wyprawují o tom Stafí letopisowé w následující slowa :

„Léta bozího 1441, pfed sw. Antonínem (tedy okolo 15 1441

ledna.) pfijeli legatowé od Felixa papeze; kterézto na-

wstíwili rektor ucení Prazského s mistry a se studenty

w domë u Slona, a je konfekty z apatéky poctili, pfed-

mluwu pëknau prwé udëlawse. A potom ti legatowé

ukázali list pfedewsemi, oznamujíce wolení Felixa pátého

prawého a fádného papeze a woleného od celého konci-

lium práwë. Potom cteno jest zbawení papezstwí Eugenia,

40) Psaní o tom wj'daná od Felixa i ode sboru chowají se

w prepisu podnes w archivu Trebonském i u kapitoly

Prazskó. Knëz Mikulás (Nicolaue Henriei) we psaní

daném panu Oldrichowi z Roscnberka 1 5 brezna 14 41

nazywá se kmotrem téhoz pana. Wiz Archiv Cesky,

III, 18. 19. Probost Kristan byl r. 143 9 mezi pïed-

ními woliteli papeze Felixa V we sboru Basilejském.
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1441 pro které ph'ciny se stalo, a aby od jeho poslusenstwí

odstaupili a Felixowi poslusenstwí slíbili pod klatbau; item

okázali list wëfici Felixa papeze ke wsem królowstwím

kfesfanskym Takowéz reci predlozeny jsau pred pány

urozenymi, zemany a mësty. Protoz wsicknijednostejnëdali

tëm legatûm odpowëd, ze stojí a státi chtí podlé fímského

kostela a poslusenstwí drzeti podlé kompaktat: a prosili

tëch jistych legatûw, aby kompaktata stwrzena byla mistem

i casem, podlé rcení jich. Protoz ti legatowé, nemajíce

aumyslu we swém poselstwí, jeli sau do jinych kautûw.

Zatím kdyz tito jestë w Praze byli, pfijeli poslowé do

Prahy od Eugenia papeze s bullemi a s listy, oznamujic

sprawedlnost swau, a twrdic sobë prawého a neomylného

papeze fímského kostela." "'

Z toho widëti, ze i Cechowé, následujíce pfíkladu

knízat nëmeckych, drzeli se od prwapocátku w nestran-

nosti cili neutralité naproti obëma papezûm. Nowy arci-

biskup Mikulás uchylil se nejprw do Wídnë, potom do

klástera Wysebrodského, kteryz we predeslych baufích

husitskych méne byl utrpël, nezli jiní klásterowé cestí.

Králowna Eliska wydala dne 28 dubna 1441 w Prespurku

rozkaz, aby wsecka duchowní benc-ficia w Cechách, nále-

áející pod práwo podací krále Ladislawa syna jejího po-

staupcna byla témuz arcibiskupowi, jakmile uprázdnëna

budau;42 on pak sám patentem we VVídni dne 14 cenvna

1441 wydanym pfikazowal pfísnë tehdejsím administra-

torûm, Janowi z Dubé dëkanu kapitulnímu a Simonowi

z Nimburka probostu sw. Apollináfe, aby mu postaupili

arcibiskupstwí, kanowníköm pak Jakubowi ze Stëkna archi-

diakonu, Prokopowi z Kladrub scholastikowi, Janowi Sin-

41) Wiz Starí letopisowé ëestí na str. 122— 123.

4 2) Rozkaz ten ète se w archivu Treboñském MS. В. 1

fol. 7 3.
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delowi dëkanu Wyáehradskému a jinym poraucel pod 1441

klatbau, aby bez meskání opustíce poslusenstwí Gabriela

z Condulmario, nëkdy Eugenia IV, obrátili se k Felixowi V

a w urcity den pfedstawili se osobnë aneb skrze plno-

mocniky swé we klástere Wysebrodském. " Za proku-

ratora swého w Praze i w Cechách jmenowal spolu Ji-

fího probosta Wsech Swatych a kanownika na hradë

Prazském. Ale wëtsina kanownikûw, ackoli w srdci swém

cele oddáni byli Eugeniowi , wsak uradiwse a utwr-

diwse se s mistry Prazskymi strany Pfíbramowy , po

napomínaní opëtowaném dali za odpowëd, „ze zádnému

nechtëji poslusenstwi slibiti, a zwlástë duchowni, az do

budauciho papeze." **

Rozhodnuti, kterému z obau papezûw i sborûw më-

loby w Cechách poslusenstwí se konati, wiselo pfedewsim

od osobního aumyslu pánë Oldfichowa z Rosenberka : ten

pak — musímef to s bolestí a s hanbau wyznati — nedal

se w otázce té wésti, leda sobcctwím nejpodlejáím. Zá-

daje na papezích a sborech, na králích a knízatech penëz,

a wzdy jen penëz, dokazowalf arci, ze jich potfebowal

pro potlacení husitstwí w Cechách, zwlástë pak Táborûw,

13) Nasli sme patent talcowy w rkp. kapituly Prazské D. 51

fol. 277.

44) Stan' letopisowé na str. 127. Pri wyjednáwaní o této

wëci dne 5 Aug. 1441 podal M. Príbram kapitule Prai-

ské 20 clánkfiw potrebnych k obapolnému dorozumëní,

z nichíto dwa znëjí takto : Tertio : Providendum est

tempestive , ut uni papae legitimo et concilio unanimiter

adhaereamus , quia diesensio in hac re non esset modice

periculosa. Quarto : Providendum est consimiliter , ut

erga unum archiepiscopum canonice eligendum unanimiter

consistamus , quia non minus divisio in bac re esset pe-

riculosa. ("VV rkp. kapituly Prazskó D. 51 fol. 260.)

Ale priblízení takowé newedlo az ke spojení, ponëwadz i

Príbram w nëkterych tëchto ëláncích nastupowal na doko-

nání kompaktat.
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1441 a tudi'á pro rozsífení a zwelebení církwe Rímské. Mëlf

o to, jako jiní knízata okolní, stálé porucníky swé w Ba-

sileji ; a nad to, pro wëlsí dûklad, wysílal tam zwlástní

poselstwí, dosti znamenitá, Ab s welikymi nadëjemi, ale

s malym prospëchem. Ke cti jeho powysili sice Basilejstí

Sigmunda opata Wysebrodského na biskupstwí Salonské :

ale subsidie zádané i slíbené odkládali od roku k roku.

aá konecnë uwázlo celé mezi nimi wyjednáwaní. 4S

45) Prwní takowé poselstwí wyprawil tam ku konci r. 1440,

a poslal po nem obsírny spis o tom , сo w Cechách po

smrti krále Albrechta se jednalo, kteréhoz i my uzili eme za

pramen. Srown. poznam. 10, 26, 29-31. Tam prawí a

dokazuje siroce , „si remedium pecunlale mihi fíeret ex

parte D. Apostolici et sacri concilii, cohiberetur frenum

Iaxatum delinquentibus in hoc regno" etc. Potom na

podzim 1441 poslán w téz prícinë zase Sigmund opat

Wysebrodsky w nëkolika koních a j. w.

46) Opat Sigmund, pobyw u sboru od 2 7 Oct. do konce

Noy. 1441, po náwratu swém psal panu Oldfichowi dne

1 7 Dec. mezi jinymi tyto zpráwy : „Credo quod in

pluree regiones exivit sonus legationis nostrae; et credite,

quod ultra omnes principes ac nobiles totius Alamanniae

fama vestra bona redolet in sacro concilio et apud sanctmum

D. Papam Felicem V. Et rêvera vidimus, cum fui-

mus vocati ad palatium suum, tanta aс talia clcnodia de

auro et argento et lapidibus pretiosis , quod nunquam.

vidimus nee credimus aliquem principem habere talia

clenodia et thesaurum , sicut fatentur eum habere. Et

per se totum sacrum concilium sustentát suis pecuniis,

ac expedit omnes legationes suis sumptibus in orbem

terrarum .... Non spero aliud, quam quod facta V1*"

Dom. sortientur finem concupitum, non tantum in tali

summa, sed multo majori, si jam dabitur obedientia sacro

concilio in diaeta Frankfordensi , ad quam plures cardi

nales aс doctores jam sunt destinati. Quia adhuc sacrum

concilium habet multa centena millia florenorum in Ale

mannia, et Dominât ioni Vestrae ut intellexi vellent in

Norberga certam summam delegare. Ideo jam in con-

gregatione diaetae Pragensis faciatis pro adhaesione sacro
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Podobná, wsak jestë mnohcni nekoneéníjsí rokowání 1441

nastala také w otázce krúlowské : a i tu dálo se wso dle

náwodu panë Oldfichowa. Na snëm ke dni 28 fíjna roze-

psany, kteryz ale teprw o Wsech Swatych (1 Nov. 1440)

pocal se, seslo se welmi málo stawûw; a ti po mno-

hych baurliwych recech nepofídili wíce, nezli ze roze-

psali nowy snëm walny na hromnice nejprwé pfíátí (2 Febr.

1441), a mezitím ucinili poselstwí znameníté ku králí

Fridrichowí a králownë Elisée s tau zádostí, aby nedë-

lali Cechûm pfekázky u wolení sobë krále, jakowéhoz

zemë potfebowala. Hlawau toho poselstwí byl opët pan

Oldfich, kteryz pobyw asi w 80 koních w Zawídenském

Nowém Mëstë pfes sedm nedël, staral se arci nejwíce

jen o náhradu za skody, jez we sluzbë krále Albrech-

towë nëkdy utrpël, ale poucil také krále i králownu, ja-

kowauby Cechûm odpowëd uciniti mëli.47 Proceá wrátiw

concilio et D. N. Fapae diligentiam, prout jam incepistis ;

tunc omnia bene transibunt" etc. (Origin, w archivu Tre-

bonském.) Psali také p. Oldnchowi Ludwík kardinál Are-

latsky president sboru a Jan de Ragusio cardinalis

S. Sixti, oba welmi pochwalnë, dáwajíce nadëji, ze mu peníze

brzy poslány budau, „eupervenientibus ecclesiae prosperis,

prout indubie speramus." (Orig. tamze.) Proto aie pan

Oldrich dlauho hnëwal se na opata Sigmunde , ¡te mu

pfinesl z Basileje jen laskominy . a nikoli peníze. Jeátë

1 0 Oct. 1442 peal tyz kardinal Ludwík panu Oldrichowi

wlastnoruënë : „circonstantiae rerum de praesenti non per-

mittunt, ut fiat statim executio in facto pecuniarum, sed

cito ut spem firmam habeo fiet" etc. (Orig. w Treboni.)

Ale kdyz i ta nadëje sklamala, prestalo wsecko dalsí do

Basileje dopisowání.

47) Prawí sám ie suprafato regi et reginae dixi, — quod

consiliis et auxiliis meis amicorumque vellem ipsis assi-

stere , et ad ea, ad quae jus ipsorum se extendit juvare,

et deo auxiliante ad finem ducere , si Dominatio eorum-

dem favore suo benigno mihi dignaretur effectualiter sub-

4
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1441 se, oznámil Öechûm na snëmu shromáSdënym, we jménu

krále Fridricha: „ponëwadá wëci o kteréz se 2ádá jsau

weljké a na në bez opatrného i zralého rozmyslu odpo-

wëditi nelze, ze chce pry w potaz o në wejiti s knizaty

fíáskymi; a kdyz bude w ftísi, ze maji proto Cechowé

wyprawiti k nëmu nowé poselstwi, na cez áe odpowëd

místná jim dána bude."4" Byl to prwní objew formule

u krále Fridricha w diplomatickych wyjednáwaních po-

zdëji zobecnëlé a smëfující predewsim k odkladu. Heslem

dworu Rakauského, ci radëji Styrského, bylo tehdáá wûbec

prodléwaní a odkládaní wsech wëci; w ném pfednë hle-

dána ochrana i spása. I bylot ho arci potfebí, mëloli se

cekati, azby dítë w Uhfich jiz korunowané dorostlo do

plnoletí swého.

Snèm dotceny pocal se sice na radnici Praáíské

o hromnicech, jakoz urceno bylo, ale zûstaw dlauho ne-

8 Mart, walnym, obnowen jest hojnëji w postë dne 8 bfezna, tak ze

sauwëci spisowatelé kladli poéátek jeho teprw ke dni

posléze jmenowanému. 4i) Byli na nëm zwlástní poslowé

netoliko krále a králowny (zejména Sigmund Frangipan

hrabë Charwátsky, Oldfich Eicinger a Kaspar Slik,) ale

i sboru Basilejského, i knízete Albrechta Baworského ; pak

wedle stawûw ceskych také wyslanci z Morawy, ze Slez-

ska i z èesti mëst Luzickych ; zdá se ze zadáno zwlástë

od králowny, aby wërní její sesli se tam u hojném po-

ctu. Zápis snëmowni nezachowal se, pfed rukama jsau

venire etc. ZuSkodného zádal 4000 zlatych, ale odpowëd

na to dostal jen neurcitan.

48) Doslownë dle zpráwy pánë Oldfichowy jiz casto dotôené.

49) Bartosek pag. 205. Stari letopisowé str. 12 3. ¿e wsak

i dríwe jiz snëmowáno bylo, dokazuje zwlástë psaní krá

lowny Elisky ode dne 4 Mart, panu Oldrichowi z Rosen-

berka (w arch. Trebonském,) w nëmzto mu dëkowala za

pomoc poslûm jejím na snëmu cinënau.
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jen zpráwy chudé a stranné; neni wsak pochyby, ze 1441

pfewaha snëmownikûw králi Ladislawuwi oddanych byla

znamenitá. „Toho casu, (ili stary letopisec,) nalezen jest

¡ist císafe Karla , na wolení pána a krále Óeského, zhy-

nulliby rod králûw ceskych, aby pfenesen byl na kníáet- ,

stwí Rakauské, a zase tez knízetstwí Rakauské na králow-

stwí Ceské; a k tomujestë wíce, aby wsecky zemë pfi-

slusející ku korunë pfítomny byly k wolení, a tu aby

jednostejnë a zespolka krále wolili." Tomu wsak jen tak

rozumëti slusí, ze zápisowé takowí, bywse snëmownikûm

dáwno známi, nyní teprw wûbec ohláseni jsau, a ze usilo-

wáno získati jim platnost. Také zprawuje nás letopisec,

/e kdyz 9 bfezna „pfijeli páni Morawstí do Prahy k snëmu, 9Mart.

spolu s mësty markrabstwt Morawského, páni urození a

zemané wyjeli proti nim a pfiwítali je ochotnë; a na

snëmë pëknë spolu nakládali, aby jednostejnë pána bu-

daucího za krále pfijali, podlé práw obojích." Poslowé

od Sesti mëst, ktefí wërni jsauce králownë, nicméne minië

a skromnë sobë pocínali, dosli pry za to chwály a lásky,

zwlástë u nácelníkûw jednoty pánë Menhartowy: ale Sle-

záci, mluwiwse pry hrdë a zpurnë, ze, majíce jiá pfiro-

zeného pána dëdicného, nemají kobo dále woliti, ackoli-

by hlas k wolení krále jim tak dobfe pfíslusel, jako pánum

ceskym, upadli tím pry w nenáwist, a zbudili proti sobë

hnëwy mnohych. :,u Nicménë uzawfeno konecnë, jestli ne

50) Johann von Guben in Scriptor. rer. Lusatic. (183a) I,

69 : Do die Sleeier qwomen, — jr antwort was, sie hciten

einen erbherren , sie dornen keinen kiesen , vnd beriffen

sich an die guldynne bullen vnd maiestat , die of dem

Karlstein leyt , vnd berurten wie sie ouch stymme hetten

czu kiosen einen Konig. Des meynten die herren nicht

vnd worden yn des gehessig; vnd weren die Sleeier

glimpflicher in irer antwort gewest , wir hetten czu gotte

gehoffit, es were czu einem guten ende komen etc.

4*
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144lzjedné wâle, alespoñ welikau wëtsinau hlasûw, dáti se

do rokowání s králownau Eliskau a králem Fridrichem, a

woleni hned k tomu cíli poslowé, pan Menhart ze Hradce,

Mikulás Sokol z Lamberka, Jakaubek ze Wfesowic a në-

ktefí Prazané.

W Uhfích mezitím stëstí wálecné nebylo Elisce owsero

nepfízniwo. Jeden z nácelníkûw jejích, Ladislaw Gara,

dal se sice poraziti od Jana Huniada, Wladislawowa woje-

wody, a pozdëji octnul se i w zajetí u krále Fridricha :

za to ale i hrabë Cilsky, wëzení swého dáwno zpro-

stëny, umëním swého wûdce Jana Wítowce dne 1 brezna

1441 u Samoboru w Chorwatech welikého dobyl nart

Uhry a Poláky wítëzstwí, i Jan Jiskra z Kosice, sídh.

swého, wedl wzdy prospësné proti nim boje. 51 Ona pak.

nemohsi pfemoci nechuti swé proti nepfíteli nad jiné

uslechtilejsímu, drzela se pofád jen prátel pfirozenych,

ktefí ale neostychali se naduzíwati nesnáze její ku pro-

spëchu swému. Odwedení dítek jejích do zemë Styrské

a chowání tam bylo netoliko pro matku bolestné, ale

stalo se i skodnym, ano zdálo se potwrzowati domnëní

mnohych, jakoby mlady Ladislaw nacházel se w moci cizí,

ba nepfátelské. Protoz naprosiwsi se do ustání a wzdy

nadarmo, umínila doraziti konecnë na necitelného stryce

wefejnë a dûtkliwë : na snèmu Rakauském we Wídni, jenz

4 Jun. pocal se dne 4 cerwna 1441 a na nëmá pfítomnych

bylo i knízat físskych, i pánûw ceskych a morawskych

51) Mikulás woleny arcibiskup Prazsky psal pariu Oldrichowi

z Rosenberka dne 15 Mart. 1441 z Wídnë nowiny:

„nyní hrabc Cilsky porazil Poláky a Uhry, ze jich zbito

na puoldruhého tisice a jato mnoho , a wozowé pobráni

jim s puskami a mnoho jatych jest; jeden dáwá padesát

tisíców zlatych. A Jiskra z Kosice we dwú nedëlí po

razil jich také dobre Poláko'w a Uhrów na tisíce, a mnoho

wëznów ma; tak ze së zle wede Polákóm a Uhróm."

(Archiv cesky, III, 18.)
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<Jrahnë, obrátila se ku králi Fridrichowi osobnë recí 1441

dlauhau a dojímawau, wzdy prosíc, aby netoliko сo po-

krewník a stryc nejblizsí, ale i сo král Rímsky, tudíá сo

pfirozeny zástupce wdow a sirotkûw, pomáhal jí a synu

jejímu odolati tëm wecem, kteréz pry se jim dály proti

bohu, cti a práwu; zwlástë pak zádala, aby dëti její a

swatau korunu Uherskau dal pfiwesti do Rakaus na ta-

kowé misto, kterézby pfílezelo zemím dëdicnym syna je-

jího; pak aby netoliko sám pfijel na sjezd do Haimburka,

(kdez o nëjaké narownání mezi stranami w Uhfích roko-

wati se mëlo,) ale také aby tam obeslal pfítomné knízata,

raddy jejich a pány ceské i rakauskë, wëda pry ze jí

nesluselo samé jednati wëci tak welikych; konecnë aby

propustil Ladislawa bána z wëzeni a t. d. Fridrich pozá-

daw té feci, pfílis dlauhé pry a dûlezité, aby mu napsaná

podána byla, nazejtfí dal skrze hofmistra swého Kunrata

z Krajku odpowëd na wsecky tK zádosti zápornau. Sï To

dojalo wsech pfítomnych tak ziwë, ze zwlástë páni ra-

kaustí a morawstí mnozí odiekse se na mistë jeho po-

slusenstwí, slibowali „pomáhati Eliáce, aby se jí sprawe-

(llnost stala wsemi obyceji, jakymiby mohli". 43 Mëli pak

tito arci jestë jiné pfíciny, doléhati na krále s nesetr-

ností. Bylof po králi Albrechtowi zûstalo drahnë dluhûw,

nejwíce za sluzby wálecné, a wëfitelé, mezi nimiz mnoho

pánûw i panosûw ceskych a morawskych, postihali jich

-5 2) Celé to jednání popisuje se eiroce zc sauwëkych ruko-

pieûw inesta Wídenského we Kollarowych Analecta monu-

menta Vindobon. tom, II, р. 315—3 2 7. Eliska epatro-

wala we Wladislawowi jestó wády polaupohana , jehoá

otee pry1 jen pro zemë, ne pro boha i wíru staw se kre-

stanem , wyhnal z Polska kní>.ete Wiléma i pojal îenu

jeho (Hcdwiku), coá pry neboltíku înanzelu jejúnu widy

k erdci llo, aniz tobo zapomenauti mohl; procez pry ani

8 Poláky nikdy sprízniti se nechtël a t. d.

5 3) StaH letopieowé cestí na str. 125, ë. 3 45.
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1441 na zemi Rakauské, сo Albrechtowu dëdictwi; nëktefí

z nedockawëjsích, jako Jan Telecky ze Hradce, byli ji£

i wálku o to pocali. Snëm tedy Wideñsky zádal, aby

wëfitelé takowí upokojeni byli z dûchodûw zemë Ra

kauské, a král Fridrich jakozto porucník a wládce zem-

sky aby ku placení se zawázal. Po dlauhych o to hád-

kách dal se konecnë oblomiti pohrûzkami jiz dotcenymi,

ze pfiznal se ke dluhûm, kteftë pak ode dwanácti ke

zpráwë zemë Rakauské zwolenych wladarûw na cisto wy-

mëfeni a nezadlauho i skutecnë zapraweni jsau. S4 Pfítomní

tehdáz we Wídni poslowé z králowstwí ceského, bywse

sami mezi pfedními wëfiteli, aucastnili se horliwë u wy-

jednáwaní takowém. Méne známo jest, ceho pofídili we

wëcoch od ceského snëmu jim swëíenych; ackoli pochy-

bowati nclze, ze pfinesli odpowëd wyhybawau a odklá-

dawau, jako predlim pan Rosenbersky.

О hojnych té doby, prés uzawfené miry krаjské, wy-

puklych zaitich a pûtkaeh, jak u wnitf zemë, tak i zwlástë

po hranicích, dosly nás sice zpráwy welice chudé a ne-

dostatccné: a wsak pro známost stawu a bëhu wëci

neslusí pominauti jich mlcením. Obycejnë w pûtkách ta-

kowych zalowáno s obojí strany na kfiwdy a bezprawí,

54) Z regest krále Fridrichowych dowídáme se, ze prisauzeny

a zaplaceny do Cech následující summy: panu Menhartowi

ze Hradce 16000 zl., Hanusowi z Kolowrat 7500 duká-

tuw, Jakaubkowi ze Wresowic 6200 zl., Oldriehowi zRo-

senberka 3000 dukátûw , Hynkowi Krusinowi ze Swam-

berka 2100 dukátûw, Jindricbowi ze Stráze 2000 duk.,

Janowi Smikauskému ze ¿dáru a Jindrichu Céôkowi z Pa-

komëric 2600 zl., Mikulási Krchlebcowi z Krchleb, zbitwy

u Lipan znamcmu , a Janowi z Lazan na Bechyni po

300 duk., Burianowi z Gutsteina 2 50 duk., Albrechtowi

z Bëäkowic a Wáclawowi z Kladna na Strekowë po 150

duk. a t. d. Zlaty Rynsky té doby platil za tri ëtwrtiny

zlatého uherského éili nynëjáího с. k. dukátu.
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na laupeze a pálení statkûw, a zdá se skutecnë, ze ani 1441

jedna strana nebywala owsem hez winy: ale o nëkterych

slechticích a rytífích sel nad to hlas obecny, ze byli zlo-

dëji a skûdcowé zemstí. Tak zprawují nás letopisowé,

ze jiz o sw. Jakubë r. 1440 obehnán byl skrze pány

a zemany w kraji Boleslawkém hrad Waldstein, kdezto

se pry zawfeli laupezníci ; a kdyz i Prazanc wytrhli tam

na pomoc s lidem i s puskami, hrad ten po S. Wáclawë

dobyt jest. Potom w polowici února 1441 Pfibík z Kle-

nowého, Petr Zmrzlík ze Lnáf a s Karlsperka, Janek Sed-

lecky z Prachatic a s nimi páni Klatowstí oblehli Hus hrad

twrdy, w lesích Winterberskych, a dosáhli ho na pocátku

mësíce záfí, ,,neb sau pry nemëli сo na ném jísti; a tak

celt'd Habartowa Lopatowa, toho zhaubce zemë, hradu

staupiwse, na Budëjowice se za swym pánem stëhowali;

oni pak wypáliwse hrad, i rozbofili weskeren." Dále na

pocïitku mësíce dubna páni Hynek Krusina ze Swamberka

i Hanns Kolowrat obehnawse hrad Skály u Radkowic we

Klatowsku, dobyli ho mod, a wzawse pana do wëzeni,

zwësili wsecku jeho celed i wypálili hrad. Zatectí dobyli

panu Jakaubkowi twrze Wrautek, a zbili wsecky její há-

jitele, a to pry jen proto, ze byl odstaupil od jednoty

jejich. Poslowé knízete Albrechta Baworského wedli stíi-

nost u snëmu hromnicného na rytífe Racka z Janowic,

kteryzto s hradu swého Risenberka neprestáwal do Bawor

tíiniti ákody, mírnému jednání pry se wyhybaje. Ales ze

Sternberka i Hynek Kriisina ze Swamberka opowëdëli

wálku Normbercanûm, do sporûw jejich mëstskych se

wkládawse. Mezi Strakonickym panem YVaclawem z Mi-

chalowic a knízetem Baworskym Henrichem na Landshutë

wypukly také dlauhé a kruté nesnáze. Luzicané cili Sesti-

mëststi mëli témëf bez prestání pûtky krwawé s pány

z Wartenberka, Jindfichem a Janem bratrími na Lipém
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1441 a Dëéinë, Janem nejstarsím tez na Dëcinë a Janem na

Blansku cJli Blanksteinë ; po welikonoci r. 1441 knízata

Sastí Fridrich a Wilém, spojiwse se s Luzicany, jali se

silnë dobywati hradu Blanska, za pfícinau laupezí odtud

lOJun. páchanych, ale nedobywse ho, dne 10 cerwna urownali

se s pány Wartenberskymi, a Luzicané kaupiwse od tëchto

dwa hrady na pomezí ceském, Winterstein i Karlsfrid,

rozbofili je dokonce, aby jim odtud aspoñ ákoditi se wíce

nemohlo. M Pan Jindfich z Dubé a na Milsteine, spolu

pán na Ojercich (Hojerswerd) w Luzici , spfízniw se

s Luzicany, chtël pomocí jejich zase dobyti mësta Lipého,

ale nepodafilo se mu. Do Slez wálcil Hynek Krusina

z Lichtenburka, pan na Hostinném, z piíciny aspoñ zají-

mawëjsí. Jeden ze sluzebníkûw Kunrata biskupa Wrati-

slawského, Sigmund z Richnowa, unesl byl jednu ze dcer

po panu Pûtowi z Castolowic na Kladstë pozûstalych

a ucinil jí násilí. l'an Krusina, kteryz nedáwno predtím

pojal byl wdowu Pûtowu, paní Annu z Koldic, k man-

zelstwí, zdwihl se proto ku pomstë proti Slezákûm wûbec,

az Tionecnë pomocí biskupa samého dostihl winníka trest

ukrutny. 5e

Uwedení posawad pfíkladowé poskytují sice obraz

jiz dosti hojny nepokojûw, kterymi zemë ceská w bëhu

r. 1441 zmítána byla: hlawní wsak wálka toho léta mëla

rozmëry jestë walnëjsí a smëfowala k zemdlení jednoty

Tábomké wûbec. Pfílezitost k ni podaly skody, kteréz

Jan Kolda z ¿ampachu, pán na Náchodë, i Slezakûm i

krajanûm Hradeckym ciniti pry neprestáwal. Nejprwé wy-

55) Zpráwy o tom sireí sestaweny jsau in Scriptor. rer. Lu-

satic. (1839) I, 247—254.

5 6) Sigism. Rositz Chronica ap. Sommersberg, I, 7 8. 7 9.

Nikol. Pol's Jahrbücher der Stadt Breslau p. 191. 192.

Klose docum. Geschichte von Breslau II, 4 25 — 27.
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trhli proti nëmu nëktefi knízata Slezstí s Wratislawskymi U4i

a Swídnickymi, ajiz w polowici máje spálili nëkolik mëste-

cek a wesnic okolo Náchoda. 57 Stalo se to wsak náwo-

dem nëkterych pánûw ceskych, jakoz prawili Táborstí, psa-

nim dne 23 maje napomínawse mësfanûw Hradeckych a 2 3Mai

Jaromirskych, aby pana Koldy neopaustëli: _neb сo se p.

Janowi Koldowi náwodem panskym nyni dëje, snadby se

nám téz stalo, aë chtëlilibychom se tomu kterak diwati;

jehoz doufáme pánu bohu, ze nás zprostí od takowych

podtrzení a zaspání na nás nedopustí." Protoz psali téhoz

dne také panu Ptackowi: „Slysíme (pry,) ze nëktefi páni

z Cech postwawse Nëmcûw na pana Koldu, i chystají se

jim ku pomoci na pole wytrhnauti, chtíce jej utisknauti a

zahubiti; jakoz zprawují nás, kterak Nëmci pfitáhse mnoho

wsí i mëstecek okolo Náchoda spálili. Protoz jestlize Twá

Milost také k wytrzení na pole strojí se proti p. Koldowi

ku posilení Nëmcûw, prosímef welice, aby toho nerácil

cmiti a takowé baufky w zemi nerácil zacínati. Neb se

w jistotë bojíme, aby to wytrzení k nenabytému zlému

nepfislo, wëdauce, ze p. Kolda také prátely sobë ku po

moci nalezne. A my také poradíce se s nasi jednotau,

nerozumíme, bychom se mohli tomu díwati, aby pfátelé

nasi mëli od Nëmcûw utistëni byti, a wy jim pomáhati."

Tímto spûsobem jala hned s pocátku áinti se wálka, kdyz

nejen Tábofi wolali se kjednotë ewé, ale také pan Ptacek,

nemaje dosti na moci wlastní a na pomoci pana Jifího

z Podëbrad, napominal i pana Rosenberka, i panûw ze

Hradce, aby nemeskali uziti pfílezitosti ku potlacení jednoty

67) ¿eby také Náchodu eamóho byli dobyli a zborili , jakoz

se dí we Starych letopisech è. 3 20, nepotwrzuje se listi-

nami sauwëkymi. Mëstecko tehdáz spálené zejména uwodí

se Skalice mezi JaromëH a Náchodem.
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1441 jim jestë wíce nezli jemu protiwné. 58 Wsak pan Rosen-

2Jun. berk mël k tomu jiz prwé chuti dosti; dne 2 cerwna

oznámil králi Fridrichowi psaním, ze odhodlán byl uziti

pfílezitosti pfízniwëjsí nezli kdy, a obehnati i dobywati

mësta Tábora, stañ se сo staii. Zádal tedy jak o brzké

wyplacení dluhu krále Albrechtowa, tak tez o pujcení onëch

dël a strojûw, kterymi Tábor r. 1438 dobywán byl; a ko-

necnë prosil, aby král сo nejdfíwe odbyti rácil pana Men-

harta i spoluposly jeho, ana pfítomnost jejich welice pry

27MaibyIa w Cechách potfebna. M Takz kdyz 27 máje pfední

páni jednoty Ptackowy, a 30 maje Prazané wytrbli do pole

proti Koldowi s dëly, s wozy, s jízdnymi i pësimi; kdyz

brzy na to listowé odpowëdací od Táborskych pfineseni

do Prahy, a konselé Prazstí, bojíce se zrady mësta swého,

wypudili z nëho nëkolik podezfelych osob duchowních i

swëtskych : rozbaufilo se hned nëkolik krajûw wálkau do-

5 8) Psaní p. Ptackowo dané 2 9 máje na Lichtenburce ku

panûm Oldrichowi a Menhartowi (w. Archiv Cesky I, 3 7 0

sld.) prawí: Cele to wёzte, iet my mûieme s nimi (t.

s jednotau Táborskau) prímërí míti i pokoj , kteryí den

koli chceme. Protoí milí páni, pomyslete na to, kterak

jich jest dosti málo , a kterak se tuze zasazují a ostati

sebe nemíní, a bojíce se toho, jakoz píáí, by nezaspali, a

jakzby jeden utistën byl, zeby se i jim dostalo : protoz

raôtez na to pomysliti, abyste také nezaspali. Pane zRo-

senberka! Ac p. Menharta doma nenf, nemëj tím omluwy

a priëiñ se ; nebí se tebe nejwíc dotyce. A zdá mi se,

aby nemeskaje obeslal p. Krusinu , atby wzhûru na pole

byl s Plzenskym krajem , i p. Michaice i jiné w krajích.

Nebt jest toho jiz weliké potrebí; a nikdá sme nemëli

ôasu, jakoz jiz dëkujíc bohu mame" atd. Slowo p. Pta5-

kowo , ze mûze s Tábory míti prímëïí i pokoj , kdykoli

chce , nese w sobë spolu wyznání , ze Tábori byli wzdy

náchylni ku pokoji pod slusnymi wyminkami.

5 9) Pûwodní koncept dotëeného psaní chowá se podnes w ar-

chivu Treboñském. Srown. Fürst E. M. Lichnowsky Re-

gesten ke dni 2 Jun. 1441.
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mácí nowau a ukrutnau. Wsak aëkoli trwala plnych sest 1441

nedël, neináme prece wíce podrobnych zpráw o ni, nezli

ze hejtman kraje Hradeckého pan Jetfich z Miletínka due

10 cerwna dobyl Dubence, a o tfi nedële pozdëji Cerní- loJun.

kowic, dwau twrzí panë Koldowych, kteréz ubë tudíz zbo-

feny a spáleny jsau. Kdyz pak 5 éerwence pfitáhl dále ke 5 Jul.

hradu Richenberku, pfibylo pry mu ku pomoci Slezákûw

tisíc jízdnych a dwa tisíce pësich s tfemi welikymi puskami,

jimizto se jal dobywati hradu. W tom ale wlozili se za

prostfedek II. Jan z Rokycan, Bohuse Kostka z Postupic

a dwa mësfané Králowé-Hradectí, a zjednali pfimën, pod

základem pëti tisíc kop gr. az do pfístího snëmu, mezi

pány Ptaëkem, .lauem z Rausinowa i Jcthchein z Miletínka

s jedné, a mezi Koldau a Benesem z Mokrowaus s druhé

strany; stalo se to okolo 15 cerwence, a Prazané wrátili

se s pole domûw dne 20 cerwence. Stejnym Casem ob- 2 0Jul.

nowili také Táborstí a pan Oldfich z Rosenberka pfímefí

mezi sebau (11 cerwence,) aniz dále wëdomo, jakowy byl 11 Jul.

spûsob a prospëch pfedeslé mezi nimi wálky. м

О následujícím snému neumíme také podati wíce, nezli

сo prawí Stary letopisec, 61 ze pry swolán byl do Cáelawi

60) Kromë starych letopisûw na str. 124 a 1 2 5 mluwí o wálcc

proti Koldowi wedené také Chronicon collegiati Prag. MS.

a dopisy Táborské r. 1441, tistcné w Archivu Ceském,

I, »61—872. Hrad Richenberk stál nëkdy u wsi nyní

Liberk reëené (Eehberg) we Hradecku. Kopie zápisu na

prímcr! u Richenberka uzawrenö nachází ee nedatowamí

w archivu Treboñském. Tamtóz nalezli sme i zápisy na

prímën mezi Roeenberkem a Táborskymi; prwní ode dne

11 Jul., druhy od 13 Jul.

61) Na str. 126 6. 34 9. Chron. collegiati Prag, wyprawuje:

Eod. anno (1441) in Czaslavia, post assumptionem S. Ma-

riae et post , inter partes praedict&s est tractatum, et

ibi plenarie concordatae et paciñcatae sunt praedictae partes,

et inter ipeas fuit literatorie pronuntiatum. (Zapis ten ne
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1441 na den 17 srpna, „skrze pány urozené, zemany a mësta,

1 ;AS- k rozmlauwaní o welikych a znamenitych wëcech králow-

stwí ceského : pana Ptacka, p. Alse Holického, p. Jifího z Kun-

statu, p. Krusiny z Lichtenburka, p. Hertwíka, Bofka, Trcky,

Sádla, Kerského, Bedficha knëze a jinych mnohych z kra-

juw; 6S a zwlástë o konecné smífení mezi Koldau a pány,

zemany, Prazany i jinymi. A wyhláseno jest, aby Kolda

drzel hrad s mëstem Náchodem az do budaucího krále.

Smifili neb smluwili také Bedficha s Sádlem: ale Kersky

ujel, boje se ie mnoho kradl a laupil. A tu wsickni jedno-

stejnë smluwili se, ze chtëjí míti pokoj a dobrého krá-

lowstwí hledëti; a kdoby chtël swéwole pozíwati, laupiti,

jímati a lidi sacowati, aby wsickni byli proti takowému.

Tu také ustanowili M. Rokycanu w tëch krajích nejwyssího

aufedníka w duchowním práwë, a knëzí, ktefízby wystër-

bowali, aby trestal, a kteréby widël bludné aby obrátil,

s pomocí mëst a pánûw jmenowanych."

Následkem tëchto umluw rozepsán jest zase do Hor

4 Oct. Kuten ke dni 4Njna sbor knèzski) k tomu konci, aby tam

celé duchowenstwo ceské ¡zawázáno bylo poslusenstwim

M. Rokycanowi, сo wolenému arcibiskupu. Sbor ten sesel

se i skutecnë, a stal se dûlezitym netoliko hojnosti swych

aucastnikâw, ano do tfi set knëzi tam pohromadë bylo,

ale také polozenim pewnëjsich zakladûw k ústrojí budau-

zachowal se.) Ibi etiam rex Wladislaus Poloniae misit

literas suas, declarans, quod rite et legitime per dominos

de Ungaria in regem Ungariae est electus.

62) Dle jmen tuto uwedenych patrno jest, íe na snëmu Cá-

slawském nebyl nikdo z jednoty katolické ani z panë

Menhartowy. Plnëji ta jména wyloziti sluäí takto : Hynek

Krusina z Lichtenburka, Jan Hertwík z Rausinowa, Jetrich

Boî-ek z Miletínka, Mikuláí Trcka z Lipy a Lipnice,

Jan Sádlo ze Smilkowa a z Kostelce, Ondrej Kersky

z Pabènic a Bedrich ze Stráánice na Kolínë.
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címu církwe podobojí. Clánkowé tenkráte snesení, wpoctui44i

24, wztahowali se jak k ucení wiry we smyslu Rokycanowë,

tak i ku kázni církewní; pfi posledních uzito také nëkte-

rych statutûw nëkdy Arnostowych. и Rokycana jedno-

myslnë ode sboru celého prosen jest, aby pfijal k sobe

zpráwu wrchní nad knëzstwem, a slibowáno mu poslu-

senstwí rukau dáním ode wsech pfítomnych ; jen málo në-

kolik knëzí odepfeli hlasu swého, zfení swé obracujíce

k administratorûm Prazskym podobojím ; tito pak we sroz-

umëni s kapitulau byli jiz dne 30 záfí dali wyhlásiti wûbec 3oSpt.

clánkuw nëkolik mírnëjsích we smyslu jednoty panë Men-

hartowy. M A ponëwadz Prazané, s kapitulau spojení, pfi-

znali se byli k neutralitë : éástka ta knezí jednoty katolické

a Menhartowy, kterí hlásiwse se ku poslusenstwí Felixa V

i sboru Basilejského, uznáwali Mikuláse od Rebfíkûw

za swého arcibiskupa, mëli u pana Rosenberka w Tfeboni

sjezd, o kterémz ale nic nám dále známo není. M Konecnë

kneáí strany Táborské, ackoli dle umluw Cáslawskych od

63) Tistëni jsau we F. Procházky Miscellaneen der böhm. u.

mähr. Literatur, Prag, 1784, na str. 854— 367. Co po-

dáwá Theobald (Huesitenkrieg , II, 86— 8 9,) podwrzeno

jest, anii uhodnauti lze, od kobo a kdy sepsáno. Balbin

(Epitome pag. 508) prawí: Hujus eynodi acta et articuli,

(qui sunt apud me,) nihil prope a doctrina catholica ali-

enum continent etc. Fubicka zase (Chronol. Gtesch. VIII,

403) mluwí o Rokycanowych „Absichten, es mit keiner

Partei ganz zu verderben; — er nahm die Statuten des

ersten Prager Erzbischofs Arnest an , um dadurch die

Katholiken einigermassen zu gewinnen,, atd. Ale clánkowé

wërouëní sboru Kutnohorského nedëlí se w nicem od tëch,

které Rokycana od jakziwa byl zastáwal.

64) Nacházejí se w kompaktatech r. 1513 tistënych, a wyná-

sejí jen takowé sady, které smluwami dne 5 Jul. 1486

wyslownë swoleny byly.

65) Mylnë prawí Balbin na dotôeném místë (p. 503,) ze Mi-

kulás od Èebrikûw na sjezdu Treboñském teprw na arci-

biskupstwí wolen byl.
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1441 pana Ptaéka také pilnë ke sboru Kutnohorskému woláni

2 6Spt. byli, nedostawili se, ale omluwiwse se psaním dne 26 záfí

s Tábora k M. Rokycanowi danym, prawili ze pfijdau, ai

je powolá ten, kdo maje plné práwo, nebude owsem

winen usilowáním o utistëní jich mocí a násilím. m

Sjezdowé dotcení w Cáslawi a w Kutné Hofe dáli

se tedy témëf wyhradnë u wnitf jednoty panë Ptackowy,

a swëdcili nejen o spûsobu wlády rádné, kterauz prowo-

zowal pán ten nade kraji spojenymi, ale také o péci,

kterauz wedl o upokojení, zfízení a sjednocení národu wûbec.

Ostatní jednoty jak dlauhym pana Menharta w Rakausích a

w Uhfích meskáním (an se propûjcowal králownë Elisce

k rokowání mezi ni a králi Fridrichem a Wladislawem Pol-

skym,) tak i odklady od pana líosenberka we smyslu krále

Fridrichowë oblíbenymi, zûstáwaly w necinnosti ; ba pan

Oldfich i zaumysla kladl snëmûm pfekázky, jen aby

otázka o wolení krále nepotkala se snad s resením jemu

protiwnym. I není se cemu diwiti, ze snëm walny, jená

toho léta ke dni sw. Martina do Prahy rozepsán byl, °7

nedosel opët jako wloni, a odrocen jest ai po no-

wém roce.

1442 Rok 1442 w Cechách a w Morawë znacil se ménë

wálkami, nezli jednáním pokoje, ackoli s wëtsi cástky

jestë nejasnym a neprospësnym. Wálceno nejwíce jen

w Uhfích, kdezto námezdní bojowníci cestí slauzili stra-

nám obëma ; wûdcowé jejich byli, u Wladislawa Jan

66) Psaní to zachowal Mikulás Biskupec we swé od nás jií

ôasto pripomínané Chronica continens causam sacerdotum

Tabor. (MS.)

67) Mluwí o nëm pan Кaзрar Slik we psaní danóm 3 Nov.

1441 panùm Zhorelskym a tistëném we Script, rer. Lu-

satic. I, 242 (mylnë k r. 1440;) tci králowna Elieka

we psaní 4 Dec. 1441 ku panu Oldnchowi z líosenberka

(Archiv éesky, Ш, 20.)
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Capek ze San, u Elisky J¡in Jiskra z Brandysa. ss Hrad 14 42

Prespursky byl w moci Polské, mësto pak drzelo se krá-

lowny wdowy; obehnán tedy hrad od Elisfinych, a Wla-

dislaw pfispëw swym ku pomoci, dodal jim sice spíze a

jal se sám zase dobywati mësta, ale 19 února pfinucen 1 9 Fb.

byl ustaupiti k Trnawë „s hanbau a skodau welikan,"

jakoz Eliska o tom do Cech zpráwu dáwala. I jinych

wyhod wálecnych dostalo se jí wíce, u následkem toho

wrátilo se nëkolik panûw uherskych ku poslusenstwi je-

jimu. 69 Za to knízata Cilslí byli jiz loni pfikázali se

68) We psaní z Prespurka duo 28 Jan. 1442 Kremnicanûai

daném prawí Eliska : Als euch wissentlich ist , daz wir

unsern lieben getrewen Jan Gyskra von Brandis vnsern

Haubtniann im Czyps etc. mit wohlbedachtem mut vnd gutem

rate zu sunderlichen unsern vnd Ewr aller nutz vnd eren

doselbst auf der Crempnitz vnd all ander vnser pergstettn

vnd in die gantz vnser Graffschaft im" Sol, euch zu einem

Haubtmann gesetzet vnd die zu beschützen vnd zu be

schirmen beuolhen haben : darumb gepietten wir euch

ernstlich etc. (Orig. w archivu téhoz mèsta.') Ze Jan

Kolda z Náchoda r. 1442 — 3 slauzil take králi Wladi-

slawowi w Uhrích, poznáwáme z listiny archivu Koíického

dané 5 Jan. 1448 a tiátëné w knize hrab. Joe. Tfelekiho :

Hunyadiak kora Magyarországon, díl X, str. 123.

69) Fridrich z Donína, posel ЁШсш ku panu Roeenberkowi,

psal tomuto dne 30 Mart, ze „kriíl Polsky wzal welkú

skodu pred Prespurkem , ze sami Poláci a jich strana

prawí, íe jsú ztratili na tri tisíce koш', сo sami zemreli,

a сo eme jim pobrali. Тakс- raè wëdëti, ze sú pristúpili

na deset zámkû po odtiezení k Její Milosti, jménem Roê-

nistvan, jako na Tatë s tëmi zámky, рak Ukot, Cesnëk,

Zumkan, tit sú se Její Milosti wsickni zapsali. Také

raè wëdëti, ze tu sobotu pred kwëtnu nedëlí (24 Mart.)

psal list pánë Jiskrù hauptman z Mtru , ¡te král Polsky

lezï od nich od Nitru mfle, a ze ledwa ma na dwa tisíce

zlych i dobrych, a rádby pres wody ku Budínë, i nemózt.

TakéC ten hauptman píse, ze sú s niini sermici mëli, a ze

sú jich porazili na sedmdesát. A chtël jest koneënë do



64 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek 2.

144 2 Wladislawowi k wërnosti, aë ne tak daleke, aby se stali

Elisce nepfátely; matka pak její, císarowna Barbora, o

kteréz drahnë casu nic nebylo slyseti, pnjewsi do Cech

o S. Jakubë léta minulého, a usadiwsi se dworem na

Mëlnice, pod ochranau pánë Ptackowau a pfátcl jeho, po-

máhala s-kloñowati mysli ceskych ku prospëchu dcery swé

a syna jejiho.

Nelze udati, kdy pocal se prwni snëm waln^ roku

2 9Jan. tohoto w Praze. Wímef jen, ze dne 29 ledna Eliscini

poslowé, Albrecht z Koldic, Oldfich Eicinger a Arnost

Leskowec reci dlauhau prosili a napominali stawûw shro-

mazdënych, aby pfipustili králownu i syna jejího ku práwu

dëdicnému w Cechách;70 — z cehoz wyswítá, ze tehdáz

ono práwo jestë wzdy od národu nebylo uznáno. Není

pochyby, ze snëm pficinil se zwlástë o zastawení a udu-

áení hojnych zástí a wálek w zemi. Ze psaní wsak cisa-

fowny Barbory 6 února do snëmu poslaného, a z odpo-

7Febr. wëdi poslûm sboru Basilejského dne 7 února dané dowí-

dáme se, ze byw od pocátku málo walnym, té doby jiz

se zase rozcházeti pocal. 71 Pan Rosenberk byl mezi prw-

ními, ktefí odjeli ; po jeho pak teprw odjezdu dána moc

pánûm Alsowi ze Sternberka, Zbyñkowi z Hasenburka,

Jifímu z Podëbrad, Hanusowi z Kolowrat, Zdeñkowi ze

Polska táhnúti , nedali jemu páni Uherstí a pojali jeho

bezdëky zase." (Orig. w Treboni. АС. Ш, 81, 2 2.)

70) Celé to prednesení tistëno w Archivu Ceském, 1,268—272.

71) Non latet vos , o viri egregii ! quod magna pars regni

nostri ad congregationem istam non advenit, et congregata

jam dissipatur, — tak prawí еe w odpowëdi dotéené,

kterauz podáwá MS. capit. Prag, (non signatum.) Poslowé

ti byli Michael Balduinus praepositus Trieastrinensis a

Jeronym Vogelsang probost Olomucky; newíme proô Kri-

stan ze Hradce a doktor Marcus Bonifilii z Aragonie

neprisli, bywse ku poselstwí tomu jmenowáni dnwe. Srwn.

Pesina Phosphor, septic, p. 22 7.
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Sternbcrka, Janowi ze Smific a purkmistrûm Prazskym, 1442

aby ulozili snëm budaucí zespolka, kdy a kdekoli sami

za potfebné uznají; také jmenowáni jsau poslowé nowí

ku králi, králowé a ke stawûm Rakauskym, aby umluwili

s nimi rok ke sjezdu wsech, kterych se dotykalo, pro

zjednání wyminek a spûsobûw, pod kterymizby mlady

Ladislaw mël za krále pfijat byti.™

Poselstwi to zjednalo sice tolik, ze ulozen jest rok

stranám wsem ke dui S. Michala (29 Sept.) do Znojma,

kdezto dle swëdectwí starého letopisce mëlo sejíti se

„mnozstwí kníáíat a wéwod z físe, k rozmluwení o krále

ceského a pana zeme, aby byl pfijat bez prodléwaní,

a aby o nëbo stáli ku králi rlímskému" : ale úcinek newy••

dafil se dle úmyslu. Fridrich zajisté jiz se byl ku konci

mesíce února wydal konecnë na cestu dáwno chystanau

do físe, kdez potom i korunowán byl w Cachách dne

17 cerwna; pfed odjezdem pak swym pfenesl pry wsecky i:Jun.

dëti králowé na jiná mista, nezli prwé byly; mladého

krále zejména poslal na pomezí wlaskorakauské na jeden

hrad. M Pomër k nëmu, we kterémá tehdáz kráhwna

Eliëka se octla, lící se nejwërnëji psaním, kteréá poslala

1 maje Albrechtowi knízeti Baworskému. Zalowalaf na i Mai

7 2) Wiz o tom dopisy w Archivu éeskóm, I. 273—4. II,

18— 19.

73) Starí letopisowé na str. 128 prawí , ze 3 maje „pan

Jindrich Stráinicky a Prokop z Rabsteina prijeli od

Jcrálowé uherské a od Kímského krále i ode wsech Rakaus, a

powëdëli, гe král Èímsky wäecky dëti králowé pîrenesl na

jiná místa, nezli prwé byly; mladého krále poslal na po

mezí wlaské zemë rakúské na jeden hrad, a dwë dcerky

do Nowého Mësta swého. Také powëdëli, ze wéwoda

Cilsky starsí i mladsí odpowëdëli králi Rímskému a do-

byli jemu nëkolik mëst , pro neúprímnost a lest , kterúá

ma proti králowé tajnë, a ie prenesl a poslal jinam

dëti její."

5
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14 4 2 krále horce i obsirnë, ze proti slibûm a zápisûm swym

jí ani dëtí jejích, ani swërené sobë swaté koruny uher-

ské wydati nechtël, a konecnë pry i s nepfítelem jejím,

králem Polskym, proti ni se spolcil. Král ten ze mocí

welikau jal se byl dobywati mësta Prespurského : pomocí

wsak bozí, wërnosti mësfanûw a udatností wojska jejího

ze porazen jest a na autëk obrácen, aëkoli Fridrich i té

nehodnosti byl se pry dopustil, ze zapowídal Wídeñanûm

pfispëti jí ku pomoci. Taká pry ona opustëná odewsech

pfátel, politowání hodná ubohá wdowa, musela sama za-

sazowati se, aby nebylo ukráceno práwu syna jejího. 74

Tudíz nediw, ze i stawowé rakaustí mëli málo chuti pau-

stëti se do záwazkûw jakychkoli se stawy ceskymi, bez

wëdonii a wûle krále ftímského.

Okolnosti takowé pfiprawowaly samodëk cestu moci

církewní, aby prostfedkowati mohla s prospëchem k obec-

nému dobrému, jakkoli rozstípena byla sama w sobë.

R. 1442 pfisli nedlauho po sobë dwa kardinalowé do

Widnë, jeden od Eugenia papeze, druhy od Felixa ; prwní

byl slawnë známy Julian Cesarini, sboru Basilejského

nëkdy predseda, potom pfedni protiwnik; druhy Alexan

der biskup Tridentsky, rodily knize Mazowsky a králè

Fridrichûw ujec, kteréhoz Felix V na kardinalstwí powy-

• siw, poslal ke Fridrichowi, aby tohoto pfiwinul pewnëji

ku poslusenstwí swému. Oba kardinalowé zdrzowali se

w Podunaji, wselijak proti sobë brojíce, az do r. 1444,

kdez je oba smrt zachwátila. We wëcech wsak uher-

skych a ceskych jen Julianowa pfítomnost se stalà pa-

mátnau. Úlohau mu bylo netoliko získati Cechy a Uhry

ku poslusenstwí Eugeniowu, ale spûsobiti táké mir mezi

Eliskau a Wladislawem, aby síly polské i uherské spo-

jené a sworné obrátiti se mohly proti Turkûm. Jiz w më-

7 4) Original psaní toho chowá se wkrál. archivu Mnichowském.
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síci maji 1442 zabraw se o to do Budína ke Wladisla- 1442

wowi, nasel tam wëtsi ku pokoji a ke smífení sklonnost,

iiezli se byl nadál. Prostfedkem Ostfihomského arcibis-

kupa Dionysia, Elisce nad jiné Uhry oddaného, pocato

tedy hned wyjednáwati také s králownau, kterázto jak-

koli sklícená, newole swé proti Wladislawowi dlauho pfe-

moci nemohla. Nicménë jiz dne 9 srpna staly se w Pres- 9 Aug.

purce námluwy k zastawení wálky a k osobnímu sjezdu

krá-le i králowny. 75 Aékoli pak sjezd takowy dne 21 2lSpt.

záfí jestë neuskutecnil se, z pfíëin neznámych, pfimén'

wsak fádné mezi stranami prodlauzeno jest az ke dni 24

cerwna 1443. Mezitím pfisel i stryc králownin, Fridrich

kníze Cilsky, jménem krále Polského, aby pomohl wy-

wrátiti nechuf a podezfení její, takze sjezd onen dlauho

zádany stal se konecnë w mëstë Rábu, dne 25 listopadu. 25NV.

Námluwy ka pokoji kardinálem Juliancm zprostredkowané

chtëly tomu, aby králowstí bratfí Polstí oba zasnaubili

se s dcerami Eliscinymi, SIczsko aby zapsáno bylo starsí

Annë u wënë, a Wladislaw odfekna se titulu králowského

w Uhfích, aby nicménë wládl zemí Uherskau az do plno-

letí Ladislawowa, i stal se také dëdicem w tom pádu,

•kdyby Ladislaw pred casem smrtí sejíti mël ; za náklad

7 5) Eliska swoliwsi 9 Aug. ke sjezdu s Wladislawem pod

wyminkami (wiz Katona hist. Hung. XIII, 201,) dala jiz

14 Aug. Kremniôanûm zpráwu, ze byli u ní poslowé

"Wladislawowi , a s nimi kardinal Julian , a ze züstáno

jest na tom, aby w den 21 Sept, ona byla w Ostrihomë,

Wladiislaw рak na Wysehradë , k dalsímu wyjednáwaní.

Wiz hrab. Josefa Telekiho knihu Hunyadiak kora Ma-

gyarországon , díl I, 304 sld. a X, 116, 118. Stary le-

topisec ôesky dí (na str. 13 0): téhoz leta (o podzimku)

„wrátili se zoldnéri od králowé a od krále Polského, kte-

rymz zaplatili hotowymi penëzi. A prawili , ze mají rok

a nadëji k emlauwë mezi sebau ; králowá jest w Rábu, a

král Polsky w klásterích S. Martina, blízko od sebe" atd.

5*
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1442 pak z Polska do koruny Uherské wedeny aby postaupením

nëkterych krajin a nárokûw cinila se mu náhrada. Wy-

minkám takowym kladli odpor jen páni uherstí, nikoli

pak král ani králowna, jichzto shledání osobní spûsobilo

brzy welikau we smyslení Elisëînë promënu. Wladislaw

byl arci сo do postawy neslicny : za to ale tím spanilejsí

ukázal se byti duch jeho, a jemné i uslechtilé chowání,

srownané s tím, ceho jí od Fridricha krále zakauseti bylo,

získalo brzy srdce její Uik, ze i matefskau k nëmu láskau

pry se sklonila. Mluwilo se jiz i o spojení wálecnych

sil obau stran proti Fridrichowi, aby pfinucen byl wrátiti

Elisce dítky její a swatau korunu uherskau ; a po Wla-

dislawowë odjezdu z Rábu dokonána i skutecnë mezi

stranami smlauwa, kteráz ale potomstwu zûstala neznáma,

19 De protoze brzy na to, dne 19 prosince, ubohá králowna ne-

nadále smrtí uchwácena jest. Náhlé skonání její pficítáno

sice otrawë, jak obycejnë w pádech podobnych, ale ani

powëst sama newëdëla dobfe koho winiti z takowého

skutkr. Král Fridrich, jenz nejwëtsí mël ze smrti její

zisk, tú doby nawracowal se z Poreyní a z Basileje do

Tyrol, aniz mobl w podezfení brán byti, tfebasby i pfí-

tomen byl bywal. Wladislaw ale Polsky litrpël takowym

obratem nejwëtsí skodu, any smlauwy pocaté nedosly

k místu, a pfíwrzenci Eliácini po smrti její obrátili zfení

swé ku králi Fridrichowi, сo Ladislawowu porucníku;

procez i nediw ie bolestil nad ztrátau takowau. 7fi

7 6) Aeneas Sylvius epistol. ¿1 (dd. 28 Oct. 1445) prawí :

Cum regina ad colloquium cum Polono venisset, nonnulla-

que pacis foedera percussisset, ex matricis dolore, quisibi

familiaris erat, vitam et regnum amisit. Dle toho wy-

prawuje i Dlugos na str. 7 7 1 : Elisabeth languore dysen-

teriae et ex matricis dolore, qui sibi familiaris erat, quem

mediéis fastidiebat revelare , adeo debilitata est , ut nullo

humano remedio suecurri posset. De cujus morte Wla-
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Eliska сo panownice staln se byla obëti wëku swého. 1442

Dalaf pfíkladem swym nowy dûkaz, ze zeua i sebe na-

danëjsi nehodila se k wládë, pokud se státu nedostáwalo

nowowëkého ústrojí wládního. Síla duchowní a mrawni

samojediná nepostaeowala к okrocení a fízení ziwlûw

baurliwych; bylof potfebí, aby panowník umël také nositi

zbrañ, weleti wojákûm a dorázeti osobné, kdekoli сo

wáznauti chtëlo. Eliska nebyla owsem nehodna slawnych

pfedkûw domu Lucemburského ; srdnatost a stálost, kte-

rau hajila synácka swého w dobách nejtëzsích, zasluho-

wala úcty a zdaru lepsího, nezli s kterym se potkáwala.

Po smrti její zûstáwala jestë druhá Eliska, její bra-

tfenice a dcera nëkdy Jana wéwody Zhofelského, na

ziwë, сo poslední jiz potomek rodu Lucemburského. Takéf

ona, owdowëwsi po druhém manzelu swém Janowi wé-

wodë Baworském a Hollandském r. 1424, jala se byla

sama wésti wládu, a wsak s rostaucí mezi poddanymi

nespokojeností. Сo bezdëtkyni nenálezelo jí w zemi Lu-

cemburské práwo dëdicné, alebrz jen zápisné, kteréz od

potomních králûw ceskych 120 tisíci zlatymi Rynskymi

a náhradau za nëkteré náklady splaceno byti mohlo. Pro-

éez kdyz 9 záfí 1438 král Albrecht oznámil byl poprwé

aumysl swâj, wywaditi Lucembursko a zapsati je u wënë

starsí dcefi swé Annë, kterauz jiz té doby zasnubowal

Wilémowi mladému knízeti Saskému, ackoli jednání takowé

nedoslo konce za jeho ziwobytí ; a kdyz pozdëji jak krá-

dislaus rex inultos dies in continuo moerore absumsit,

quoniam per illam crcdebat statum suum plurúnum, prop

ter eam affectionem quam de ea conccperat , augeri et

regnum Ungariae pacari. (Wyteënéinu episowateli tomu

neslusí odpírati wíry w tom, сo líèil jakoáto swëdvk еaи-

wëky ; prawda bylo, сo prawil, ackoli ne wse prawil, сo

bylo prawdau, zamlcew se tytyi o skutcích a okolnostech.

Polákûm menë prízniwych.)
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l442lowna Eliska, tak i Fridrich král Rímsky twrdili náwrh

takowy psaními swyimi: Lucemburcané mnozí samodëk

chápali se zbranë we jménu Sasûw, a koneënë r. 1441

wypudili Elisku ze zemë. Ona tedy uteksi se ke slryci

swému Filipowi Burgundskému, postaupila jemu r. 1442 za

jisty rocni plat netoliko wlády nad Lucemburskem сo poruc-

níku, ale i wseho práwa swého wesmës. Na to Bjirgundi

wytáhse do pole, opanowali zemi a ku konci r. 1443

wyhnali odtud i poslední posádky Saské. Nicménë wé-

woda Filip i po smrti králowny Elisky uznáwal samodëk

práwa koruny ceské wnbec, a krále Ladislawa zwlástë,

k. wyplatë zemë Lucemburské od nëho a od Elisky Zho-

felské. "

l5Spt. Pan Ales ze Sternberka psal dne 15 záfí 1442 pann

Rosenberkowi : „Wëdëtif dáwám, ze knëzna Lucemburská

poslala jest ke mnë tajnë, a prawíci, zeby byla prawá

dëdicka králowstwí ceskébo, i prosíc, aby nebyla zapo-

menata ani opustëna; nybrz tak rozumim, zeby chtëla

sama pfijeti a napoim'nati. Jestlizet pfijede, tutë strach

zmatku, byf se к ni mnozí newrhlí ; aс ne proto, aby

pod ni sluseli, ale aby w zemi roztrzeni udëlali." Odpo-

wëdël na to Rosenberk : „knëána Lucelburská i owsem

jest kmenu ceského : ale mnë se nezdá. byf ona sobë сo

prospéla swym napomínaním. Nez k cemuzby ona koli

sprawedliwa byla wedle fádu, tohofbych Její Milosti rád

dopfál, jakozto paní na më laskawé, a cozby bylo nám

a nasi zemi bez skody."78 Pfíbëh tento nemël dalsího

následku: ale widëti z nëho, jak hojnë bylo tehdáz pod-

nëtûw ke zmatkûm a rozbrojûm w zemi.

7 7) J Bertholct histoire du duché de Luxembourg, torn.

УП (r. 1743) na stránce 393—412.

7 8) Archiv ceеkу, II, 17. 18. Eliska obrátila se tusím pfednë

ku pánu Alsowi , protoife mël zástí s knííaty Saskymi,

jicháto i wëznëm se byl stal w Nov. 1441.



Eliêka Zhorelská. Oklrich Rosenberk. 7 1

W dotcenych psaních nacházely se wsak i jinél44S

obsahu podobného zpráwy, neménë znacné a zajimawé.

Pan Ales oznamowal panu Oldfichowi, zc se dowë-

dël od pana Ptacka, kterak tehdáz den S. Michala mël

pry we Znojmë jíti pred se sjezd cesky se pány Rakau-

skymi. „Protoz mily pfiteli, jestlize tu budes, jehozf mi

se zdá aby byl, ,pficiñ se ku konci. Neb wëz, nebudelif

rychly konec, zef bude zle welmi, jezto mi se toho wy-

pisowati nehodi, jak ty wëci wim ; a wëz, zef se jiz welmi

zle pocíná. A dálef wëdëti dáwám, jak pan Menhart

nalezl jakási práwa na Karlstynë, jezto je cisaf Karel usta-

nowil. ze kdozby wzal w zápise od kterého kdy krále

Hlubokau, Zwikow, Pfimdu, Bezdëzi, Kladsko, Loket a Hrá-

dek (Kfiwoklát,) a tak podlé toho mnoho jinych zamkûw,

ktefiz jsau w králowstwí ceském, ze kazd^ mël hrdlo,

zbozí i cest propadnauti. Nybrz na tom se spolu në-

ktefí ustanowili, kdyzby král w zemi byl a mohli k tomu

pfijiti, aby takowého kazdého, kdoby z tëch zamkûw kter^

zámek drzel, o hrdlo, o cest i o zbozí pfiprawili. A toho

jich ustanoweni se nezatajilo, nez proneseno jest od ji-

stych lidi, jezto sau w té radë byli ; a tak nëktefi zna-

meniti pfijeli sau ke mnë a prosili mne, abych jim rekl

a slibil, a ze oui mnë také chti slibiti, aby nikoli král do

zemë dopuslën nebyl, leéby prwé zámci wyplaceni byli.

A kdyzf sau semnau o to mluwili, tehdyf sem jim toho

odporen nebyl, a lekaje se ztráty hrdla, cti i zbozí; neb

já z tëch zámkûw také jeden mám. A wëz mily pfíteli,

ze-të toto wëc jistá; a protof ji tobe píái, budesïi na

snëmu we Znojmë, aby se wëdël jak w tom míti, aby se

nepodmluwil mimo tuto wëc." Na to pan Oldfich odpo-

wëdël, ze newëdëw, zeby mël ten rok we Znojmë pfed

se jíti, az teprw nedáwno pan Ptacek dal mu pry o nëm

zpráwu, protoá nepfiprawiw se, odepsal pry panu Ptaé-
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1442 kowi, ze tam jiz byti nemûze : „nez kdyz on (Ptacek)

tam bude a сo uciní, to bude práwë tak dobfc, jakobych

já tam byl. Neb wtè, ze je pfítel nás dobry a wsecky

nase bëhy wi a rozum dobry ma : i mûzem se dobfe

w tom ubezpeciti, zef se w nicemz nepredá, jeztoby bylo

proti nám a této zemi. Neb mi swagr mûj (Reinprecht

z Walsec) wzkázal po mém poslu, kteréhoz sem nyni

tam mël, ze nëktefi sau wydáni k tomu snëmu z pánûw

z Rakaus. Рak králowá (Eliska) má jakozto w tuto ne-

dëli (23 Sept.) rokowati w Ostrehomë s králem Polskym ;

i nezdáf mi se, byf ona zasc k tomu casu (we Znojmë

29 Sept.) byti mohla; a také bez krále Rimského mi se

nezdá, by tu weliké wëci jedimny byly. Dále jakoz do-

tyces o tëch práwích císare liarla dobré pamëti: wëdif

dobie, kterak jest o tëch práwích a ustanoweních, ze je

císar Karel ty práwa odwolal, a k tomu listy dal, ze moci

zádné nemají. 79

Nedlauho potom páni, ktefí mëli ukládati snëm, psali

lOOct. témuz panu Rosenberkowi dne 10 fíjna, ze litujíce pomi-

nutí roku Znojemského, k zádosti wseoЬeсné polozili snëm

obecny a walny do Prahy ke dni sw. Alzbëty (19 Nov.)

a prosili, aby neobmeskal pfijíti k nëmu, wëda pry, ze

„nepficinímeli se k tomu spëánë a zespolka a z jedné

wûle nebudemli jednati o pana i o upokojení této zemë,

ze konecná záhuba nase blízí se ; a potom bychom rádi

jednali, nebudem moci zlostem odolati, a dlauho bez pana

7 9) Dotykát se tu známého zákonníka „Majestas Carolina" od

r. 1348, a odwolání jeho r. 1355. Ostatnu we slowích

panë Oldrichowych o p. Ptackowi nahore proneeenych

tëzko bude ëtenári ménë znalému dowtípiti se hluboké

té ironie, kteréz tu se uzíwalo. Pan Oldrich dobre wëdftl,

ze jeho „dobry pntel" Ptacek nadarmo pûjde do Znojma,

an králownô k wûli, kteráz jiz dno 10 Jun. jej o to byla

pozádala (wiz Fürst Lichnowsky Gesch. na str. CCXX,)

postaral se byl záhy, aby s roku Znojemského seälo.
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budem pro nasi neswornost." Kdyz odepsal na to pan 1442

Rosenberk, ze ke snëmu na den S. Alzbëty ulozenému

nebude moci pfijeti pro swé potfeby, a protoz ze chce

aby odlozen byl az do ochtábu nowého léta (8 Jan.

1443,) domlsuwali mu páni Ales Holicky a Hanus z Kolo-

wrat psanim dne 6 listopadu, prawice ze „nejpilnëjsi po- 6 Nov.

tfebí jest zemské a obecní dobré jcdnati; neb to jedna-

jíce, tu swé dobré také najdem a zachowati budem moci,

a to opustíce a nedbnjíce, swé dobré opustiti i ztratiti

mûzem. A mûzes pane pamatowati, kdyzs chtël z Prahy

z posledniho snëmu minulého, fekls : ita cem se zespolka

ustanowime, ze od tobo byti nikoli nechces, a tebau ze

nemá nic obecního dobrého sjíti. Wíá také, ze na kazdém

snëmu tak sme se ustanowowali a nikdy sme se neroz-

jizdéli, lec sme prwé o jiny snëm se swolili. A mineli

a nedojdeli tento snëm, pomysl na to, kdo jiz potom moc

bude initi walny snëm uloziti? a kdy se brz sjedeme,

bychom se jednoswornë 0 to swolili? A mnozif to rádi

kaupí, aby snëmûw se cti mohli prázdni byti, jezto kdyz

sme se jednoswornë o snëmy swolowali, nemohli sau jich

odepfiti. Protoz mily pane, netoliko proto, ale pro mnohé

zlé, coz z toho pojde, prosimef, aby nikoli nepochybil

k tomu snëmu byti; to dobfe wëda, zef tebe mnozí w této

zemi hledëti a twé pfijezdy cekati budau, jezto kdyby

tudy tento snëm snad nedosel, roztrzeni, kterézby se

stalo, tobë by pfipsáno bylo." 8"

Pan Rosenberk nicménë neprisel na snëm ke dnii9Nv.

S. Alzbëty; a ponëwadz pfíkladu jeho následowali také

jiní páni nëktefi, snëm ten wûbec nedosel k místu. Proto

psali mu jeho wlastni jednotníci, páni Jan a Wilém

z Risenberka i jiní, ktefí do Prahy byli pfisli nadarmo :

„nám jest welmi diwno, ba i lito nam toho, zes pane

80) Celé psaní tistëno w Archivu ceském, II, 18. 19.
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144 2 také nepfisel, jezto skrze twé napfed i také jinych pá-

nûw nëkterych nebytí obecné dobré této nasi siré ko-

runy meská se welice, a strach pohfíchu tím meskáním,

ze toho wsickni pykati budem. A skrze kohoz nám to

jde, ze ten snëm minul jest, ten nebo takowí pánu bohu

ani této zemi cti nepfiéiniliby, cozby na jich wûli bylo.

Také ti páni, ktefíz tento snëm sau polozili, horlí sobë

z toho, ze wsickni k tomu swoliwse, a druzí welmi tuze

mluwiwse, aby wzdy byli, i nebyli sau, a je jako ku

posmëchu ostawili wsem dobrym lidem. Wsak nám se

zdá, ze ne tëmto pánûm k hanbë nedosel jest tento snëm,

ale wsem tëm, kdoz sau k tomu snëmu fekli byti a ne

byli." Oznamují tedy, ze dle OIdfichowy wlastní zádosti

swoleno k nowému snëmu w ochtáb nowého léta, i ze

se ten jiz ohlasuje a páni ze slibují pfijeti k nëmu, stañ

se сo stañ,- protoz prosí, aby ho nezmeskal opët, alebrz

aby sám také wolal k nëmu sausedy swé. „A mily pane !

wsaks prwé byl pomocník snazny a prwní k dobrému :

jestë neraë toho dobrého jméná opustiti, abychom w ta-

kowé i w horsí zlé a nesnáze jako prwé neupadli, a af-

by mensí nám nepanowali, a také aby nebyl w podezfení,

zeby snad swych wëcí byl pilnëjsí, nezli obecného do

brého." Sl Ale ani napomínaní wlastních jeho pfátel a

jednotnikûw nemëlo zádaného úcinku. Pan Oldfich dal

byl wëdëti Janowi z Rabsteina, Wysehradskému purkrabí,

i& nebyw wolán ke snëmu dotcenému, nemël aumyslu

pfijeti k nëmu. Na to purkmistfi Prazstí psali jemu 28

J8Dr. prosince, ze k nëmu prwnímu poslán byl posel s pozwá-

ním snëmowním, ale nedosed jeho, snad pry na cestë

zahynul I napoimínali zase dûtkliwë, aby neobmeskal

snëmu, kteryz ulozen byl podlé wlastní jeho zádosti

„Neb jestlizeby Twá Milost a pan Menhart, jakozto páni

81) Тakс toto psaní ëte se w Archivu ceském, I, 2 7 4. 27 5
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celní, obmeskali k toinu snëmu pfijeti: bojímef se, i mnohé 1442

pficiny jiz jsau k tomu, jichz se po listed) wypisowati

nehodí, ze mnoho zlého wasím obmeskáním této korunë

i nam wsem phjde." A pfedce i tyto recï byly hez

úcinku, a pan Oldfich zûstaw na Krumlowë, pozádal jen

pana Jana Rabsteina, aby znamenaje pilnë, сo se na snëmu

díti bude, dáwal jemu o tom zpráwy a omlauwal dle

moznosti jeho nepHtomnost. 82

Neníf tëáko poznati, ze toto marení snèmûw se strany

Rosenbeikowy bylo zaumyslné a pocházelo z dûlezitych

pfícin politickych, kterymiz ale on tajil se i pfed wlast-

ními jednotníky swymi. Obáwal se bezpochyby, zeby na

snëmu walném mohly objewiti se wyjewy roku 1440 a

pfikroceno byti opët k wolení krále; jakoz pak jisté jest,

ze skrze pana Jindncha starsího z Plawna jménem në-

kterych pánûw ceskych wyjednáwalo se tehdáz tajnë

s Albrechtem markrabím Braniborskym, pod kterymi wy-

minkami chtëlby pfijmauti korunu éeskau. 83 Protoz pfe-

kázel dle moznosti wsemu snëmowání, aspoñ pokud krále

Fridricha wëdël nebyti na blízku, nic se neohlédaje na

zdání a zádosti pfátel swych. dobromyslnych sice, ale

w politice méne dospëlych. Zdá se wáak ze newidël, сo

z toho slo: ie totiz za pfícinau takowého jednání uby-

walo mu w národu wáinosti a mrawní moci, a ie cokoli

on w ohledu tomto tratil, pfibywalo pfednímu jeho saupefi,

panu Ptackowi, tím wíce, éím horliwëji aslechetnëji pán tento

staral se o dobré obecné. Wlastenecká jeho pficïnliwost,

srownaná s neclnností pánë Oldfichowau a Menhartowau,

obracela k nëmu pozor i nadëji dobrych lidí také z ostat-

ních jednot, aëkoli moc a pûsobení jeho newztahowaly

82) Wiz Archiv Ôesky, III, 22. 23.

8 3) Const Höfler, Quellensaiumlung für fränkische Geschichte,

2 Band, Bayreuth 1850, S. 48. 49.
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mi se upfímo nezli ke ctyrem krajûm spojenym. Snazil pak

se nejen o rozresení otázky králowské, ale také o urow-

ilání a upokojení sporûw nábozenskych, nedaw se tím

myliti, zc úcinek neodpowídal dostatecnë snahám jeho.

Zwlástní péci wedl o nawedení Táboruw, aby w duchow-

ních wëcech podrobili se wládë Rokycanowë, jako jiní

podobojí; a wsak ackoli neumël powznesti se k nowo-

wëké idei swobody w nábozenstwí, neuzíwal pfedce ani

moci a násilí, alebré jen mírnych prostfedkûw, premlau-

waní a hádek, ku prowedení aumyslu swého.

Ponëwadz knëzí Táborstí byli nepHsli ke sboru wloni

do Kutné hory rozepsanému, pan Ptacek, byw k tomu

bezpochyby uzawfením Cáslawského snëmu opráwnën,

rozeslal do wsech mëst Táborskych swé posly a listy,

w nichzto wytykány wseliké winy, jak auhidûm jejich

swëtskym, tak i knëáím zwlástë, a zádáno, aby pfijeli

ku pokojnému o to srownání na sjezd spojenych СЧуr

krajûw, kteryz ulozen byl do Kaurimè w ty dni po ne-

8 Apr. dëli prowodní C8 Apr) roku 1442. Obce Táborské wy-

prawily tedy skutecne nëkolik poslancûw do Kaufímë

s omluwami písemnymi jak od ùradûw swëtskych, tak

i od knëzi dotcenych. Kdyz pfisli, pan Ptacek, dle slow

starého letopisce, „mël k nim feci, aby potom byli w dob-

rém pokoji a zadnyeh nesnází necinili w králowstwí, a

zwlástë proti mëstnm Prazskym, ale radéji budme s nimi

a spolecnë o dobré králowstwí usilujme a krofme ne-

zwolné i zlodëje." Omluwy jejich we wëcech swët

skych mûzeme, jakozto ménë wázné, pominauti mlcenim;

dûlezitëjsi byla odpowëd, kterau podali knëzi Táborstí,

ana wymëfowala nejen w cem se od jinych podobojich

dëlili, ale také сo jim slauzilo za práwní základ rûzného

jejich postaweni. Oswëdcowali se, áe jako prwé tak i

nyni hotowi byli we wsech rozep'rech podrobiti se a
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státi úsudku saudce we Chbë r. 1432 mezi Cechy a sbo- 1412

rem Basilejskym pfijatého. Jestlizeby tedy nauceni byli

lim saudcem, áeby byli scestni, jsau pry hotowi poslusni

byti prawdy a zûstati s ni, wëdauce ze prawda nade-

wsecko pfemáhá. Sedmeré swátosti církewní od Krista

ustanowcné áe drzeti se chti, pokudá w jeho zákonë

práwe a upfimë zalozeny jsau, odwrhnauce wsecky wëci

w témz zákonë nezalozené, pfi podstatë tychá swátostí

bëzící. „Nesmëji wsak nadepsaní knëzi jistiti, by nade-

psané swátosti byly tak " owsem z nauze potfebné, by

nikdy bez pfijímaní takowych widomych znamení nebylo

spasení; ac toto wyznáwají, ze ty swátosti, jakoz se pfed-

kládá pfijaté, jsau uzitecná a spasitelná lékafstwí dusi.

O to také nadepsaní knëJíí stojí wedle daru jim od boba

pûjceného, kterakby zkazeno bylo lakomstwí, swatoku-

pectwí knëzské, pfi podáwaní tëch swátostí bëzící, a ne-

zfízené pfílis wázení lidskych pfi tom ustanowení." Roz-

díl swûj сo do fádûw církewních hajili 'odwoláwaním se

na kompaktata, která wyslownë uznáwala, ze rozdíl ta-

kowy nemël byti na pfekááku pokoje ani jednoty; uwo-

dili také ze zápisu od císafe Sigmunde r. 1436 jim da-

ného, ze od zákona bozího a od fádûw, kterychá pfi

sluzbách bozích pozíwali, mocí tistëni byti nemëli. Co do

poslusenstwí wrchnímu prelátu powinného prawíli, ic ne-

budau odpírati, jak mile jen stane se w Cechách zfízení

u wëcech duchowních rádné, podlé úsudku saudce na-

hofe dotceného. A jak pry mozné byloby jim sjednati

se s jinymi mistry a knëzími we wlasti, kdyz i tito, jakoz

pry známo jest, „sami mezi sebau hroznë se dëli a ne-

srownáwají ?" 84

84) Stan letopisowé na str. 128. Nicolai de Pelhrimow chronic.

Taborit. MS. Celá odpowëd Táborská ète se w Archiva

íeském, I, 3 7 4—378.
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144 2 Dûtka wynesená we slowích posledních dodala bez-

pochyby pfíciny panu Ptackowi, ze pfed dalsím jednáním

s Tábory, uznal za potfebí postarati se o nëjaké narow-

?iání mezi Rokycanau a Pfibramem. 0 skutku takowém

máme sice zpráwy jen chudé: stary letopisec di, ze 29

2 9Jun. cerwna páni a zemané ctyr spojenych krajûw mëli rok

w Kutnéhore, kamz i Prazané obojfho mësta poslali swé

posly zwlástní, ale ze rok ten odloáen na Mëlník ; potom

9 Jul. pak, 9 cerwence, Prazané i.e wyjeli na rok do Mëlníka

k jinym pánûm a mëstûm, Zateckym, Launskym, Slanskym

a Hradeckym; kdezto mëwse pry rozlicné tfenice, ucinili

plnau a dokonalau smlauwii mezi sebau; a uzawreli také,

aby poslali posly k Julianowi kardinalowi do Uher, k wy-

jednání arcibiskupstwí Prazského mistru Rokycanowi.

Obsah smlauwy Mëlnické neudáwá se sice, awsak není

pochyby, ze se wztahowal ku porownání mezi Rokycanau

a Pfibramem, protoze jináce poselstwí to k Julianowi

byloby se nestalo jménem wsech podobojích, a také

proto, i& od té doby, na mistë pfedeslych hádek, jakési

srozumëni a swornost mezi obëma mistry jewiti se po-

caly. 85 A ponëwadz zjednání takowé stalo se na Mël-

níce, kdezto sídlo swé mëla císarowna Barbora, podobá

se welice, ze pficinëním jejím dowedeno ku konci, ana

w dobré wûli byla jak s Prazany, jezto jí byli postaupili

cástky swych dûchodûw mëstskych, tak i s pány jednoty

Ptackowy, ktefíz od dáwna byli její obhajcowé zwlástní.

85) Starí letopisowé na str. 12 9. ¿e narownání mezi Ro

kycanau a Pribramem stalo se skrze pana Jirího z Po-

dëbrad, dowídáme se ze slow knëze Bedricha zeStráinice,

jez psal 2 7 Apr. 1449 knëzím Táborskym, prawë: „ma-

teli Tvyrcenie pánë Jiríkowo mezi Kokycanem a Príbramem,

kdy se posei nahodí, poslete mi." Ale mohloby arci byti

pochybno, míníli se tu narownáuí roku 144 2,. aneb snad

nëjaké zjiného ôasu.



Pan l'tacek a sném Praéslj). 1 9

Pécí pánë Ptaëkowau sesel se konecnë také snèm 14 43

walny, do Prahi/ ke dni 8 Iedna 1443 rozepsany, aékoli

pan Rosenberk o jeho zmareni byl usilowal. Prawi leto-

pisec, ze jiz po wánocech byli krajané Hradecti pohro-

madë, a pan Ptacek ze jim oznámil, kterak polozen na

den Ifí králûw snëm weliky wsech knizat Slezskych a

zemí pfíslusejících ku korunë, o pokoj a jednotu i swor-

nost, a zwlàstë o pána tohoto králowstwí: „protoz zádny,

pry, se newymlauwej, a kdoby chtël tomu odpirati, ¡te

wsickni proti takowému budeme." I swolili prу k tomu

wsickni. „A kdyz bylo o tom snëmu 8 Iedna, mnohé s Jan.

byly reci od pana Ptacka opakowané; a tento zwlástní

artikul mëli a na tom zawfeli, aby bylo poselstwi zna-

menité ku králi fímskému a k fiái, aby dali odpowëd,

mëliliby jaká práwa nebo zápisy, aby okázali a hotowi •

byli s nimi, ze déle cekati nechtí, ale hned оpatfime se

králem a pánem do ceského králowstwí. I woleni byli

páni; pan Ptacek, pan Jiíi z Dubé a Wissenburka, z ze-

manûw Jakaubek a Bohuse Kostka a Prazané z obau

mëst; a tak se na tom swolili, kdebykoli krále nalezli,

aby wzkázal po tychz, kdeby se chtël sjeti s jmenowa-

nymi posly, w kterém mistë na pomezi." K této nedosti

jasné ani dûkladné zpráwë swëdka sauwëkého, musíme

doloziti, ze neii dfíwe, na tomto snëmu jistë stalo se

také swolení, kterak budaucí král cesky mël opatfen

byti, aby netoliko dworem w Cechách tnvati, ale i we-

likau cástku zástaw korunních k ruce swé wywaditi mohl.

K tomu cíli, jakoz po uwedení císafe Sigmunda do zemë,

na pocátku roku 1437 powolena byla bernë témëf ne-

slychaná, cely totizto jeden aurok z celého králowstwí :

tak i nyní uzawfeno, ze nowému králi mëli se postau-

piti netoliko jeden, ale byloliby potfebí, i dwa celé

auroky, jak z Gech, tak i ze wsech zemí ku korunë pfí-
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14-13 slusnych; to jest celorocní summa wsech platûw auroc-

ních, kterymi poddaní pánâm swym wûbec powinni byli. Sl>

Obët tak skwëlá swëdcila wysoce o wlasteneckém ducha

národu ceského wübec a jednoty Ptackowy zwlástë, i

kárala ze lzi soky jejich, jezto twrdili, ie Cechowé ne-

chtëli pry králûm, ledaby od nich wzdy jen peníze

brali. 87

Pan Ptacek, kteryz byl neuznáwal Albrechta za krále

Ceského, zûstáwal aspoñ dûslednym, kdyz popíral práwo

dëdické také synu jeho Ladislawowi. Procez kdyz w mD-

síci maji pfijel ku králi Fridrichowi w poselstwí do Wí-

dne 88 a pocal wyjednáwati s ním osobnë i dûwërnë,

nebylo diwu , ze nabízel koruny ceské podtají jemu

8 6) Тak o tom rwMëí námluwy dne 8 maje 144 3 we Swa-

baehu muzi markrabím Albrechtem Braniborskym a Jin-

drichem starsím z Plawna ucinëné, kdezto se dí : Sie (die

Nehmen) vermaynten der Crone zcu helffen und zcu le

digen mit dem wege, das sie allenthalben durch die Crone

vnd dy Lanndt der Crone den halben Taylle aller Jargülte

auff einen Jarzcins oder , ob sein not thun würde , auff

zcwen Jarzcins ein ytzlicher der Cron unttertanen folgen

schоlten lassen und zcu Hilff der Crone gelten. Wiz Const.

Höfler, Quellensammlung für fränkische Geschichte, II, 48,

4 9. Poddaní platíwali w Cechách dwa auroky do roka,

jeden swatojirsky, druhy swatohawelsky.

8 7) Bohemi nisi ex regibus quotidiana munera accipiant, ab

officio recedunt atd_. prawí Aeneas Sylvius hist. Boh. cap.

58. Ohlas to reëí toho ëasu na dwofe Fridrichowë w bëhu

bywalych.

8 8) Aeneas Sylv. in vita Alberti Rom. regis : Tazsco, vir

prudens ac magnanimus, sed malae conscientiae — quippe

infidelium princeps esse malebat , quam inter fideles me-

diocris. — Is quoque ad Fridericum Caesarem venit, quem

Viennae vidi , yirum pinguem , calvum, ' staturae parvae,

loquacem, laetum. (Wiz Italien. Reise str. 115.) Král Fridrich

teprw okolo 8 maje 14 4 3 z cest swych wrátil se byl do

Wïdnë. Pan PtaiSek рak byl we Znojmë 1 8 maje, newëdomo,

do Wídnë-li teprw, aneb jiz odtud zase jeda. (MS.)
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samému; S9 dal tím dûkaz, ze nestranil prоti dоmu Ra- 1443

kauskému wûbec, ale ze mu slo jen о to, aby Cechowé

dostali panownika skutecného, tudíz i dospëlého a ke wládë

spûsobilého. Fridrich wsak zamítal takowé podáwaní ne-

toliko z setrnosti ku práwu swébo chowance, ale i z Iásky

ku pohodli, kteréhozby arci na trûnu ceském byl pozi-

wati nemohl. Protoz jestë wice wzdalowal se w dusi

swé i druhého Ptackowa podání, zádajícího aby pfiweda

mladého Ladislawa do Cech ku korunowani, zûstal s nini

w Praze sám a сo porucník ujal se wlády nade wsemi

zemëmi koruny ceské. Nesmël wsak odepfiti naprosto,

boje se, aby neuskodil Ladislawowi, odwrácením nadëji

ceskych od nëho. Dal tedy odpowëd lahodnau sice a slibnau,

ale neurcitau a nezawazující, zádaje totiz jen dalsího se

stawy ceskymi u wëtsím poctu o tom wyjednáwaní.90

Pfetrzené mezitím s Tábory jednání obnowil pan

Ptacek hned po náwratu swém z Rakaus, a tenkráte ne-

ustal dfíwe, nez az je dowedl ku konci zádaucímu. Tá- -

bofi w bëhu léta donuceni jsau potykati se opët mecem

i slowem, a obé ne ku prospëchu swému. Aíkolí pak

wálka tenkráte nepfisla jim od pana Ptacka, wsak оa

neostychal se uziti jí k a » my s lu swému, aby zrusil zá-

klady práwní, na kterych spocíwalo celé rûzné postawení

jednoty jejich.

89) Ptaeeeo — seorsum Fredericum alloquitur, regem ut seipsum

faciat hortatur, — ewëdëí tyií Aeneas Sylvius hist. Boh.

cap. 58.

90) Ani Aen. Sylv. na místë dotôeném, ani Starí letopisowé

na str. 131 a 132 nekladli prawé odpowëdi Fridrichowy,

jakoz tato wychází na jewo z pozdëjäích jednání. Lépe

prawí se w Aen Sylv. epist. 1 9 4 : Bohemos cum Maj .

regia diversos habuisse tractatus, tandemque convenisee, ut

in festo S. Michaelis alia hie teneatur conventio cum eis,

ut res omnes perficiantur ; quia ut spes est, omnia bene

terminabuntur.
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I44;i . Pfíciny a poèátky wálky byly, jak obycejnë, nepa-

trné. Panose Jaros ze Drahonic, rodu nëkdy wzácného

(pánûw ze Strakonic), ale nyní zchudlého, mël dáwné

pûtky a newole s mistrem Strakonickym , Wáclawem

z Michalowic, jehoz i wselijak hanliwë dotykati a zwlástë

opilstwím nafíkati neprestáwal. Byw wálecnë utkán, hle-

dal a nasel ochranu we Wodñanech, i pfikázal se tudíz

jednotë Táborské we sluzbu. Pan z Michalowic opowë-

dël proto wálku Wodñanskym, pozíwaje pomoci wládyky

Msticha ze Sedlce i pana Oldficha z Rosenberka. Brzy

ale rozsíífil se boj, kdyz ku konci mësíce maje nejprw

Táborstí, potom Písectí, pak Swojse ze Zahrádky se étyrmi

jinymi panosemi wytrhli na pole, a s druhé strany pocet

bojowníkûw také se mnozil. Stëstí wsak nebylo Táborûm

pfízniwo; Wodñany dobyty jsau po nedlauhém oblezení, Sl

mësfané mnozí octli se w zajetí, nëktefí i odpraweni ;

o dalsích pfíhodách wíme jen to, ze nedafily se, jakkoli

27Jun. krwawé byly, az dne 27 cerwna stala se na Wlasími

námluwa ku pfímëfí skrze Mikuláse Trcku a knëze Bed-

ficha ze Stráznice, ktefíz potom woleni jsau i za mocné

oprawce a zjednatele míru mezi stranami. 92

W takowémto myslí wfení a tfení psal pan Ptacek

Táborskym, Zateckym, Píseckym a Klatowskym, wolaje

z kazdé obce jednoho knëze i nëkolik obecních ke dni

14 maje do Kutné hory, kdezto mël byti sjezd lidí du-

chowních i swëtskych o urownání rûznic. Tábofi dlauho

91) Psaní o tom oblezení ëte se w Archivu ëeském, Ш, 2 8.

Chron. Taborit. dí o nëm : Alii pro tunc campum contra

Tabor , Pieskam et Wodnianam receperunt , Wodnianam

fortiter circumvallantes et expugnantes, spiritu quo ducti

et ad quem finem, deum non latet.

92) Mir ten teprw 12 Mart. 1444 na bradë Lipnici mocnë

wyfèen jest. Srwn. Archiv ßesky Ш, 5 28 ô. 441, téi

527 ô. 432 a 436.
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zdráhali se uposlechnauti hlasu jeho, prawíce ze bywse 1 443

od nëho u pana Trcky kacífstwim zjcwnë narceni, ne-

mohli (Jáwati se w moc jeho a podnikati tudi'á saud swého

zalobce. Ale kdyz dotcená wálka brala smër jim nepfi-

zniwy, dali due 14 cerwna na Kolinë, pod pecetí Miku- l4«Jun.

láse Biskupce, knëzi Bedfichowi ze Straznice moc, pod-

woliti je ke sjezdu na miste nestranném a pod wymin-

kami shisnymi, aby pry wefejnë ocistiti se mohli z pode-

zfeni a wydati p»cet z wiry swé. 0 sw. Trojici (16 cerwna) l6Jun.

pocal se potom w Praze snëm walny, ku kterémuz pfi-

jewse pan Ptaéek s M. Rokycanau, powolali také knëze

Bedficha, kdyz prwé dotcená wálka práwe nejkrutëji zu-

fila. Bedfich nesmël odepfiti se snëmu, ale pojaw k sobë

Mikuláse Biskupce, pfijel a prosil stawûw na radnici sta-

rého mësta shromázdënych, aby nedali se popauzeti i-eèmi

nepfátel jejich hanliwymi a lziwymi, prawë ie hotowi

jsau wywesti se fadnë ze wsech win, kteréáby jim pfi-

cítány byti mohly, a dokázati sprawedliwosti swé. Ale

stary jejich sok a nepfitel, M. Jan Pfibram, byw jiz

w dobré wûli s M. Rokycanau, nedal minauti pfílezitosti,

aby neobnowil dáwnych náfkûw swych na neslechetnost

sekty, která cnn dále tím urcitëji a hlasitëji pfiznáwala

se ku pikartstwí, t. j. k zapíraní pfepodstatëní cili trans-

substanciace. Neúcta, kterau knëzí Táborstí mluwíwali

pfed lidem o „chlebu a winë" we swátosti oltáfní, ne-

uznáwajíce w,ní leda poswátnau a duchowní pfítomnost

tela i krwe Kristowy, a zapowídajíce klanëti se jí „kla-

nëním. kteréz na boha slusí", urázela cit nábozny wët-

èiny snëmownikûw, a pokládána jim za bohaprázdnost.

Snëm zádal, aby knëzi oboji strany sejdauce se k hádaní

яo bozím tële we swátosti oltáfní", usnesli se spolu o

jednostejné wyznání wíry kfesfanské w této wëci; a bu-

deli jaky rozdíl mezi nimi, aby sepsán a podán byl da

6*
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1443 píístíhü snëmu, kteryzto „hiedé ku pánu bohu. k lidskému

spasení a zemë teto k upokojení, má pochwáliti strany

prawé podlé zákona bozího a doktorûw swatych, ktefí

se w zákonë bozím práwë zakládají; a cehoz pak ji£

snëm tak pochwálí, coz wíry kfesfanské obecné ani zá

kona bozího nerusí, to iiiá pfijato byti ode strany obojí".

Nadarmo namítali Bedfich i Biskupec, ze snëm obecny,

zálezeje z laikíiw, nemá schopnosti ani práwa rozsuzo-

wati wecí duchow ních : snëm nastupowal i na to, aby

mësta obojí strany zawázala se slibem, ze nebudau trpëti

u sebe a pod sebau knëzí takowych, ktefíby rozsudku

snëmownímu mista u sebe dáti odpírali. Po mnohych od-

porech neprospësnych nácelníci Táborstí, donuceni pry

k tomu bywse mnohymi pfícinami, Ba swolili konecne, ze

knëzí jejich, zejména Mikulás biskup, zpráwce na Písku,

Wáclaw Koranda, zpráwce Zatecky, Wáclaw Rajowec,

zpráwce w Klatowech, Rohlík, zpráwce mësta Tábora a

Wawfinec Nëmec z Raichpachu, zpráwce hradu Lansperku,

mëli stanauti na sboru duchowních osob w Kutnéhofe

dne 6 cerwence a zachowati se tam dle umluw. Bedfich

25Jun. ze Stráznice dal na to dne 25 cerwna w Praze zápis

fádny od sebe ; s ním spolu slibowali a zañ nicili snëmu

Simon bratr jeho, Jan Sudlice z Bëstwiny hejtman Ko

linsky a Jan Sykora ze Hlucína purkmistr i celá obec

mësta Kolína nad Labem !'4. O dwa dni pozdëji, jakoz

sme jiz wyprawowali, zastawena teprw wálka námluwau

93) Hoc videntes — Bedricus cum Nicolao, quod aequitas ab

eis oblata non suscipitur, nolentes cum alus eorum sociis

in mala permanere suspicione, pluribus ex causis neces-

sitati consenserunt ad comparendum in Montibus Kutnis

tempore per synodum (t. j. snëm) limitato etc. (Chron.

Taborit.)

94) Zápis ten latinë podáwá se w dotceném Chron. Taborit.

a cesky tistën jest w Boh. Bilejowského kronice ceské.
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«a Wbtsinti, ucinënuu; neni pochyby, ze bylo spojeni mezi 1443

obëma udólostmi, n ze tato stala se teprw následkem oné.

K uniluwenému sborti Kutnohorskému na den 6 cerwence 6 Jul.

sjelo se drahnë osob duchowních i swëtskych; z celnich

muzfiw strany podoboji nechybël tusim ani jeden; bylaf

to poslední wefejná disputace knëzi Táborskych, a stala

se jestë pamatnëjsi, nezli prwní nëkdy hádaní w domë

Zmrzlikowë (1420.) Dwa dni ztráweno predbëznymi

praceini. Pan Ptacek zádal na wyslancích strany Tá-

borské predewsím listûw pod pecetí jejich mëst, ze obli-

bujíce zápis knëze Bedficha ode dne 25 cerwna, podro-

bují se napfed wyroku snëmownímu a slibují netrpëti u

sebe takowych knëzí, ktefíby wyroku toho zachowáwati

nechtëli. Tábofi ptali se, zdali niësta strany Rokycanowy

donucowána take ku podobnym záwazkûm ; a poznawse,

ze se to nedálo, zdráhali se dlauho, az Matëj Lauda ze

Chlumí-an proti wûli jejich prwní jménem mësta Klatow-

ského podwolil se, nacez pak i od Písku a Tábora i od

Sárowcûw podáni zápisowé, a wsak jen do rukau knëze

Bedfichowych ; Zatecti ale odepfeli naprosto, a knëz je

jich Koranda, byw od Ptaëka wyzwán, aby proto zajel

do Zatce, odpowëdël, ze Zateckymi newládne, aniz jich

k сemи nutkati bude. Potom woleni jsau za pfedsedy a

feditele sboru mistfi Wáclaw z Dráchowa i Petr Payne

Anglican. Pak w pondëli dne 8 cerwence pocalo se há- 8 Jal.

daní samo w koste1e farmm, lezícím и prostfed mësta.

Mistr Rokycana pfedeslaw feë obsírnau ke shromázdënym,

formulowal hned wyznání swé o swátosti oltáfni w tato

slowa: a) „wëfeno má byti, ze we welebnc swátosti tëla a

krwe bozí jest Kristus prawy bûh a prawy élowëk b) swym

wlastním pfirozením a podstatau swého pfirozeného bytu,

kterau podstatu jest wzal z Marie panny, a kterau pod

statau sedi na nebí na prawici boha otce," — i zádal,
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1443 aby Tábofi pfiznali se k tomu také. Tito ale ohlásili, ze prijí-

mají jen prwní éástku a) wyznání toho, nikoli pak druhuu

b), protoze Kristus pry „wedle swého toho bytu na jedin-

kém mistë w nebi jest, aс wedle swého bytu poswátného,

duchowního, mocného a prawého tëlo jeho jest zde

s námi we swátosti welebné." I postawili naproti formuli

Rokycanowë swau wlastní w tato slowa: „Wëfíme, wë-

fili sme i wëfíti minime, ze we welebné swátosti tela a

krwe bozí jest ccly Kristus prawy bûh a prawy" clo-

wëk ; jehozto tëlo z panny Marie narozené, které na kfízi

wiselo a sedí na prawici boha otce, spojené osobnë

s bozstwím, wëfíme byti we swátosti poswátne, duchownë,

moсnë a prawë." 0 tento rozdíl, owsem patrny a dûle-

zity, tocily se weskery hádky. Tábofi zabírali se dosti

hluboko do zásad metafysickych, aby wyswëtlili a po-

chopnym ucinili rozdíl mezi bytem tëla Kristowa pfiro-

zenym a poswátnym ; a kdyz feci jejich mnohym poslu-

chacum zdály se nebyti an¡ bezbozné, ani nerozumné,

Rokycana i Pfibram bojíce se, aby mysli mnohych k nim

se nesklonily, jali se stíhati jich pfipomínaním wseho, сo

kde Tábofi spáchali neslusného, aneb сo ktery knëz je

jich ode ctyrmecítma let propowëdël urázliwého, kn pf.

ze buh lépe jest we kterémkolí stwofení, nezli telo Kri-

stowo we swátosti; ze clowëk sprawedliwy mnohem wíce

má ctën byti, nezli swátost oltáfni ; ze ménë hfesili ne-

kdy lidé klanëjíce se krtûm a netopyfûm, nezli té swá

tosti ; ba ze knëz Kwirin na Písku i to fekl, zeby radëji

klekl pfed certem, nezli pred ni atd. 95 Cteni také jsnu

95) Obsírnëjsí zpráwy o hádaní Kutnohorském podáwají s je-

dn<í strany Bohnslaw Bílejowsky w díle dotèeném, s druhé

è:isto pripomínané Chron. Taborit. Toto prawí mezi ji-

nymi reëmi také : admissuni est in ipsa synodo. quod in

infamiam sacerdotum nostrorum ibidem legerentur articuli

ante banc diem per elapsos jam annos viginti vel plures
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«Mánkowé zalobní na kazdého z pfítomnych knëzi Tábor- 1443

яkусЬ, kterymz ale oui hned pry na mistë cinili fádné

odpory. Nejtuzsí pûtky wznikly mezi Pribramem a Koran-

dau, za pfícinau prohláseného dáwno slowa Pfibnimowa,

ze dokáze Korundu byti kacífem we dwau stech kusech

kacífskych. Proti cemuz Koranda rekl: „wëfímf bohu,

prwé nezli toho coá si prorekl dowedes, ze dwëstëkrát

seizes ;" i zádal, aby oba zapsali se ku práwu odwetu,

•а pak dokázeli Pfibram, aby Koranda utrpël сo kacíf,

nedokázeli ale, aby utrpël sám, ceho na Korandu byl

chystal. Sbor neswolil k takowému wedení pre; toliko

k zádosti pane Ptackowë podal Pfibram clánky swé do

rukau Rokycanowych, ktefíz ale Táborûm tusím ani pfed-

lozeni nejsau. Posléze i to stëzowáno do Pfibrama, ze

na M. Petra Englise dorázcl wzdy jen cesky, dobfe pry

wëda, ze tyÄ mistr uebyl jazyka ceského dosti mocen,

aby mu byl odpowídati molil. Pfi rozchodu ohláseno jest

ode Ptacka i Rokycany, ze mají obë strany podati

w urcitém casu pro swé napsané aufadu Kutnohorskému,

aby dochowány byly k budaucímu obecnému snëmu, a

mezi tím aby strany obë chowaly se Use a nepronásely

wûbec wëcí na sporu postawenych.

Na dotceném snëmu Prazském o sw. Trojici (16

cerwna) pfisla byla w potaz, kromë nábozenské a cír-

kewní, také otázka králowská ; pan Ptacek dal byl zpráwu

o swém jednání w Rakausích, a uzawfeno, ze nowé a

hojné poselstwí mëlu wyprawiti se z Cech ke dni sw.

Michala (29 záfí) do Wídnë. Neslof to náhodau, ale za 2 9Spt»

per tortorem sed non hninilem confessorem exacti ; cujus-

modi enormitas, facta in synodo celebrata in causa spiri

tual^ cito in toto historicali speculo non Iegetur. Co Zach.

Theobald podáwá o Táborském ucení a hádaní r. 1443,

jest bud' naprosto smyeleno, neb tak welice zmënëno, ze

wíry nezasluhuje.
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1443 phcinau jistë dûlezitau, ze zálezelo nyní témëf ze samych

jednotnikûw OIdfichowych a Menhnrtowych, kdezto pre-

deslé wyslo bylo témër wyhradnë zjednoty Ptackowy;96

také bylo mnohem auprawnëjsi a skwëlejsi, ano wjelo do

Widnë asi w pëti stech konich nádhernë ozdobenych.

W cele jejich byli páni Oldfich z Rosenberka i Menhart

ze Hradce sami a pan Ales Holicky ze Sternberka, сo

jediny representant jednoty Ptackowy. Podrobnych zpráw

o jednání jejich máme jen málo. Podali králi Fridrichowi

nejprwé clánkûw dwanácte, сo wyminek, pod kterymizby

Ladislaw mohl a mël za krále ceského pfijat byti, a áá-

dalij aby k nim swolil сo porucník, a je pfijal jménem

a na mistë jeho. Bylif to témëf doslownë ti samí clán-

kowé, ktefí pfedtím i králi Albrechtowi i knízeti Bawor-

skému pfi jejich wolení predlozeni bywali: o pfipojení

dëdicnych jejich zemí ku kornnë ceské, o drzení, há-

jení a dokonání kompaktat, o potwrzení Rokycanowo na

arcibiskupstwí, o wywazení zástaw korunních, o spûsoby

wnitfní wlády w Cechách atd. Nowé byly jen zádosti,

aby Ladislaw wydán byl do Cech, a král Fridrich sám

сo porucník jeho, usadiw se sídlem w Praze, aby «jal

se tam wlády zemské osobnë ; pak následující zmínka

o zemi Lucembufské : „jakoz král Albrecht slawné pa-

mëti sstaupil jest Lucelburka Mísenskému, (jakoz slysíme,)

9 6) Cestí páni na ioku Wídenském byli : Oldrich z Rosen

berka i s synem Jindnchem, Menhart ze Hradce, Ales ze

áternberka, Wáclaw z Michalowic, Jindrich z Plawna, Jan

a Wilém z Risenberka, Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Jan

ze Swamberka, Hasek z Waldsteina, Hanus a Jindrich

z Kolowrat , Jan Zajíc na Budyni a druhy téhoz jmena

na Kosti , Burian z Gutsteina , Jindrich ze Stráze , Jan

z Kunstatu, Dëpolt a Jan z Dolan, Ales z Zeberka, Jin

drich Сйоek z Pakomcric purkrabí Tachowsky, Ctibor

z Wolßteina a j. — potom purkmistri Prazstí, Plztnsky

a Tachowsky. Srwn. Archiv cesky, I, 280.



Námhiwy WítJenski' ; Irai Fridrich jwnicník k. V. 89

a ze jiz w nëkterych záwazcích jest, zádost nasi koruny i -из

jest, aby také i ten byl od Jeho Milosti wyprawen a pri

korunë nasí zachowán podlé ' zápisûw starodáwních." Na

prwní éIánky odpowëdël Fridrich práwë tak, jako pred

ním Albrechtowé oba, Rakausky i Baworsky; o wydání

Ladislawa do Cech prawil : „Sami to dobfe wíte, ie náá

stryc král Ladislaw jestë mlad jest ke zprawowání toho

králowstwí, jakoz ani zemë Rakauské pro mladost zpra-

wowati nemâze. Protoz zdá se nám, ze tyá stryc nás

nikdez podobncji by ti nemuze nez pH nás, jakozto pfi

swém stryci, porucníku a pfíteli nejblizsím, tak dlauho,

dokudzby ke swym zralym letûm nepHsel. A wsak wám

- k libosti chcemf téhoz stryce naseho sem do této zemë

Rakauské pfinesti kázati na misto podobné, aby ty zemë,

kteréz jemu poddány jsau, swobodnë k nëmu pfijíti mohly,

kdyz toho potfebí bude. Nebf i Uhfi téhoz také po knëzi

arcibiskupowi Ostrehomském i po jinych páních wysoce

áádali san, kterymzto také sme téz powëdëli." Porucen-

stwí a zpráwu králowstwí ceského pfijal na se Fridrich

„ku prosbë poslûw, i také pro jiné dobré prfóiny",

a listem dne 24 Hjna danym slíbil, pokudz w tom poru- 240ct.

censtwí budc, zachowati Cechy we wsech tëch kusích,

o kterych list nëkdy krále Albrechta jim dany swëdcil :

ale o sedëní swém w Praze prawil : „wíte dobfe, áe ko-

stelními a físskymi wëcmi i jinymi welikymi potfebami

nyní jsme tak obtízeni, ze tyto easy do Cech osobnë

prijeti nemdzcme : ale podlé wasí rady chceme poctiwau

zpráwu té zemë udëlati na nasem miste, ktefízby také

k nám we wsech potrebách mohli útocistë miti tak dlauho,

azbychom tëchto welikych wëcí byli prázdni, a sami

mohli k wám do Cech nazfíti/ 97 Jen nëktefí poslowé

97) Akta nëkterá roku Wídenského dali »me tisknauti w Ar-

chivu ceském, I, 275—283. Opis listiny 24 Oct. dané
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144 3 powazowali odpowëd takowau za nedostatecnau, a chtëli

pry zrusiti na miste wsecko dalsí wyjednáwaní : wëtsi

pocet, a zwláste páni Oldfich a Menhart, byli s ni dobfe

spokojeni, mëwse nadëji, ze tím spûsobem nejlépe uchowá

se moc wládní w Cechách nspoñ pfed panem Ptackem a

prátely jeho.

Mimo tyto wëci jednalo se we Wídni také o lau-

peze a skody, které ty casy dály se ze zemë rakauské

do Cech a do Morawy, zejména panûm Oldfichowi z Ro-

senberka, Menhartowi a Janowi ze Hradce a Mikulásowi

Trckowi, a take z Cech i z Morawy do Rakaus, zwláste

od Jana z Pernsteina, Jana Sádla ze Smilkowa i Táborskych.

Bylyf to wëtsim díleim skody kupeûm ceskym a moraw-

skym w zemi rakauské ucinëné, сo dáwaly pficiny k Ы-

lobám a pûtkám nekonecnym. Pánowé ujimawse se kup-

cûw, сo poddanych swych, zádali pro në nábrady od

wlády rakauské, a nedocházejíce jí, uzíwalí práwa od-

vyetu i cinili wálecné jízdy do Rakaus, kterymtë zase

nowé skody násobeny bywaly. Narownání, které o té

wëci we Wídni se stalo 9S, nemëlo toho úcmku, aby bylo

zamezilo dalsí takowéto nefesti, w obycejích a mrawech

onoho wëku hluboce zakorenëné. Jestë ku konci léta

páni morawstí Pertolt z Lipé a Benes Cernohorsky z Bo-

skowic uciniwse wpád do Rakaus, hubili tu zemi az

k Wídni, a dali tím pfícinu k wálce pohranicné, která

neskoncila se ku prospëchu jejich.

nachází se w archivu Treboíiském. Aeneas Sylvius psal

z Wfdnë dne 24 Oct. 1443 (epist. 188): Nos hic non

habemus alia nova , nisi quod his diebus magni tractatue

habiti sunt cum Bohemis qui hue venerunt. Res optime

absoluta est ita, ut Majestas regia tutoris nomine dominus

illius regni censeatur.

9 8) Dokládá se ho král Fridrich we psaní daném 27 Jan.

1444 Oldrichowi z Rosenbcrka (w archivu Treboííském.)



Pan Ptaèek a námluwy Wûlenské. i)l

Námluwy Wtdemské, mëlyli nabyti moci zakomié 14 44

h zawazujici, muscly pfijaty a potwrzeny byti aa snému

obecném a walném. Takowy rozepsán byl opët do Prahy

na den sw. tfi králûw (6 ledna) aneb vv ochtáb nowého 6 Jan.

léta (8 ledna) 1444, a sesel se na staromëstské radnici,

jak se zdá, dosti hlucnë, ano na nëm rozhodnauti se

mëlo, jak o králowské otázce, tak i o sporu mezi M. Ro-

kycanau a knëzimi Táborskymi. Zpráwa poslûw Widen-

skych potkala se s odporem welikym, a zbudila hádky

nekonecnë na snëmu. Zwlástë tëzce to nesl pan Ptacek,

ze dali se tak Iehce odbyti, nezjednawse ani krále, ani

wládce porucnika, bez nichz, dle zdání jeho, zemë obejiti

se nemohla. W Cechách zajisté na tolikeré jednoty roz-

dëlenych nebylo mozné zfíditi wlády ode wsech uznané

a poslauchané ; koalice nehodila se do idet a mrawûw

onoho wëku ; wladar musel tedy binfto státi nad stranami

wûbec, aneb stranny jsa, utlaëowati strany sobë odporné.

Bylof také potfebi osobniho jeho dûrazu ku prowedeni

kompaktat a wseho toho, сo listem mírnym (r. 1440) swo-

leno bylo. Proto pan Ptacek, ackoli nebyl osobnë laskaw

na krále Fridricha, prece bylby radëji widël wlúdu jeho

skutecnau a pfitomnau w zemi, nezli prodluzowání teli-

dejäiho stawu, w nëmzto páni Menhart a Oldfich zdáli se

drzeti шoс wrchní w rukau swych jen k tomu cili, aby

pfekázeli jednotë a pokroku. Pan Oldfich psal," ze Pta-

éek na snëmu dotykal i krále samého slowy neslusnymi,

w cemz ale od snëmownikûw walnë mu pry odmlauwáno;

Prazané zejména oswëdcowali se horliwë we smyslu krá-

lowë a námluw Widenskych. Ponëwadz ale wëtsina po-

takala Ptackowi, nemëlo celé to jednání zase jiného konce,

nezli ze nowé opët poselstwí ku králi uchwáleno bylo,

99) We psaní daném k raddám krále Fridricha, jehozto kon-

cept nedatowany naltzli eme w archivu Treboñském.
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1444 ¡i jmenowáni k nëmu páni Menhart, Hasek z Wulsteina,

Jakaubek, Smificky a Prazané.

4 Dûlezitëjsí bylo zjednání téhoz snëmu we wëcech

církewních. Pan Ptacek pozüstawiw otázky politické pá-

nûm jinym k uwazowání, jal se predsedati w posezeních,

kdez obnoweny byly hádky mezi M. Rokycanau a knëzími

Táborskymi. Tábofi poslali byli jen málo osob na snëin,

ale s hojïiymi spisy a protestacemi, kterézto wsecky cteny

jsau wefejnë. Oswëdcowali se pfedewsím zalobnë proti

spûsobu, kterak s nimi na Kutnéhofe nakládáno bylo,

jezto swëtstí, ktefí sborem tím wládli, wíce dali pry swo-

body nepfátelûm jejich k zalobë, nezli jim k hajení sebe;

potom steiowali sobë, ze naproti wynosu o tajení toho,

сo se tam dálo, rozpisowáno hned na wse strany, lziwë

i urázliwë, zeby u Нorу mnozstwí kusuw kacirskych na

Tábory dowedeno bylo. Dali tedy císti nejprw spis obranny

proti tomu, сo nepráwë o nich rozpisowáno, a potom

druhy spis, kdezto wírn swau o welebné swátosti oltáfní

dâkladnë a populárné spolu prednáseli a héjili. 10" Ko-

neénë aby nic neoddali swym odpürcûm, wedli proti mi-

strûm Prazskym jak wûbec, tak i proti Rokycanowi, Wácla-

wowi z Dráchowa, Pfibramowi a Prokopowi Plzenskému

zwlástë ëlánky zalobné, wytykajíce jim zejména wsecko

to, k çemu w prosinсi roku 1436 legatûm Basilejskym

k wûli se byli podwolili proti dáwnému wyznání a ucení

swému. ,ül Na to teprw cteni jsau také spisowé strany

100) Oba tyto spisy nalezli sme mezi knihami university Wrati-

slawské (pod sign. IV Q. 2 31) w püwodní formë

ceské, a prepis jejích ulozili sme w ceském Museum (IV,

С. 18;) latinë podáwá je Mik. Biskupec we s-wém Chron.

sac. Taborit. MS. Text cesky má welikau cenu jazykowau

do sebe , an ukazuje , jak wysokého stupnë wzdëlanosti

dosáhla jiz tehdáz mluwa ëeskií w ohledu filosofickém.

101) Také tito Elánkowé ètau se (jen latinë) w dotceném ru-

kopisu Wratislawském a we kronice Biskupcowë.



Snéni tupí ucení Táborské. УЗ

Rokycanowy я Pfibramowy. Letopisec prawí, ze jakkoli 1444

welice bránil uôeni Táborského Kwirin, knëz jejich zenaty,

Rokycana wsak ze porázel ho udatnë a dowedl wsecky

clánky Táborské „byti bludné a proti wire cirkwe obecmV

Snëm tedy znamenaje tak skodliwé a wife roztrzky, a li-

tost maje ujmy té. kterau pokoj i dobrá powëst národu

trpëly, wydal ze sebe jisty pocet osob wybranych, mau-

drych a wzácnych, i porucil jim, „aby w úklidu a lepsun

upokojení jsauce, uwázili beze hfmotii. oc byl s obau

stran rozdíl, a neciníce kfiwdy bohu, ani wife jeho, ani

stranám, aby s pilností a s radau lidí maudrych nawrhli,

сo dle zákona boáího a dle doktorûw w nëm práwë se

zakládajících uznají w té wëci za potfebné." Které to

byly osoby, není potomstwu oznámeno: ale bywse wzaty

z wëtsiny snëmu Táborûm nepfízniwé, nebylo diwu ie

podaly náwrh ku konecnému sekty té zemdlení a znicení.

I usauzeno tudíá nálezem snëmowním, ze bezpecnëjsí,

lepsí a jistëjsí bylo wyznání wiry M. Jana z Rokycan

a Jana Pjribrama i jinych mistruw a knëzí, nez knëze

Mikuláse Biskupce s jinymi jeho se pfidrzejícími; a pro-

toz ze wëfeno má byti, 1) ze we swátosti welebné tëla

a krwe bozí jest cely Kristus prawy bûh a prawy clowëk

swym wlastním pfirozením a podstatau swého pfirozeného

bytu, kterau podstatu wzal jest z Marie panny a jiz sedi

na nebi na prawici boha otce; dále 2) ze we swátosti

oltární jest tëlo Kristowo ziwé, spojené s bozstwím, jako

na prawici bozí, a ze tu téz jest Kristus ziwy, w jehoz

tële tu jest krew i duse na kfízi wypustëná ; 3) kfesfané

pánu Jezísowi, jenz jest we swátosti welebné, mají se

klanëti jako bohu a jej ctíti, i jeho tudiz swaté tëlo;

4) snëm chwálil a chwále chtël tomu, aby nizádny knëz

k lidu nekázal tëch wëci o tële bozím, které nejsau ke

wzdëlání wíry, ale wíce k urázce, a které jsau pro hlu-
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144 4 bokost a wysokost nechopné, i hez jichz znání mohau spro-

stní spaseni byti, jakoz jsau tyto feci: ze bûh jest wëläi

nez tëlo Kristowo, a protoz ze mnohem lépe jest a do-

konaleji we kterémkoli stwofeni, nez tëlo Kristowo we

swátosti; ze bûh vve clowëku wërném dokonaleji jest, neá

Kristus we swátosti ; ze clowëk sprawedliwy mnohem wice

má ctën byti, nez swátost tëla Kristowa ; chléb poswátny,

jsa w swém pfirození wëc bezdugná, ze jest mensí wáz-

nosti, nez netopyf, krt a had ; ze mensí jsau byli modlo-

sluzebníci, ktefí se nëkdy klanëli krtum, netopyfûm a ha-

dûm, nez biskupowé ftímslí, klanëjíce se tomu chlebu

jako bolin; 5) chwálil snëm, aby ani tato rec nebyla

w lidi wmítána, ze Kristus není zde na swëtë podstatnë

místem w té welikosti, we které wstal z mrtwych, a tak

roztazitë s audy roztazenymi. jako sedí na nebi. K tëmto

clánkum, kterymiz weskero uëení o swátosti oltáfní wy-

utëfeno bylo, pfidal dále snëm i jiné úchwaly o sedmeré

swátosti církewní, ocistci, wzywaní swatych, postech, zpo-

vvëdi a ornátech pfi sluzbë bozí, takze neminuw ani jed-

noho rozdílu mezi ucením kaliénickym a Táborskym,

dal swau sankci onomu a potupil tohoto. 10í Pan Ptacek

neobmeskal uziti doby takowé k upewnëni a rozsífení

jednoty té, kteréz byl nácelníkem. Jeho náwodem slibo-

wali páni a zemané na snëmu pfítomní osobnë, mësta pak

zápisy hojnymi, ze az do smrti chtëjí srownáwati se

u wífe se stranau pochwálenau. „A to dokonawse, (di

letopisec,) zápisy wsechny i s rukojmëmi kwitowali, a swo-

bodnë propustëni jsau; potom pak spíwali Te deum lau-

damus."

102) Cely wynos snëmowní se wsemi allegaty ëte se w nëko-

lika starych rukopisech, ku pr. w Praiské universit. bi-

bliot. XVII, A. 16 a tlstën také w Boh. Bílejowského

kronice církewní. Wytah z nëho sauwëky nalezli eme

w rukop. kapituly Prazské O. 29.



l'otvpeni Táburítw ; nátvrhy RonenberLoicy . i>0

Pro Tábory tato porázka stala se ranau nezhojitelnau. 1444

Nadarmo jali se dokazowati, ze akt snëmowní byl i сo

do formy i сo do obsahu nepofádny a tudíz neplatny; ,u3

úcinek ten nedal se odwrátiti, ze opustëni byli od wal-

ného poctu wyznawacuw, ktefi od té doby samodëk Inuli

k wyznání Rokycanowu. Ba i Ptackowa opatrná weliko-

myslnost, ze dosti maje na mrawním wítëzstwí, neuzíwal

násilí ku konecnému potlaëení jejich, wydafila se jim ke

zlému: сo muceníci zajisté byliby tuSím nalezli w národu

hojnë saucitu; сo bludafi werejnë a pod spûsobem práwa

oswëdceni pfestali byti nebezpeéni a pocali hynauti. Mësta

jejich poddáwala se bez hluku jedno po druhém pod zpráwu

knezí kalisnickych ; o nëkolik let pozdëji uwidíme wyznání

wiry jejich obmezené na pûwodní a jiz pak jediné sídlo

swé : mësto Hradistë hory Tábor.

Ménë welikomyslnë, nezli Ptacek, pocínal sobë té

doby dáwny a auhlawní Táborûw nepfítel, pan Oldfich

z Rosenberka. Kdyá jiz wloni byl dosti áfastnë bojowal

proti nim, zdálo se mu, zeby obnowení wálky w této

dobë muselo míti následky mnohem pfízniwëjsí, ba roz-

hodné. Procez wrátiw se ze snëmu Prazského, kdyz wë-

dël ze král Fridrich osobnë byl se zabral na cestu az do

Terstu, obrátil se k raddám jeho w zemích rakauskych

zûstalym, 104 a psaním obsírnym wylíciw i jednáni minu-

103) Dükazy takowymi koncí se Biskupcowa „Chronica, conti-

nens causam sacerdotum Taboriensium ," spis dûlezity,

kteréhoi dokládali sme se nejprwé k r. 1419 Jul. 2 2

(poznam. 363,) рak poznam. 382, 590, 633, 634, dále

od r. 1424 a násl. poznam. 5, 192, 892, 480, 433

atd. Psaní téboz Biskupce (dd. z Benesowa 1 Mart.

1444,) kteréá podáwá Zach. Theobald, a po nëm Lenfant,

jest sice zajímawé, ale bohuíel práwë tak smyslené a

podwrzené, jako wäecky jiné zpráwy, které Theobald o

ucení Táborském nám pozûstawil.

104) Raddowé ti dne 27 Jan. 1444 jménem swého krále
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1444 lého snëmu, i smyslení jednotníkûw Ptackowych králi

wûbec málo pfízniwé, ,u:' obnowil jim náwrh swûj, o kte-

rémz jiz za poslednílio swého u krále pobytu byl mluwiti

pocal. Zádalf, aby mu dali 40 tisíc zlatych tajné pomoci;

on ze na to swym jménem wálku zdwihne proti Tábor-

skym, Píseckym a Wodñanskym, jichis potlacením cesta

se pry spûsobi k udusení wsech kacífstwí a rûznic w Co-

ehách. Jiná zajisté mësta ceská, mníce uzíwati pokoje,

rozpustila pry wetsím dílem lid swûj branny, a lidé ne-

pokojní zabrali se do nadfecenych tfi mëst a do zámkúw

okolních, nemajíce kde wáleti. Chwálil podání swé, prawë

ze kdyby král sám s nimi o wíru zacal, sjednotilby se

opët ceiy národ proti nëmu a byloby hûre nez prwé, nyní

ale sami Cechowé pomáhaliby pry proti Táborskym, jez

/.a kacífe mají. A museloby to pry podtají se státi, je-

likoz kdyby zjeweno bylo, ze Rosenbersky od krále bere

peníze, nechtëlby nikdo, lec za weliky zold, k nëmu we

sluzbu jíti. Aniz summa dotcená za pfílisnau powazo-

wati se má; ba král, pfijdeli tím do zemë, dostane pry

z tëch dobytych mëst i z jinych jestë nezapsanych, jakoz

také z hor Kuten a z Jilowého, mnohem wíce uzitku do ko-

mory, nezli ta summa wynásí. IU6 Ale náwrh takowy ne-

wedli stíznost , ze netoliko Tábori neprestáwali ciniti

jízdy do zemë Rakauské, ale také pan Sádlo ze wpadnuw

do Rakaus , odwedl drahnë jatych lidí na zámek swüj.

Psaní pánë Rosecberkowo zdá se ze mëlо byti spolu

odpowëdí na stíznost dotcenau.

105) Jednotníci Ptaôkowi chlubili se pry, ze mëli prátely swé

i w Rakausích, a bylo pry jisto, íe král nie tak tajnë

jednati nemohl, cehozby se nedowëdëli. Bádiby pry

byli i zradau opanowali nëkteré zámky Rakauské, aby

s králem tím lépe swau wüli míti mohli.

106) Psaní toto, jehozto koncept nedatowany nalezli sme w ar-

chivu Treboíiském (srown. poznam. 104), posláno zwlást-

ním poslem, spolu сo instrukce, do Rakaus.
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potkal se s pfízní ani u krále Fridricha, ani u rad jeho. 1444

Král nemël wûbec ochoty ku podnikání jakémukoli. a zwlástë

byloli spojeno s welikym nákladem; radowé pak jeho jestë

wíce odwraceli ho, nechtëjíce tomu, aby hlaubëji zaplétal

se do wëci ceskych, nad jiné nesnadnëjsích. Kdyz tedy

Fridrich wrátil se zase do Podunají, pan Rosenberk po-

kusil se jestë jednau o prowedení zádosti swé skrze Pro-

kopa z Rabsteina, kteryz byw rodem i srdcem Cech, we

sluzbë dworu rakauského získal byl sobë dûwëry weliké:

a wsak i ten poucil jeho, ze marne byly nadëje ceské,

které do toho krále se kladly; on zeby neodwázil se zád-

ného skutku pro Cechy, tfebasby sebe wëtsí dobré z toho

jíti mëlo. ",7 Protoz muscl pan Rosenberk odloziti opët

náwrhu swého k dobë pfízniwëjsí, a mezitím mífiti se

s Tábory, jako prwé.

Na mistë poslûw, ktefí na posledním snëmu jmeno-

wáni byli, z pfícin nám neznámych jel jen pan Hasek

z Walsteina sám ku králi, a to tusím teprw w mësíci

dubnu. Zdá se ze pán tento, kteryz od r. 1419 jiz wsem

stranám w Oecháeh i w Morawë, jedné po druhé, byl slauzil,

10 7) PsaJ mu o tom p. Prokop dne 8 máje z Wídnö w tato

slowa : „Raë wëdëti, ze sem s králem o ty wëci mluwil,

jakoí mi Twá Milost porucil. Twé Milosti z dobré

wóle dëkuje, a prawí, ze wie, ie Twá Milost jeho dobry

prietel ; ale byt jemu сo o ëeském bëhu na mysl slo,

nerozumiem tomu; nébrz bojím se koneônё, neopatríteli

sami o sobë, ¡te w tëchto lidí nadëji zmeskáni bychom

byli. Nez pëknë mluwie, et ibi nihil. Protoz rae bohadle

mysliti na jinú cestu; neb netoliko to, né bojím se ze

ani desaté aneb mensí jestë 6ástky , byt mnoho mëlо

dobrého jíti, odtudto nebude. Neb ten ôlowëk sobë

toho nesobí, a widí ze jemu není, i nedbá. — Styráci

rékají: Mit den Behmen ist nor müe und arlbet. Ist

allerpest, das mein Herr vnuerworen sey ; lass vssrichten

wy sy wellen atd. Nemnohot oni se na nás ptají." —

(Celé psaní wiz w Archivu Ceském, II, 42 7.) —

»lîîl.!OYH5K
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I44 4uznán byl pfed j infmi za hodného dûwëry wsestranné.

Takéf snazil se wsemoznë skloniti krále, aby pfijeda do

Cech, chopil se tam wlády сo porucník , prawë ze jen

pod tau wyminkau snëm swolil ku pfijmutí Ladislawa za

krále Ale i jeho úsilí bylo naprázdno. Fridrich hojnymi

2 Mai psanimi, dne 2 maje ku pfedním pánûm ceskym kazdému

zwlástë danymi, chwálil je, ze swolili k Ladislawowi, ale

omlauwal se spolu, ze maje pfed sebau rok walny s kní-

zaty fisskymi w Normberce dne 21 maje o wëci cír-

kewní a físské, nemûze se hned dáwati do jednám

s Cechy; protoz ze chce aby mezitím oni zjednali sobë

nëjaky spûsob wlády sami, potom po náwratu swém ze

hotow bude sjeti se s nimi na mistë podobuém. I08 Ale

zfizowati vv Cechách vvládu, jakowé národ potfebowal, a

nechati Prahu i Karlstein w rukau pánë Menhartowych,

bylo pokauseti se o wëc odporující sobë, a tudíz ne-

moznau; wzíti pak se mu moc nemohla, leda násilím,

108) Archiv cesky, I, 284. 28 5. Také o p. Haskowu jednání

podáwá práwë dotôené p. Prokopowo psaní zpráwy od-

jinud neznámé : „Pan Hasek k tomu nejprw mluwil , aby

so král jestë s wámi se pány sjel w Znqjmë , aby aspoñ

nëkak o Ceském bëhu zjednal. Tobo oteprel, ze to pro

nie byti nemóz ; nez kdyzby se wrátil , nëkdeby se chtël

s wámi na podobném miestë sjeti a o wëci potrebné té

koruny jednati. A rozumiem tomu, byste wsichni w jed-

notë byli a jeho prosili aby piijel, ze tëáce tomu сo uci-

níte. Nez mohloby byti na tyden iíetby se wázil príjezdy

do Prahy, jakoz sem to od nëho slysel, ale jestë aby nie

tam ciniti nemël. Potom dalt jest mnoho listów wëricích

k wám i k druhé stranë p. Haskowi, a to k tomuz roz-

umn, jako sem peal. A mienít p. Hasek nejprw tudy ka

p. Ptaékowi a k Trckowi jeti , a odtud k Twé Milosti,

zdaby oni swolili k sjezdu : ale tak mi prawil, ze oni p.

Ptaëek a jiní pro nie do Prahy nechtie jeti." — O jízdé

králowë do Prahy ke dni Sw. Jana (24 Jun ) mluwilo

se na jeho dwore jiáí dáwno, jakoz se dowídáme z Aeneae

Sylv. epist. 42 (dané we Sw. Wítu dne 1 Jan. 1444). —
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pfewratem a wálkau domácí, kterézto pan Ptacek bylby 14 44

se rád uchowal. Protoz není diwu, ze po p. Haskowë

náwratu strany w Cechách pocaly se opët jitfiti wíce a

wíce, a ze newole jednotníkûw Ptackowych obracela se

cím dále tím náruziwëji proti mëstâm Prazskym, jichzto

purkmistfi, Pesík z Kunwaldu na starém, Pawel Dëtficho-

wec na nowém mëstë, zároweñ panu Menhartowi, pro-

klínali w srdci swém kalich, ze kteréhoz pili, spásy swé

jen z Rima i z Wídnë ocekáwajíce.

Toto nowé znáruziwëní stran dalo se pocítiti také

w hojnych toho léta zástích a pûtkách saukromych. Dle

zpráwy starého letopisce sám pan Ptacek po weliké nocí

dobyl w Morawë Bílkowa hradu s mësteckem panu Men

hartowi pro nëjaky dluh; ale potom pfisli pry k smlauwë.1"9*

Také téhoz casu twrz Prace w Kaufímsku dobyta od

pana Ptaeka i Jana Cabelického ze Sautic, hejtmana téhoz

kraje ; Oldfich z Rosenberka zmocnil se mësta Prachatic;

zteëení hradu Wilsteina w Plzensku skrze Swojsi ze Za-

hrádky zbudiwsi weliké nesnáze a hnëwy mezi Hynkem

Krusinau ze Swamberka, Pfibíkem ze Klenowého a Burianem

z Gutsteina, wedlo také k wálce w kraji Plzenském; 109b

Jan Zajimué z Kunstatu a knëz Bedfich mëli spolecné

zástí s panem z Rosenberka i se Sádlem; pan Ales Ho-

licky wáléil ? nëkolika zemany w Rakownicku atd. Wëtsí

wyprawy a boje dály se w krajích sewerních. Tam mëli

109a) Manzelka pánë Ptaëkowa , paní Anna ze IIradce , byla

(dle listin we Hradeekém archivu chowanych) dëdickau

hradu Bílkowa, jeji i po smrti Ptackowë zapsala -14 5 2

Jul. 2 6 druhému maniSelu swému, Jindrichowi z JVlicha-

lowic. Potrzky tedy mezi pány Ptackem a Menhartem

zakládaly se na pomcrech rodinnych.

10 9 6) Obsirnëjáích o tom zpráw doôísti se lze w Archivu ëe-

ském III, 26— 28 a 370— 372. Starí letopisowé na

str. 135.
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1444 Slezáci nekonecné pûtky, jako dfíwe, s Hynkem Krusinau

z Lichtenburka i s Janein Koldau z Náchoda ; Luzióiné

zase, cili Sestimëststí, wáléili s pány Dëcinskymi z Warten-

berka, s Miksem Pancífem ze Smojna na hradé Slaupu,

i s Kristofcm Softem na Troskách, majíce ku pomoci

hejtmany krajské, w Boleslawsku pana Smifického, w Lito-

mëficku pana Jakaubka. Do lícení jednotliwych, wzdy

jednotwárnych techto wyjewíiw nelze zabírati se ani pro

nedûlezitost jejich, ani pro nedostatek zpráw o nich. uo

Neménë - temnosti klade se okolo jiného skutku w Brnë,

ktery aspoñ následky swymi stal se dosti dûlezitym.

Páni Brnenstí, mëwse jakausi rozepfi s panem Heraltera

z Kunstatu, kdyz pfijel k nim na radnici pod glejtem,

dali jej stíti w noci pfi pochodních, jakoz stary Ietopisec

di, „pro nëkteraké listy, kteréz otewrel pfed pány a

raddau, kdyz se byli sjeli." Toto unáhlení rozbaufilo

weskeren rod Kunstatsky w Morawë i w Cechách . ná-

ramnë; hledáno proto krwawé pomsty dlauhy éas, a pan

Jifí z Podëbrad zwlástë nebyl jestë smífen ani ku konci

následujícího léta. '"

110) Kromë Starych letopisûw na str. 135 — 137 mluwí se

o bojích tëch nejsfteji we knize Scriptores rer. Lusatic.

1839, I, na str. 70, 222, 258—261 a 370—3. Na

posledním místë reô jest pojednau o wálkách, které tr-

waly od r. 1443 do 1445.

111) Widëti to z jeho psaní danóho dne 14 Dec. 1445 ku

panu Oldrichowi z ßosenberka (Orig. w Treboñském ar-

chivu ;) také dowídáme se z nëho , ze to nebyl snëm

Morawsky , ale aurad mësta Brna, сo pry „newërnë a

zrádnë nad hrdlem stryce naleho ucinili." — Anon, chron.

Austriac. ap. Senkenberg, V, 85, prawí o tom: „Hern

Erhart von Triwa und von Cunstat, den schluegen die

bürger zu brynn von ainer Misshandlung wegen, die er da

selbst begieng, ab das haubt." —
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Pan Ptacek usilowal, aby pro zastawení takowychto 1444

baufí sesel se opët snëm do mësta Pelhfimowa ke dni

8 cerwence, protoze pfátelé jeho, bywse w newoli s Pra- 8 Jul.

äany, do Prahy wíce jezditi nechtëli; páni Oldfich a Men-

hart zase sláli na tom, ze snëm walny nikde lépe nezli

w Praze pfed se jiti nemohl. Po mnohém o to dopiso-

wání mëli pfední nëktefi páni sjeti se w Dobfisi, aby

ustanowili w té wëci nëco konecného. I pan Ptacek wy-

dal se byl jiz na cestu : ale zachwacen byw tëzkau ne-

moci, pûldruhé mile od Bataj, sídla swého, musel wrá-

titi se domûw, a tam brzy potom, dne 27 srpna, skonal 2 7Ag.

náhle bëh ziwota swého. "*

Patfice na zásluhy panë Ptackowy o wlast a národ,

nemûzeme nenafikati na netecnost pfedkûw nasich, ktefiz

nepozûstawili nám o jeho rodinë i osobë témëf zádné

pamëti. Wimef sicc, ze byl pánem na Ratajich w Kau-

fimsku a na Polné w Cáslawsku, kterázto dwë panstwi

nálezela pfedkûm jeho jiz za cisafe Karla IV: ale nc-

wime na jisto ani kdy, ani z koho se narodil. Tusim

otcem byl mu pan Jan Ptacek z Pirksteina, kteryz r. 1398

byw jestë nezletilym, stryce swé pana Jindficha z Lipé,

nejw. marsalka králowstwí ceského, a syny jeho Hanuse

i Hynce, pfijal byl na spolek, a pak od r. 1408, kdezto

manzelce swé Jitce z Kunstatu zapsal wëno do desk

morawskych, pfipomíná se w listinách castëji aá do roku

1420. Bud ale jak bud, to wzdy jisté jest, ze pan Hynce

Ptacek umfel we kwëtu wëku swého, a ze jim wyhynul

rod jeho po meci. Wdowa jeho, pani Anna ze Hradce,

112) Wiz Archiv cesky, III, 28. Den smrti Ptaôkowy udáwá

se lépe u СoсЫaea k r. «1444 (ze starého rukopisu,)

nezli we Star, letopiseeh, u Hajka, Lupáce, Weleslawíny

a jinych. Nenít také prawda, сo Hajek myslil, zeby

Prazané tehdáz byli smrti jeho welice zeleli.
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I444wdala se po dwau letech opët, a Jan ze Sautic stal se

porucníkem jeho jediné dcerky. "8

113) Páni z Pirksteina byli zwlástní linie pánûw z Lipé a

z Dubé. Nejstarsí nám známy predek jejich byl od r.

1327 pan <5enêk z Berkenäteina, jinak téz ze Slaupa,

tedy hradu nynf Bürgstein receného w Litomëricku.

Umrel byl jiz r. 1349 a eyn jeho Jesek (Jan) pnjmím

Ptaëek (od r 1349— 1388) jmenuje se 1365—1373

pánem na Polné, IS 69—1378 na Ratajích; wiz o nëm

Libri Erectionum ap. Balbin p. 17 0. O panu Janowi

Ptaëkowi , r. 13 9 8 jestë nezletilém , nelze udati, bylli

predeslého syn anebo wnuk; na saudu zemském sedël

jiz r. 14 06 a byl tehdáz pánem na Polné, kdezto Rata-

jemi wládl jestë spoleëník jeho Hanus z Lipé. A po-

nëwadz pfiwodní sídlo té linie, Slaup neboli Birkenstein

w Litomëricku , záhy octnulo se w moci cizí , postawen

nowy hrad Pirkátein u eamych Bataj , od kteréhoz páni

Ptaëkowé brali napotom swé phjmí. Pan Hynce Ptaëek

nezjewil se w dëjinách, nezli teprw r. 1434, i mûze tedy

powaíowán byti za syna Janowa. Srwn. Wolny Topo

graphie von Mähren III, 8 2 2, V, 128. Archiv ëesky

II, 188, рak diplomatár ëesky, Libri Confirmationum a

Erectionum, téz Landtafel von Mähren (Brunn 1854)

atd. Dcera Ptackowa Sofie zasnaubena pozdëji knízeti

Viktorinowi, synu pana Jiriho z Podëbrad.



CLA\EK TftETÍ.

BEZWLÁDÍ, ZA PREWAHY J1RÍH0 Z PODËBRAD.

Pan Jifi z Potlébrad. Jednáni snému Brndského. Bitwa и Varny.

Spory dwau papezûw; nfiswornost ¿ádostí ceskych o M. Ro-

kycanu i o krále LadMawa. Král we Stadicích. Marna wy-

jednáwaní ; baurliwy" staw zemé. Smírení na sjezdu Pelhfi-

• mowskem. Zapas mezi Jih'm z Pmlébrad a Oldfichem z Rosen-

herka. Král Fridrich a Eugenius IV, námluwy Karvajalowy,

enón Frankfurtsky', deklarace pánuw ceskych. Sném Swato-

martinsky tv Praze. ftfikulás V. Poselxtwí ceské w h'inte.

Zastawení w Jindfichowé Hradci. Cechowé we Westfalich.

Tajné pfíprawy jednoty Podébradské. Kard. Karvajal w Praze.

Baure pfi odjezdu jeho. Dóbytí Práhy skrze Jifího z Podébrad.

(R. 1444—1448.)

Náhlé skonání nácelaíka wlasteneckého byloby spû- 1444

sobilo wëtsí zel w národu, kdyby ztráta jím powstalá byla

hned nedala se nahraditi wûdcem neménë schopnym, ale

jestë ráznëjsím a áfastnëjsim, an umël netoliko pokraëo-

wati na dráze pocaté, nybrz i pfipautati prospëch ku po-

kroku swému. Byl to pan JiH z Podébrad, jeden z nej-

pamatnëjsich muzûw wëku a národu swého. Predni jeho

jednotníci sjewse se w Kutnéhore w mesíci záfí, pfikazo-

wali se mu bez rozpakûw сo „nejstaräimu" swému, aё-

koli wëkem byl mezi nimi tusím nejmladsí. Rodiw se

zajisté na Podëbradech den Sw. Jifí 1420, z otce Vikto-
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3 444 riпa Вocka z Kunstatu a matky Anny z Wartenberka, "'

pocítal teprw ctyrmecítma let, a jiz byl proslul w iitwách

u Lipan 1434 i u Tábora 1438, i stal se 1440 hejtmanem

kraje Boleslawského, ku kterémuz Podëbrady tehdáz ná-

lezely. Dûkaz to, ze ode mládi wynikaw duchem a cho-

wáním swym, získal sobë záhy wáftiost a dûwëru mezi

krajany a spoluwerci. Prawilo se, ze kfestnym otcem byl

mu nëkdy ¿izka; aspoñ jisté jest, ze wûdce ten umíraje

nemël wërnëjsiho pfítele nad pana Viktorina z Podëbrad.

Nad to pan Jifí r. 1441 spojil se byl manzelsky s uslech-

tilau Kunhutau, dcerau nëkdy pana Smila Holického ze

Sternberka, wynikawsiho mezi Sirotky wërnosti a stálostí.

Obé to prospëlo tusím nemálo, ze i Tábofi pfidruzili se

nyni k jednotë pánë Jifikowë; kteráz od té doby slula

Podèbradskau,Uh a ze pan Jifí tudíz netoliko mladistwau

horliwostí, ale i znamenitau podstatau moci ujal se zpráwy

jednotníkûw swych, tak ze w dëjinách ceskyeh brzy zna-

114) Jan z Wartenberka (f 14Ü6), bratr nëkdy бeйka nej-

wyssího purkrabí Prazského (f 142 5), zplodil byl s Annau

z Wilhartic a z Hersteina аwè dcery, Annu a Katerinu ;

Anna wdala se za Viktorina z Kunstatu (f 142 7), Kate-

rina рak (t 1436) stala se manáielkau pana Oldricha

z Eosenberka, jeho^to synowé byli tudíz sestrenei Jirího

Podëbrada. Bába рak jeho i jejich, paní Anna z Wil

hartic, byla zase sestrau paní Kateriny, matky nèkdy

pánë Menhartowy ze Hradce. Rodinné tyto pomёry

wsech tri nácelníkíiw národu slusí míti na pamëti w dal-

sím wywoji dëjin. Panu Jirímu dáwali w Cechách dlauhy

6as jméno „Bocek," dí-íwe nezli „Pan Jirík" proslul.

115) Ales ze Sternberka psal 21 Jul. 144 6 (w. Archiv cesky,

II. 2 2) panu Oldrichowi z Rosenberka: „Zdá mi se,

mily prítçli, aby obeslal o to pana Jiríka, wëda to, ze

on jest jako za nejstarsího od nás wolcn, i Táborstí sú

téi k nëmu swolili." Pan Ales, starsí bratr nëkdy Smi-

luw ze Sternberka, r. 144 6 byl jiz stárí wyse 60 let,

a prece nazywal zetë bratrowa swyin „starsím".
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menati bylo pokrok i duraz nowy a neodolatelny. Osobu 1444

jeho licil Aeneas Sylvius, pfedni wëku swého spisowatel,

w ta slowa, ze byl pry „clowëk postawy krátké, tëla

ctwerhraného, pleti bilé, oci jiskfiwych, mrawûw líbez-

nych, nakazeny husitstwím, ale jináce muz spraweiiliwy

a ¡ülechetny." Chwálil také o nëm, ze wynikal mnoho-

twárnau zkuseností bëhûw jak státních, tak i wálecnych,

zrakem w potfebách nahodilych nejbystfejsím, pficinliwostí

neslychanau, podnikawostí a bedliwostí neunawitelnau.

Dalsí nase wyprawowání dolící toho, ze chwála prone-

sená slowy tëmí nemëla byti, aniz byla jalowym pochle-

benstwím. "6

Prwní wëc, která znamenati dala promënu w fízení

zálezitostí wefejnych, byla wëtsí oprawdowost, kterau pan

Jifí staral se hned o tak recene „dokonání kompaktaf

a zejména o potwrzení M. Jana Hokycany na Prazské

arcibiskupstwí. Snëm walny, kteryz tusím o Sw. Hawle

w Praze sejíti se mël, nedosel k místu ; sjeli se tam jen

páni Oldfich a Menhart s pfátely swymi, jednota pak Po-

dëbradská, shromázdiwsi se téhoz casu w Nimburce, dala

1 1 6 ) Aeneae Sylvii historia Friderici III ap. Kollar, II, 1 8 1 :

Georgius de Podebrat fuit, in quem proceres regni gu-

bernationem transtulerant : homo brevis, quadrato cor

pore, alba carne, illustribus oculis, moribus placidis, Hussi-

tarum errore infectus, alioquin aequi bonique cultor. Quem

cum nos longo sermone de communione calicis tentavis-

semus , magis deceptum quam pertinacem invenimus.

ídem in Germania lib. II, cap. 64: Sunt Wilhelmus

Saxoniae dux et Georgius Poggiebracius Bohemiae guberna-

tor, quos laborum aut rerum experientia multarum, oeulus

in rebus subitis perspicacissimus, incredibilis diligentia,

solertissima cura, animus inquietus et nullius ignarus artis,

quas bello necessarias ducunt, Alberto (Brandeburgensi)

prоximos faciunt. — Dobre jest wùbec wëdomo, ze spi

sowatel ten nemël obyëeje, líciti na pëkno charaktery

lidí sauwëkych. —
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14 -it jim skrze pana Petra Zwífetického wëdéti, ze aëkoli rádaby

m.Oct snëmu, do Prahy wsak naprosto ze nepûjde. Wyjedná-

wáno tedy mezi snëmy Prazskym a Nimburskym nëktery

cas písemnë. Páni Podëbradstí dopisem zwlástním "7

stëzowali sobë, ze kdykoli na snëmích zádalo se dokonání

kompaktat, prowedení mírného listu a oprawení wseho,

сo proti nim prowiñowáno, páni snëmu Prazského ze wzdy

ke wsemu wolnymi se byti oswëdcowáwali : ale jak mile

naléháno na wolení osob, jeztoby mëly we skutek uwesti

snëmowni nálezy, ze se z tobo wzdy wytahowali; tak ze

krásne pry mluwíwáno i znpecefowáno, ale skutkem nic

nekonáno. I nyní tíz páni, pfedkládajíce otázku králow-

skau wsem potfebám a starostem zemskym, zawírali pry

sami cestu ke swolení o krále : „neb Iidé widauce, kte-

rak wy pro weliké dobré bozské i potfeby obecné ne-

chcete se pficiniti, aby k skutku bylo pfiwedeno сo jest

umluweno a zapecetëno, bojí se, ze krále majíc, jestë by-

ste méne o to stáli. Jakoz se jiz tak stalo jednau, ze

císar Sigmund z zamluwení maje nám na mezi biskupa

ku konci pfiwesti, slibowal i s druhymi pány, a na to i

majestát swüj dal, ze do zemë wjeda, сo nejspíse bude

moci to chee konati: a wjew do zemë, tak nechal, a páni

ho o to newelmi starali." Císaf tedy pry aëkoli w zemi

byl, kdyz nedrzel smlauwy, hned se mnozí od nëho trhali

a jemu odpowídali, tak ze pokoj tudíz rusen byl; a i po-

dnes jednoty w zemi nebude, dokudz umluwy nebudau

w skutku drzány. A jakoz prawíte, ze kompaktata drzíte

i list mírny: „prosíme, racte jiz té feci pfestati. Neb

skutek ukazuje, ze jinak jest, jakozto na panë z Rosen-

berka, w Praze, na pánë Krusinowu, na pánë Haskowu

zbozí a jinych mnohych tak se dëje, ze kde jest dáwáno

117) Tistën jest i s odpowëdí w Archivu ceském, I, 28 6 —

291.
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pod obojí spûsobau, tu jiz se dáwá pod jednau. I jinych 14 44

jest wice kusûw, které casem swym powíme. Máli pak

to dítë, jakoz o në zmínka jest, byti králem nasím, i my

сo by bylo fádného, slusného, poctiwého a nasemu krá-

lowstwí uzitecného, nechtëli bychom byti odporni. Nez

ten král w drahnë létech nebude moci pro swau mladost

nám to k skutku pfiwesti; a w tom zemë w mnohá zme-

ákání i nedostatky pfi wëcech duchowních i swëtskych

pftèlaby, leëby jí fád byl zjednán, kteryzby ty wëci mohl

jednati a je k skutku pfiwesti. A ten rád mûze námi

zespolka jednán by4i. Protoz mili páni, kdyzbyste to uci-

nili w skutku, coz mûzete bez krále uciniti, wzali bychom

k wám doufání wëtsi, ze kdyzby byl král, pfed Jeho Mi-

losti pilnë byste o wëci umluwené stáli. A kazdému

z nâs jest to swëdomo, zebyste mohli i mëli uciniti s námi

poselstwí i náklady o dokonání arcibiskupa, jehoz pre-

welmi jest potfebí pro spasení dusí, jenz se we swáto-

stech, knëzí nemajíc, meskají, pro uwedení knëái rozdë-

lenych w jednostejny fád, a pro swé poctiwé, aby jak

se inluwí, w skutku se tak dálo ; aniz pak mûzete ode-

pfíti sprawedliwë, ze jste nám tím powinni."

Odpowëdëli na to páni snëmu Prazského, ie w Praze

we wsech farách rozdáwá se pod obojí spûsobau wedle

kompaktat, a „na nasich panstwích a zbozích, scházíli сo,

to jde nedostatkem knëzí, kteryi pohfíchu we wsech té

mer krajích jest w zemi ceské, a s druhé strany tím, ze

se nefádní knëzí shledáwají, ba i laikowé nëkdy w knëz-

sky staw wpleteni b^wali nalezáni " M. Rokycana ze sám

winen jest swym nepotwrzením na arcibiskupstwí, an za

císafe Sigmundа odepfel jeti do Basileje, jezto kdyby byl

jel, wëc jeho dáwno bylaby wzala dobry konec. Nyní ie

ptají se páni, aniz se mohau doptati, kamby o jeho po-

twrzení molo by4i posláno, do Rímali, <5i do Basileje, neb
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1444 snad ku kardinalu Julianowi? Majícc pak jednati o pokoj,

fád a jednotu w zemi, ze slusnë pocínají od krále, ja-

kozto od kofene. Jim ze se zdá, ze „spûsob podobnëjsí,

zemi této uzitecnëjsi a poctiwëjsi nesnadnë mûze byti

wymyslen, nezli kteryz nasimi predky od starodáwna drzán

jest. Na tenz se tehdy naprawme, a ufóme bohu, zef i

král, i arcibiskup i pokoj a wse dobré tak mirne projde,

jeztof neminíme, by w éem rûznice mohla byti." Císarem

ze nëkdy netoliko pokoj a fád zemsky spûsoben a kom-

paktata zjednána, ale i koncilium samo k místu pfiwedeno

jest. Mlady králûw wëk ze nemá byti na prekázku : rpro

hospodina, hlecfme k jeho sprawedlnosti, a k tomu i na-

mluwení pánë Ptackowa nezapomínejme, i také poselstwí

tam ucinëného, i konecne swolení wsí zemi jednostejného

k mladému králi, o kterauzto wëc i jestë odpowëdi se

nasí tam ocekáwá." Wsak pry král, byf i w létech byl,

nichy bez rady a pomoci stawûw zemi dobrého uciniti

nemohl; owsem tedy mlad jsa. Procez сo sc má díti, af

pry se jen dëje pod ním, tak ze pewnëji a platnëji wsecky

wëci pâjdau. O zachowání kompaktat a listu mírného ze

potfebí také druhé stranë pficiniti se lépe nez posawad,

jezto podlé "hich mëliby Cechowé srownáwati se s církwí

ftímskau we wsech fádech duchowních kromë pfijímaní

pod obojí; a pokus o zlezení Prahy nebyl jediny skutek,

kterym list mírny od nëkterych lidí rusil se.

Z uwedenych tëchto fecí a odpowëdí poznati jest,

jaké byly rozdíly té doby we smyslení stran: ale widëti

spolu, ze obapolná takowá obwiñowání nemobla wésti ku

praktickému wysledku. To uznawse také snëmowníci Prazstí

l Nov. i Nimburstí, po Wsecb swatych swolili konecnë, aby sjeli

se oboji we Brodé Oeském. Tu pak po dlauhych hád-

kách, o kterychz ale nezachowalo se zpráw podrobnych,"8

118) Mámcí jen trojí krátkau zpráwu o zjednání snëmu Drod-
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posléze dne 25 listopadu stalo se snesení a zapsáno, „kte- 1444

ryim bëhem a obyeejem zemë ceská mohlaby w jednotë 25Nv-

a w swornosti, w práwích i w fádech byti zachowána ;"

ustanoweno zwlástë, aby kompaktata i mírny list, jimiz

byla zemë upokojena i w fád uwedena, byly drzány a

zachowány, a сo se proti nim stalo, aby bylo napraweno.

К tomu cíli uzawfeno, ze M. Jan z Rokycan mël byti

potwrzen a poswëcen k arcibiskupstwí, a páni Jifi z Podë-

brad i Zbynëk Zajíc z Hasenburka snëmem zmocnëni

jsau, aby o to péci mëli a cest k tomu hledëli, poradíce

se kamby o to mëlo byti posláno ; na to jim ^nákladowé

swoleni jsau, i pecetí pozádanych pfiwësení ode wsech

slíbeno a umluweno, na které osoby utknau, aby to po-

selstwí na se wzíti musely bez odporu. Рak „namluweno"

jest o knízete Ladislawa krále uherského a knízete ra-

kauského, aby za pana a za krále w Cechách pfijat a ko-

runowán byl „s takowau powahau, aby panstwí jeho, a

k cemuz práwo má, k této zemi pfísluselo." O jeho wy-

dání do Cech ze mají poslowé znamenití wysláni byti,

aby se stalo do urcitého casu; nestaneli se, aby pak

zemë „swau wëc opatfila," jak se jí slusné zdáti bude.

Pro zjednání spûsobu, jakby mël král opatfen byti, pro

jmenowání poslûw a pro ustanowení potfebného fádu

ského : a) neauplny opis snëmowního snesení w archivu

Treboüském, ale korrigowany tuáím rukau pánë Rosen-

berkowau ; z tobo podali sme wytah ; b) wyprawowání

o nëm sjezdu Kutnohorského dne 30 Apr. 144 6, jezto

wiz w Archivu éesk. I, 29 2 ti. a c) Staré letopiey 6.

40 5 na str. 13 7, kdezto se dokládá : „(am ulozili a

zawreli o králi Ladislawowi pod takowú wyminkú, aby

ifeëeny král nechal M. Rokycanu pri arcibiskupstwí a

jináé nie, — a aby M. Rokycan swobodnë kázal, kdyá-

by do Prahy prijel, bez prekááky kterychákoliwëk osob."

Rokycana zajisté bydlil w Král. Hradci od r. 1437 do

1448.
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144 4 w zemi swoleno jest tudiz ke snëmu „walnëjsimu" wsí

zemë do Prahy na druhy étwrtek w postë (18 února 1445).

Prwní tedy péce panë Jifíkowa byla porada, kam

mëlo posláno byti o potwrzení Rokycanowo. Uozhodnutí

o tom mëlo swé zwlástní nesnáze za pfícinau trwající do

té doby dwojice mczi Basilejí a ílímcm. Nejjistëjsí cesta

zdálo se ze wedla ku kardinalu Julianowi, w jehoz osobe

spojowala se i wzácnost nëkdy sboru Basilejského, i plno-

mocenstwí od Eugenia IV netoliko pro Uhry, ale i pro

Cechy nabyté. Proto také jiz pfede dwëma léty smluwau

Mëlnickau pozor k nëmu w té wëci obrácen byl. A wsak

wyteèny muz ten práwë té doby, kdyá snëmowáno wc

Brodë, ztratil se z poctu ziwych w dalekych swëta kon-

cinách, aniz se wëdëlo kde a jak. Dûlezitost takowé

zmeny пutí nás pozastawiti se pfi ni.

Po smrti králowny Elisky pfíwrzenci její w Uhfích

s wëtsiho dílu pfiznali se byli ku poslusenstwí krále Wla-

dislawa; jen Dionys arcibiskup Ostfihomsky, Ladislaw

Gara a Jiskra s hejtmany a mësty swymi zûstali mladému

Ladislawowi wërni. Doba ta zdála se Julianowi tím pfí-

hodnëjsí k weliké proti Turkûm wyprawë, un uhersky woje-

woda Huniad sám jiz nëkolikrat prwé byl nad nimi zna-

menitë switëzil. Pficinënim tedy kardinalowym utwrzen

w Uhfích mir zemsky, a král Fridrich slibil také prodlau-

ziti pfimëfi tehdáz mezi stranami trwawsi, pokudkoli od

Uhrûw nechán bude w pokoji."9) Na to Wladîslaw w më-

119) Kardinal Julian byl na dwore krále Fridrichowë brzy

po panu Ptaëkowi , tedy w mësíci maji 14 4 3, jakoá

wyswítá ze zpráw in epist. Aeneae Sylvii n. 179 a 194

(edit. Koberger 14 9 6,) a ze sjezdu Heimburského,

(kdezto Fridrich rokowal se stranau Ladislawowau w Uhn'ch,

wiz Aen. Sylv. hist. Friderici ap. Kollar. II, 116,)

wrátil se na snëm uhersky, jezto pocal se byl 9 Jun.

1443 w Budínë. Srownej o tom psaní Julianowo ke
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sici cerwenci 1443 dal se w poehod proti Turkûm, a 1444

w pëtimësicném witëzném boji proniknuw hluboko do Bul

bar, w únoru 1444 wrátil se do Budína zase. Prwníkrát

za lidské pamëti pfisli na to wyslanci turectí do Uher

prosit o pokoj, kteryz due 1 srpna 1444 w Segedínë i

umluwen a pfísahami stwrzen byl. Ale netoliko kardinal

Julian, nybrz i papez Eugen IV, i wsickni temër sausední

národowé kfesfanstí, mnëwse byti dobu phzniwau ku ko-

necnému wypleni Turkûw z Europy, odporowali pokoji

takowému a naléhali na Wladislawa tak úsilne, áe po

krátkém case zrusiw pfísahu, zdwihl nowau proti Mura-

dowi II wálku. Tato wsak wzala w bitwë u Varny dne

10 listopadu 1444 konec tak zalostny, ze celé wojsko loNv.

kresíanské potreno a .rozpráseno, král udatnë bojuje padl,

kardinal Julian na utëku od swych zawrazdën, aneb (dle

jinych) od nepfátel chycen, do Adrianopole odweden a

tam s mukami neslychanymi usmrcen byl, Kuuiad sám

s nehojnymi Uhry casnym prchnutím se zachránil. Zmatek

bitwy byl tak náramny, ze o králowë a kardinalowë smrti

ani na jisto se newëdëlo, a doufalo se dlauho, ze Wla-

dislaw u Varny snad jako Sigmund u Nikopole (1396)

zachowal se útëkem i wrátí se do swych zemí zase.

Rozumí se, ze w okolnostech takowych Jifí Podë-

brad nemohl mysliti na wyprawení poselstwí kJulianowi:

nezbywalo nez rozhodnauti, ku kterému z obau pupezûw

bylo lépe obrátiti se, k Eugeniowi-li IV neb Felixu V.

To wiselo zase hlawne od rozsudku, ktery z nich mël

lepsí práwo i caku jistëjsí, uznánu byti od kfesfanstwa

Fridrichowi dané 2 8 Jun. 14 4 3 a tistëné in Chmel

Materialien 1837, I, 113. Písemnë uzawreno prímërí

dwauleté mezi Fridrichem a Wladislawem teprw 21 Mai

14 44. To slauiii k wymezení zmatkûw a nejistot,

jezto panují o té wëci u wsech témër dosawadních dëje-

piecûw.



112 Kniha XIV. Btzkrálowí. Clánek 3.

l444konecnë za prawého ajediného papeze. Koncilium Euge-

niowo preneseno bylo z Florencie r. 1442 do Lateranu a

tam pohfbeno; Basilejské trwalo sice i po 16 maji 1443,

kdez odbylo swé 45té a poslední fádné posezení, ale

moc a wáznost jeho klesala cím dále tím patrnëji. Kdyby

Eugenius byl pfijal a schwálil aspoñ hlawní zásady

reformy w Basileji dekretowané, není pochyby zeby swí-

tëzil byl brzy a snadno nade wsemi protiwníky swymi:

ale on usilowal získati radëji panowníky a knízata pro-

stfedky jakymikoli, wëda ze od nich wiselo poslusenstwí

nejen národûw, ale i knëzí: "0 a w toim dlilo se z pri

em rozlicnych. Král Fridrich spamatowaw se, ¿e jakozto

král Rímsky mël byti wrchním oprawcem církwe, zjednal

to r. 1444 na snëmu físském w Normberku (w mësících

záfí a fíjnu,) ze knízata físstí mëli setrwati w neutralitë

swé jen jestë rok, a 1 fíjna 1445 mëlo sejíti se w Kon-

stancii aneb w Augspurce koncilium nowé, ku kterémuE

jal se zwáti netoliko Eugenia IV a otce Basilejské, ale

i jiné mocnáfe w kfesfanstwu. A wsak náwrh takowy

nepotkal se nikde s prospëchem, a opustën brzy. W ta-

kowémto polozeni wëci zdá se, ze pan Jifi z Podëbrad

w rozhodnuti swém, neobrátiti se o potwrzení Rokyca-

nowo leda k Eugeniowi samému, dal se zwlástë wésti

úwahau, ie Felix V, ustanowiw jiz Mikuláse od Rebfí-

kûw ,w Cechûm za arcibiskupa, i jmenowaw také k bi-

120) Pamatné jest o tom wyznání Aeneáse Sylvia, aôkoli pa-

trnë nadsazuje, kdyz dí : Nam Шe papa indubitatus esset,

cui omnos principes obediunt. Non video clericos, qui

velint pro ista vel illa parte martyrium ferre. Omnes

hanc fídem habemus, quam nostri principes, qui si co-

lerent idola , et nos etiam coleremus. Et non solum

papam, sed Christum etiam negaremus seculari potestate

urgente. (Epist. 54, dd. 28 Dec. 1443.)

121) Poslední nám známé datum o ziwotu a pusobení muze
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skupstwí Litomyslskému, po smrti Alsowë, jistého Matëje 1444

Nëmce, faráfe nejprw Mostského, pozdëji Budëjowského, "2

podáwal málo cáky ku prospëchu Rokycanowu. Takéf

rokem 1443 uwázlo by lo tusím wsecko pfimé mezi Ce-

chami a sborem Basilejskym dopisowání, kdezto Eugenius

nepfestáwal starati se, kterakby uwesti mohl národ náá

ku poslusenstwí swétnu. IM

toho jest ode dne 1 Jul. 1443, kdezto „Nicolaus dei

gratia electus ecclesiae Pragensis, nee non in regno

Bohemiae et marchionatu Moraviae sacrosanetae genera

lis synodi Basiliensis legatus ," — cum non esset sibi

tutum adire Pragensem provinciam personaliter, — wy-

dal w Trautmannsdorfë w Rakausích nëkolikero psanf

do Cech, která etau еe in Actis consistor. lit. U, XIV

w archivu kapituly Prazské.

122) Kdyâ r. 144 4 fara S. Prokopa neboli S. Jana w Budëjowicích

byla uprazdnëna, Budëjowstí wolili sobë tam za faráre On-

dreje bakaláre, swého spolumëátana, král рak Fridrich сo

porucník král. Ôeského a bratr jeho kníze Albrecht presen-

towali jim dotëeného Matëje,— quemdam iniquitatis fil ¡um,

qui dicitur a congregatis in Basilea esse in episcopum

electus, tak mluwil o nëm papez Eugen IV w bulle dané

17 Nov. 1445, w nízto sám zase jmenowal známého

M. Pawla z Prahy, receného Zidka, k té fare ; koneénë

i pan Kaspar Slik stál o to, aby jeho bratr tam pnjat

byl. Ze wsech tëch kandidatûw koneënë jediny biskup

Matëj osedël na tom mfstë : ale s poëátku r. 144 7 pu-

towaw o to do Êíma, získal si tam teprw i Eugeniowu

milost; umrel рak r. 1449.

12 3) Zejména dne 10 Jan. 1444 wyslo nëkolik od nëho

listûw opët ku panûm ceskym, hejtmanûm zemskym a

obei Prazské, vi nichzto litujíc , íe posel jeho kardinal

Julian pro zaneprázdnëní swé w Uhrích nemohl jeátë

stihnauti do Cech, napomínal jich, aby wërnë stáli w po

slusenstwí stolice apostolské, „abominantes idolum illud,

quod Basiliae in dedecus et opprobrium Christianitatis

per nonnullorum insaniam est erectum." (Rkp. K. 34

fol. 199 w bibliotéce kapituly Prazské. Original ku p.

Oldrichowi z Rosenberka dne 13 Jan. zwlástë dany

chowá se w Treboni.)

8
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1445 O poselstwí, kteréz tudíz dle snesení snëmu Brod-

ského páni Jifí z Podëbrad a Zbynëk z Hasenburka uci-

nili ku papezi Eugeniowi pro potwrzení Rokycanowo,

nemûzeme podati zpráw blizsích; newíme ani kdo je

wykonal, ani jakymi dûwody opatfen byl ku preswëd-

ëení a sklonëní dworu Rímského. Známa jest nám jen

l5Maiodpowëd, kterau papez dne 15 maje 1445 na në udëlil.

Prawil zajisté w bulle téhoz dne dané stawûm králowstwí

ceského a universitë Prazské, ze mu podány zádosti od

nëkterych pánûw a hejtmanûw zemskych (capitaneos regni)

u pficinë osoby M. Jana z Rokycan, aby na Prazské

arcibiskupstwí potwrzen byl. On wsak ze prohlédaje

k tomu, сo za minulych let se dálo, za nejlepsí uznal

opatfiti církew Prazskau takowym pastyrem , kteryáby

nikomu nebyl proti mysli; proceá ze zádá i napomíná

jich, aby wsecku péci w té wëci zûstawili jemu, jakoz

jemu pry dle práwa cele nálezela: on pak ze hotow jest

uèiniti tak, aby celé králowstwí ceské práwem mohlo

spokojeno byti. Ostatnë ze bratr Lukás arcijahen Hor-

sowsky zprawí je ústnë sífeji o jeho úmyslu. ,г< Odpo-

wëd takowá newalnau dáwala éáku ku prospëchu Roky-

canowu: ale jestë wíce musely kaliti se nadëje ceské,

kdyz pfední nëktefí jednotníci Oldfichowi a Menhartowi,

13 Jul. sjewse se w Plzni dne 13 cerwence ke slysení papezowy

odpowëdi, wyprawili opët bratra Lukáse do Rima, a

oswëdcujíce radost i wdëcnost swau za to, ze papez ne-

wyslysel zádosti nëkterych lidí, podepsawsích se сo hejt-

many, jimiz nikdy pry nebyli, we spisu zwlástním wy-

kládali pfíciny, proc uznáwali Rokycanu za nehodného

byti arcibiskupem Prazskym. Pfícin takowych udáno

sedm: 1) ze wolení jeho stalo se skrze lidi swëtské,

12 4) Opis sauwëky bully od 15 maje 1445 nalezli sme také

w Treboni.
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ana kapitula Prazská té doby k zádosti cisafe Sigmundа 1445

i krále Albrechta zdrzela se byla wseho w nëm úcasten-

stwí; 2) ic od wolení jiz uplynulo témëf deset let, aniz

jestë potwrzen byl, coz daleko pfesahowalo lhûtu w ka-

nonech predepsanau; 3) ze ani znowa wolen byti ne-

mohl, an pfijaw wolení mimopráwné, psal se arcibiskupem

wolenym a prowozowal práwa biskupská, saudiw pfe

manzelské, swoláwaw a fídiw sbory knëzské a sázew

dëkany i faráfe po krajích; 4) ze nezachowáwal kom-

paktat ani sám, ani skrze swé lidi, podáwaje swátost

oltáfní nemluwñatûm a odbywaje sluzby bozí jazykem

prostonárodním, aniz pak wsech obfadûw církewních za-

chowáwaje, jako ku pf. líbání míru, swëcení wody, hrom-

nic, popele i palem; 5) ze byl wychwalowatelem nëkdy

mistrûw Wiklefa i Jakaubka, ktefí zapírali transsubstantiaci,

a tudíz upadal w podezfeni, jakoby také w té wëci ne-

práwë smyslel; 6) ze bylo pochybno, mëlli swëcení

knëzské, an Kunrat arcibiskup, kdyz ho swëtil, jiz byl

we klatbë, osleply a konal obfad skrze jiné osoby, nikoli

sám skrze sebe; a konecnë 7) ze stal se zlopowëstnym,

byw wypowëdën z Prahy pro podezrení zrady toho mësta.

Bratr Lukás mël papezi wyloziti wëci tyto sífeji a dbáti

spolu o to, aby dowëdël se jména, rodu a stawu osoby

té, kterau w fiimë Cechûm za arcibiskupa dáti obmyáleno.

Ku psani tomu "5 pfiwësili peëeti swé páni Oldfich

z Rosenberka, Menhart ze Hradce, Jan z Risenberka,

Hynek Krusina ze Swamberka, Wáclaw z Michalowic,

mistr Strakonicky, Hanus z Kolowrat, Burian z Gutsteina,

Jan Smificky, Zdenëk Kolwin z Ronsperka, Jindfich z Me-

telska, purkmistfi mëst Praiskych, a i sám Zbynëk Zajíc

z Hasenburka, tentyií, сo dfíwe dle uzawfeni snëmu Brod-

12 5) Jehozto i pûwodní koncept s korrekturami, i eauwëky

opis cisty zachowali se podnes w archivu Treboñském.

й*
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1445 ského byl s Jifím Podëbradem o Rokycanowo potwrzení

prosil. Skutek takowy mluwí sám dosti zfetelnë a hla-

sitë, aniz potfebuje tlumocení naseho. Pan Zbynëk Zajíc

byl skutecnë jeden z nejslechetnëjsich pánûw ceskych

wëku swého, an nepïx'staw nikdy pozíwati weliké wáz-

nosti a úcty wsestranné, umfel сo nejwyssí sudí zemsky

r. 1463. Nedá se mysliti jinak, nezli ze i on prawidla

pocestnosti a mrawnosti obecné pokládal byti nepfístojná

proti kacífum we wëcech nábozeiistwí a církwe.

Pfíklad tento ucí sprawedliwe uwaáowati také jiné

zpráwy o spusobu, kterak ^>an Rosenberk, сo nácelník

a wûdce strany politické, pocínal sobe w nesnázech wy-

jednáwacích. i'ii. sme mëli pfílezitost, a jestë se nán¡-

naskytne castëji, pozorowati, ¡te se nerozmyslel swolo-

wati na snëmích k vvëcem sebe protimyslnëjsim, spolé-

haje wzdy na to, ze slib, aumysl a skutek byly wëci od

sebe rozdílné. Podobny objew opakowal se také na snë-

1 8Fbr. mu, , kteryá ke dni 18 února 1445 rozepsán byl. Z gleitu

„powysenëjsího nad obecny, z pfíciny nëkterych listûw

od Prazan poslanych," kterymz jednotníci OIdfichowi a

Menhartowi "6 podáwali bezpecenstwí pánñm jednoty

Podëbradské, aby w poctu az do tisíci koní pfijeti mohli

12 6) Bylit to zejména páni Oldrich z Rosenberka, Menhart

ze Hradce , Jan z Risenberka, Zbynëk Zajíc z Hasen-

burka , Mikulás Zajíc z Ilasenburka a z Kosti , Hasek

i Walsteina, Jan ze Swamberka, Jan ze Hradce, Zdenëk

ze Sternberka a z Konopistë, Burian z Gutsteina, Jan

ze Smiric, Dëpolt z Risenberka, Jakub z Wresowic,

Jan z Kralowic purkrabí hradu Prazského a purkmistri

mëst Prazskych. (Srown. Archiv cesky, Ш, 530— 1.)

Pozoru hodné jest, ze Zdenëk ze èternberka, o kterémií

pozdëji mnoho wyprawowati budeme, té doby jestë drzel

se jednoty pana Oldricha z Rosenberka, swého sestrence ;

neb matka jeho paní Perchta z Krawar, a pánë Oldri-

chowa matka Eliska (f 1444) byly sestry, dcery nëkdy
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do Prahy, dowídáme se, ze pan Jifí s pfátely swymi te- 1445

prw po dni 23 úaora tam pfijel ; a zaloba, kterau potom 23Fbr.

páni Podëbradsti wûbec se oswëdcowali, poucuje nás, ze

snëm ten cely nedlauho trwaw, rozesel se zase bez

wysledku, ale s welikym stran pobaurením. Jednotníci

zajisté Oldfichowi a Menhartowi, bywse u wëtsím poctu

shromázdëni, nechtëli pry swoliti, aby Brodské zjednání

uwedeno bylo w skutek, ale prawili, „ze to nemûze

jináce jítí, nezli podlé námluwy, která na roku swato-

¡nichalském 1443 we Wídni s králem Rímskym se byla

stala, tak aby král, ku kterémuz pod wyminkami jiz swo-

!eno bylo, w Rakausích zâstal; neb k casu Mdnému

jmenowitému a jistému swoliti nechtëli, w kterémzby

nám do zemë wydán byti mël; jezto jest siroce o tom

wypraweno a powëdíno, coby zlého z toho této zemi

pojíti mohlo, kdyzby král, kteréhozbychom wsichni zde

w Cechách míti mëli, tam w Rakausích zûstal." '" Mínily

se bezpochyby skodné následky z wychowání jeho neto-

liko w neznámosti jazyka, mrawûw a ziwota obecného

tëch, ktefí mëli sc státi poddanymi jeho, ale také we

pfedsudcích národních, ba i w nenáwisti pobozné proti

jinowërcûm, kterymz ucitelé jeho nepfestáwali spílati

kacífûw. Ale сo horliwí podobojí kladli za skodu a hfích,

to jejich protiwnikûm zracilo se jako zisk a zásluha ;

odwrácenli král od jednëch, následowalo ze pfilne ke

druhym a pojistí pfewahu jejich w národu.

Dlauhá siroba koruny ceské a marné namáhání,

ukonciti ji, daly w bëhu tohoto léta pfícinu k wyjewu

pana Petra z Krawar a z Plumlowa (f 1411,) a scstry

tueím také pana Jindricha, padlcho w bitwë u Wyle-

hradu r. 1420.

127) Wiz psaní stízní pánüw jednoty Podëbradské, dané 30

Apr. 1446 na Horách Kutnych, a tietëné w Archivu

ôeském, I, 202— 294.
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1445 neobycejnému a znacnému pro tehdejsí smyslení obecného

lidu w Cechách. We wsi Stadicích, z níz nëkdy kníze

Pfemysl, praotec wsech panowníkûw ceskych, od pluhu

m.Apr. powolán byl na trûn, naskytnul se po welikonoci mu£

neznámy, w zmi odëny, jeni wystaupiw na strom wy-

soky a ratolestny w poli, upletl sobë w jeho wëtwecb

jakausi chyái ku pfebywaní. Sedlákûm ze wsi, ktefí pfi-

cházeli naй se díwat, jal se wyprawowati, ze byw pau-

stewníkem, mël zjewení zázracné : swaty, Wáclaw a swaty

Jan pfisedáe pry k nëmu, oznámili, ie bûh ustanowil jej

Cechûm za krále; a protoá od nich poslán jsa áe pfise!

do Stadic, kdezto králowé ceátí pûwod swâj brali, aby

dostól 'powolání swému; lidu éeskému nyní ze jest sly-

seti wûli bozí a zuchowati se podlé ni. Muz ten, ackoli

sprosty, za pfícinau postawy a reci uslechtilé i poboz-

ného chowání zdál se sedlákum byti cosi wyssího a swa-

tého ; i uznawse w nëm brzy krále Jim od boha ustano-

weného, jali se ho ctíti spûsoby wselikymi, pHnáseli dary

a poklony, a nejen otocili ho strází tëlesnau, ale zfídili

mu také radu ze starsích swych. Nahodil se brzy clo-

wëk znal^ w pismë, kteryzto ucinën jsa kancléfem, spi-

sowal nowé zjewení, a psaními do wsech krajin rozná-

senymi napomínal lid, aby pfiüíli koHt se králi swému,

jejá bûh sám z prostfed chudiny powolati a pro dobro

wlasti zjewiti ráëïl. Hluk o wëci té brzy rozléhal se po

celé zemi, a budil tu nadsení, tam smích; hojné dawy

lidstwa hrnuly se z blízka i z daleka ke Stadicum, neje-

den rytíf pfikazowal se nowému panowníku, a w mëstách

i we wsech pocaly oñ ciniti se strany; rostaucí myslí

wsech pohnutí zdálo se zwëstowati baufi. U pánûw ce-

skych, kdyá to spatfili, smích náhle obrátil se w strach ;

i sjewse se и pana Smifického w Raudnici, wyprawili

éeledi branné s potfebu do Stadic, aby diwadlu takowému
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konec ucinili. Nowy král ani raddowé jeho nepostawili 1445

se k odporu, a pfiwezeni jsau do Raudnice, kdezto pan

Smificky podrzew je nëktery cas u wëzení, propustil

raddy konecnë domûw, a krále na mysli pomateného byti

poznaw, poslal do Prahy Pesíkowi purkmistru k opatro-

wání. Diwno bylo, ze kdyz pfi zatknutí bozího poslance

zázrak ocekáwany nëpfihodil se, hned opustën a zapfen

byl i od nejhorliwëjsich staupencûw swych. "e

O zrûstání sporu w otázce králowské mame z roku

1445 zpráwy jen kusé a nedostatecné. Ales ze Stern-

berka psal panu Rosenberskému dne 10 dubna takto: ioAp.

„Wëdëtif dáwám, ze o tobë obecnë powést jde, ze chces¡

jeti pro krále Rímského, a jeho sem do zemë uwesti.

Mily pfíteli, ac jestli to tak, mohlby se dobfe na to roz-

pomínati, ze kdyz král Albrecht byl sem uweden do

zemë ne z jedné wûle, ze ste jemu ani zemi jeho uwe-

dením nic dobrého nezjednali, nez rozdëleni w zemi byli

ste uwedli, a jistá cáka zkázy zemë této proto byla. Pak

12 8) Nejlepsí o príbëhu tomto zpruwy nalezli sme we psaní

Eneáse Sylvia, daném we Wídni dne 21 maje 1445 a

posud jen w rukopisech zachowaném, kdeíto spisowatel,

mluwiw o sncmu Budínském, na nëmz páni uherstí swo-

lili se o krále Ladislawa, potom prawí : Nunc in Bohe-

miam transeo , ubi quo sunt viri et ingenio et doctrina

praestantiores, eo interdum major stultitia reperitur, — a

рak wyprawuje, сo sme uwedli nahoíe. Starí letopisowé

(na str. 13 8) wyprawují, ze „trlek blázniwy sedël u

Stadic pode krem Pfemyslowym , cinë se pry králem

Artusem a králem Polskym," a ze ,jeli su k nëmu pa

nose, rytieri a obeení lidé se wsech stran , diwíce se

coby to bylo." Zpráwy wäak Eneásowy jsau i urôitëjsí

i wërohodnëjsí ; dokládá рak : principes — risu in ti-

morem verso , conventum in propinquo faciunt , missis-

que satellitibus hominem in vincula conjiciunt; qui ut

captus est , ab omnibus est desertus, regnumque non

parva formidine liberatum. — Ille jam vesanus est, nec

ulla nisi stultitiae verba profundit. —
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jestlize krále Rímského uwedes, wjistotë raé wëdëti, ze

opët tím nic dobrého nezjednás, nez tolikéz, nybrz strach

hûfe nezli prwé; o tom pane nepochybuj. A pakli prou

pojedes a jeho nepfiwedes, (jakoz lidé prawí,) ostawís

po sobë slowo neuzitecné a takowauto památku, zes rád

chtel zemi roztrzení zjednati, o to osobnë pracuje, ale

¿Ees toho dowesti nemohl. Protoz mily pfíteli, másli pe-

níze a práci naloziti, naloz je nëkde na obecné dobré :

neb slusnëjiby tobë bylo to jednati, cozby zjedné wûle

bylo a ku pokoji slauzilo." Pan Rosenberk odpowëdël,

ze powëst ona byla kfiwa; on tfebasby pry ku králi pro

swau potfebu jel, proto ze „nemínil uciniti jinak, nez

jakoz na dobrého clowëka slusí." '" I ackoli tëzko wë-

fiti, zeby pán ten tak hrubë se byl mylil w osobni po-

waze krále Fridricha, dëlaje sobë o nëm nadëji, zeby

dal se do Cech uwesti: domnëni wsak takowé panowalo

i pozdëji jestë mezi lidmi, jakoz swëdci zápis na sjezdu

w Kutnéhofe dne 24 cerwna ucinëny, kdezto jednota

Podëbradska formulowala program swûj zfetelnë a dosta-

tecné. Poloziwsi zajisté, jak obycejnë, dokonání kompaktat

a smluw s cisafem Sigmundem ucinënych za potfebu nade

wsecky jiné potfeby zemské, oznámila, „ze prwé byla a

jestë jest a bohdá i w budaucich éasich bude wûle

nase, abychom krále mëli, kteryiíby se hodil k nasi ko-

runë ceské, a jeztoby nás hajil a bránil w nasich spra-

wedlnostech a w umluwách fádnë ucinënych, a kaádého

pfi swobodách a práwích jeho zachowal: jinak," (a to

jiz mëfilo proti Rosenberkowi,) „chtëliliby ktefi krále

kterého strannë a swéwolnë uwesti, proti takowym swo-

lili sme se, abychom sobë radni a pomocni byli do tëch

hrdel a statkûw." Dále ustanowili se páni Podëbradsti

na tom, ze swoluji jestë ke snëmu obecnému ke dni S.

129) Celá peaní obë wiz w Archivu ceském, II, 19, 20.
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Bartolomëje ulozenému, jakoz pry i w postë swolili, ale 1145

do Prahy k nëmu jeti ze nechtëjí pro pfíciny hodné, kte-

réz i na posledním tam drzaném snëmu skuteënë pry

shledány jsau; pak ze mají poselstwí uciniti ku Praza-

niim, „ze ti knëzí, jezto se kapitolau nazywají, nám kom-

paktat nedrzí, ale je rusí, kdyz takowé knëzí, jezto pod

jednau spûsobau podáwají, na ta mista uwodí, kdez jest

prwé pod obojí spûsobau dáwáno, a ze na knëzí nase

sahají, pohoníc a klatby na në wydáwajíc, wëdauce, ze

sme my M. Janowi wolenému arcibiskupowi podlé swo-

lení wsí zemë swé knëzí porucili k zpráwë; i w jinych

wëcech jsau nám winni. Protoz zádáme, af to páni Pra-

áané, ze ta kapitola jest wjich moci, opatfí a oprawí:

pakliC toho neuciní, byloby nám' toho lito." ,30 A ne-

mëwse na tom dosti, psali tíá páni dne 1 srpna z Podë- l Aug.

brad králi Fridrichowi samému cesky w tato slowa : „Zpra-

weni jsme, ze o nás nëktefí pomlauwají, a snad i pfed

Wasí Milostí zprawují, zebychom my krále míti nechtëli.

I ra&á Wase Milost wëdëti, ze nase zádost byla, jest i

bude, abychom krále сo nejspíse mëli, kteryzby se zemi

nasi hodil a sprawedliw byl. A toho sme i o stryce

Waáí Jasnosti knëze Ladislawa podáwali, chtëwse k nëmu

swoliti s hodnymi wyminkami a potfebnymi korunë ceské ;

i o to také péci majíc, kdybychom krále mëli, aby opa-

tfen byl, o cemby jeho dwûr fádnë a dostatecnë mohl

130) Cely zápis stojí w Archivu ceském I, 291. Nebude

snad zbytecno pnpomenauti, ze slowa „bude mi toho

líto , budu toho litowati" we mluwë ceské XV století

neniëla smyslu pauze trpného, jako za nasí doby, kdezto

„litowati" a „zeleti" jsau temër synonyma; tehdáz lito

wati bylo jestё verbum activum a znamenalo tolik сo

uistíti se , ciniti sobë náhradu za kriwdu. Srwn. Prí-

spëwky ku glossariuni reci ceské w Casopisu cesk. Mu

seum, :827, I, str. 68— 7 9.
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1445 zprawowán a drzán byti. A toho, ac sme chtëli rádi,

zwésti sme nemohli. A zprawujeli kdo jinak Wasi Milost,

ráete tomu newëfiti a na takowé feci nespoléhati, acby

kdo chtël сo jednati swéwolnë a wytrznë; nebby to

k dobrému níkoli jíti nemohlo, jakoz se to shledáwalo,

сo jest zlého z takowého jednání swéwolného wycházelo.

Protoz Jasnosti Wasí wëfíme, a doufáme, ze nerácíte o

nás domnëní míti, nez jako o tëch, jezto dobré koruny

nasi milujeme." '"

Následující krátké wypisky ze psaní sauwëkych po-

dají také nëco swëtla o událostech té doby. Pan Mikulás

30Jul. Tréka psal 30 cerwence panu Rosenberkowi, ze ty dni

byl u nëho na Lipnici pan Jifí z Podëbrad, a ze mluwíce

spolu predkládali sobë, kterakby zemë zase we swornost

uwedena byti mohla. Pan Jifí ze jiz dfíwe w Nimburce

uradil se byl s Janem Smifickym, aby tento сo prostfed-

ník pficinil se o sjezd nëkolika pfedních osob oboji

strany; a nyní ze nabízel pana Trcky, aby také usilowal

о to wplywem swym u pana Rosenberka. Toho ujal se Trcka

horliwë, pfedkládaje panu Oldfichowi, kterak pry „ny-

nëjsí upokojení té zemë jako na niti wisí, a toliko o po-

cátek jest; a pocneli se, kdo to zastawí a toho ubrání?

a strach skrze tu neswornost, prodlíli se, by mnohych

w té zemi zkazení nebylo." Na to pan Oldfich odpo-

2 Aug. wëdël dne 2 srpna, zwláste o pokoji, ze jako na niti

wisí : „Mily pane Mikulási ! pohfíchu, wsak je to tak !

Já, bûh to wí, cozbych já se umël k tomu pHciniti, pro

obecné dobré a upokojení této zemë, tofbych rád ucmil.

1 prosím tebe, dej mi wëdëti, kteréby se tobë osoby

k tomu sjezdu líbily, a kde i kdy by ten sjezd mël byti?

131) Psaní toho pfepis sauwëky a hodnowërny nasli sme

w archivu Treboñském. Srwn. Casopis éesk. Museum,

182 7, Ш, 65.
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Neb prwé semnau také mluweno jest, abych se s panem 144&

Jifíkem a s panem Alsem na Zwikowë sjel." Zdá se sice, ze

pan Oldfich, usilowaw tehdáz o nowy sjezd krále Fridricha

se stawy ceskymi, ,3i nemnoho péce a pilnosti nakládal na

uskutecnëni náwrhu dotceného : ale hlawnë prodlilo se jiio,

proto, ze pan Jifi do Morawy odjew, (za pfícinau dlau-

hych nesnází, které rod Kunstatsky mël s Brñany pro

stëti pana Heralta z Kunstatu,) wrátil se odtud teprw

w mësici fijnn. Na to sjewse se páni Zbynëk Zajic, Smi-

ficky, Ales Holicky a Jifi Podëbrad we Slaném, jednali

opët o sjezd onen, a (jakoá prwni dwa 18 fíjna o tom l80ct.

panu Rosenberkowi zpráwu dáwali,) páni Aleá a ЛИ

swolowali k nëmu pod wyminkau, aby nebyl nadarmo,

t. j. aby skutecnë oprawowány byly wëci ty, o kteréz

na snëmích weliké trení w fecech bywalo, az i bez konce

se rozjízdëli, neb oni také se swé strany ze jsau hotowi

oprawiti, сo bude slusného nalezeno; pak aby sjezd ten

byl na Wlasími (u pana Trckу,) a nikoli na Zwikowë

(u pana Rosenberka,) i aby s obojí strany po sesti oso-

bách k nëmu jmenowáno bylo. Daláí o tom wyjednáwaní

protáhlo se az pfes nowy rok, kdez potom sjezd jakysi

stal se na Zwikowë skutecnë : ale сo tam pofízeno,

z nedostatku zpráw udati nelze. ,33

Krái Fridrich uzawfel sice bëhem léta 1445 pfimën

jak se zemí Morawskau wûbec, tak i s Táborskymi, Píse-

ckymi a Wodñanskymi zwlástë, zawázaw se odbyti tyto

13 2) Zmínku o tom ôinili Prokop z Rabsteina we psaní dne 3 1

. Aug. 144 4 z Prahy panu Rosenberkowi poslaném (Ar

chiv ëesky, II, 481,) a Aeneas Sylvius we psaní z Wí-

dnë (m. Sept.) jestë netistëném, kdezto dí : cum Bohe-

mis ad S. Galium in hoc loco conventus habendus est.

13 3) Psaní zde uwedená tistëna jsau w Archivu ëeském , Ш,

2 9 — 3 2 ; o sjezdu, kteryz se stal na Zwíkowë dne 1 3

Mart. 1446, zmínka se ôiní w Arch. ë. II, 21. Ш, 34.
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1445 penëzy hotowymi za holdy, které do té doby z Ilakaus

wybírali: '" alé dále nestaral se o wëcí ceské. Mclf

zajisté jiná dûleáitá wyjednáwaní dwoje : jedno s Uhry,

druhé s dworem Rímskym. Páni uherstí po smrti krále

Wladislawa snëmowawse w Pesti w mësíci itiaji 1445,

zfídili sobë saini fád a hejtmany zemské, a swoüwse

wsickni ku králi Ladislawowi, ustanowili wyslatijwselstwí

znamenité do Rakaus, aby wyzádali sobe i mladého krále

i korunu swatau, kterauzby opët na králowetwí uherské

korunowán byti mël. Poslowé pobywse nëkolik mësicûw

we Wídni, nemohli konecnë dorozumëti se s králem Frid-

richem, ani pfemoci nedûwëry jeho. Pan Kaspar Slik,

8 Oct. kancléf físsky, dáwal o stawu toho jednání dne 8 fíjna

tu zpráwu, '" ze Uhfi wolni byli Ladislawowi sstaupiti

wsech hradûw a pozitkûw jeho komofe pfíslusejících a

spûsobiti fád i wládu zemskau, a potom krále Ladislawa

i s tau korunau wrátiti králi Rímskému, aby jej chowal

w Prespurce, neb u Wídni, neb na Spilberce^ kdezkoli

134) Prwní o tom námluwa stala se na Krumlowë 18 Jan.

1445 skrze Oldricha z Rosenberka, Reinprechta z Pol-

heimu a hejtmany králowské na Witorazi a Swëtlé, tak

ze Tábori za wsecky ty holdy dostati mëli 2000 zl.

uherskych (t. j. dukátûw.) Tábori wlastním zápisem

priznali se k tomu teprw 2 5 Jul. Král dlauho prodlé-

wal s ratifikací, a summa dotôená splacena teprw o dwë

léta pozdëji (1447) — wse dle akt w archivu Treboñ-

ském zachowanych. O prímërí a míru koneôném mezi

Morawau a Rakausy nachází se w regestách krále Frid-

richa od 14 45 Jan. 16 a násl. nëkolikero zápisûw ;

hlawní o në jednání stalo se na sjezdu Znojemském ku

konci mësíce brezna 144 6, a dokonáno smluwau dne 7

dubna, jejíz original nachází se pnsawad wc stawowskcm

archivu Morawskcm. Srwn. Kollar Analect. II, 1231.

Archiv ëesky III, 34. .1. Chmel Gesch. К. Friedrichs,

Bd. II, 331—333.

135) Psaní o tom celé ôte se w Archivu ëesk. II. 400.
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wëk rácí. „Pak král Fridrich se jedno stará o jistotu, 1445

aby jemu Ladislaw král a koruna wráceni byli: neb

Uhfi jistoty jiné nemají, ncz pfísahu, listy a peceti: a na

tëch se králi málo zdá, uwazujíc predeslé bëhy. Na tom

jiz wsecko lezí, sic bychme mëli cely konec." Ale práwë

proto rozesli se brzy potoim páni uherstí z Wídnë bez

konce.

Jednáni we wëcech církewních bylo méne rycné,

ale stalo se mnohem rozhodnëjsim. Bëhem roku 1445

dwûr krále Rímského opustil rownowáhu swau mezi Ba-

silejí a Rímem, a pocal se patrnë chyliti na stranu Eugenia IV.

Hlawní pûwodowé promëny té byli: kancléf Kaspar Slik,

jehozto zádost, powysiti bratra swéhü Jindficha na bi-

skupstwí Frisinské, potkala se byla w Basileji s odporem ;

Aeneas Sylvius Piccolomini, sekretáf nëkdy sboru Basi-

lejského, nyní krále Fridrichûw, an pоslán byw k Euge-

niowi IV w tajném poselstwí, wrátil se odtud w maji

1445 s myslí cele promënënau; a knëz Jan z Karvajal,

rodem Spaniel, auditor sinë papezowy, jenz dwakráte

toho léta wyprawen byw od Eugenia ku králi, umël

welmi zdárnë jednati ku prospëchu pána swého. Tyz

Karvajal byl také w mësíci srpnú, tedy nedlauho po sjezdu

Plzenském nahofe dotceném, poprwé w Cechách u pana

Rosenberka na Krumlowë; a bylof to jiz znamení weliké

pfíznë, z které kochala se wëc ftímská na dwofe Fridri-

chowë, ze sluzebník králûw, Prokop z Rabsteina, posláh

„s bullemi Eugenia papeze k rektorowi university a k mi-

strum ucení Prazského, téz k mëstûm Prazskym, welmi

ochotnymi a wzácnymi i pfijemnymi," jakoz swëdci leto-

pisec. '" Nicménë úcinek této zmëny newystaupil hned

na jewo, ani w Oechách, ani wNëmcích; tuto zwlástë,

136) Starí letopisowé na str. 140. Psaní Prokopa z Rabsteina

31 Aug. 1445 (Arch. ë. II, 431.)
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144 5 kdyá neutralita dle umluw mëla wzíti konec, obáwáno

se hrubë, ze wëtsina kurfirstûw, zejména Kolinsky, Tre-

versky, falckrabë a wéwoda Sasky, pfiznají se zrejmë

k Felixowi V. Kterak konecnë odwráceno nebezpecí ta-

kowé, wylozíme brzy.

1446 Opakowaná ta hra, ze swolowaly a mafily se wsecky

zádosti jednoty Podëbradské , spûsobila byla w Cechách

jiz weliké myslí rozcilení, kdyz nowé skutky s pocátku

r. 1446 pfihodily se, jimizto dautnající oheñ rozdmycho-

wal se az we plápol wefejny. Prawí stary letopisec, ze

té doby mistfi, bakaláfi a studenti, ktefíz wysli byli na

swecení k biskupu Mísenskému do Stolby, wrátili se odtud

zase, wyprawujíce, kterak biskup nechtël jich k swecení

pfipustiti, jediné Iec se prwé odpfisáhnau pfijímaní pod

obojí spûsobau; „a oni radëji odepfeli wzíti swëcení, nez-

liby to ucinili ku potupë prawdy Kristowy a k hanbë to-

hoto králowstwí. Ale to wsecko pfislo (pry) z náwodu

kapitoly Prazské a M. Papauska. ktenzto listy psali, aby

biskup zádnym obyëejem tobo necinil." Wedle toho mël

tehdejsí pocátek feholnictwí kalisnického mensí sice wáhu

do sebe, ale dotykal pfece mnohych dosti ziwë; mistr

zaji sté Pfibram , сo administrator konsistofe pod obojí

uwedl do klástera Slowanského w Praze ctyry zcmany

a jednoho záka , ktefí odfekse se tohoto swëta , ucinili

slib drzeti cistotu a podnikli feholu nowau. ,3r Poselstwí,

kterymá jednotníci Podëbradsti nastupowali u Prazanúw

a kapituly Prazské na oprawu, nemëlo zdárného úcinku,

a i sjezd pansky jiz dotceny na Zwíkowë dne 13 brezna

nepfinesl zádné odtuchy. Protoz sjewse se opët na Kutné-

зоАр. hofe 30 dubna 1446, zejména Jifí Podëbrad, Ales ze

èternberka, Jifí z Dubé a Wisemburka, Petr ze Zwífetic,

Mikulás Trcka i bejtmané krajûw Cáslawského , Kaufim

137) Starí letopisowé na str. 140. 141.
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ského a Chrudimského , wydali psaní stízná ke wseml4 46

predním pánûm ceskym, oznamujíce ze kfiwd, kteréz tak

dlauho snáseti museli, jiz litowati chtëjí, a zádajíce k tomu

netoliko schwálení, ale i pomoci.'38 Pan Oldfich z Rosen-

berka byl w mësíci dubnu 1446 w Rakausích u krále

Fridricha w osobních swych zálezitostech , pan Menhart

zase s pány Zajícem, Burianem, Caltau, Janem starsím ze

Swihowa, Janem Sádlau, Wáclawem Zmrzlíkem a jinymi

w poselstwí od zemë. Kdyz tito wraceli se dne 14 maje l4Mai

do Prahy, wítáni jsau slawnë, ale o pofízení jejich nena-

chází se zpráwa zádná. Jen to wíme z wlastního wy-

znání panë Rosenberkowa,'39 ze mluwiw králi jiz w No-

wém Mëstë o baurliwém a powázliwém stawu wëcí ceskych,

po náwratu swém do zemë teprw poznal celau oprawdo-

wost chystajících se baufí, a uleknuw se hroziciho nebez-

pecí, umínil podrobiti se nutné potfebë a ukrotiti rozhnë-

wané protiwníky opët powolností docasnau a twárnau.

Swolán tudíz snèm, kteryz mël w Praze drzán byti,

do mista Pelhfimowa tak rychle a náhle , ác ani celá

138) Wiz Archiv éesky, I, 292—294.

13 9) W archivu Treboñskom nachází se instrukce a pamët

posla Rosenberského , kteryz wyprawen hned po snëmu

Pelhrimowském ku králi Fridrichowi, aby mu oznámil, сo

a proc se tak stalo. W te pamëti píse se : „It. kdyá

pán zase domów prijel , wida ze to w Cechách welmi

zle jest a welmi se búrí, obeslal Jeho Milost (krále

Fridricha) aby se râôil k tomu sjezdu (s pány ceekymi)pri-

ciniti. Na to iádné odpowëdi neucinili. A pán wida,

¿Se se welmi búrí, udëlal sjezd w Pelhrimowë a ne

w Praze; a tu jest zjednáno tak, jako karta (snëmowní

nález) swëdèí. Pri tom sjezdu mluwil pán o potrebné

wëci Králowy Milosti. Tu druzí páni odpírali a rkúce :

сo máme s ním jednati? Trôkowi, Uhróm roky pokládal,

nezdrzel ; buiï umluwa ëtena , tak íe chtie jiného pána

mieti. A tak sú Jeho Milost welmi w nenáwist wzali

protoze toho sirotka dobrého nedbá" a t. d.
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144 6 zemë k nëmu dospëti nemohla. Nicménë sesly se tam

pfedni osoby wsech stran a stawûw, a pro wëtsi w jed-

nání pofádek i jistotu jmenowán jest wybor desíti osob

stawu panského, osmi stawu rytífského a tolikéz stawu

mëstského, ktefí wynesli nález snëmowní jménem weske-

rého národu.'10 Dûlezity ten nález stal se po nedlauhénv

12Jun. jednání dne 12 cerwna, i znël w ta slowa, ze „páni,

rytifi, zemané a mësta králowstwí ceského, nyní w Pel-

hfimowë na snëmu o dobré obecné wsí koruny sebraní,

znamenajíce rozlicné i tëzké a zemi welice skodné roz-

trzky, a wystfihajíce se, aby tím obecné dobré senedlilo

a zlé nedbáním lidskym tak w duchowních jako we swët-

skych den odedne wíce nerostlo, a tak zádajíce napfed

zfízení fádu bozského a uwedení zemë ceské w jednotu

■ i w pokoj, wsickni spolecnë a jednostejnë swolili a usta-

nowili se pewnë na kusích následujících: 1) „Nejprwé

o krále Ladislawa jest úmysl a wûle nase, ze na snëmu

obecním wseho králowstwí nejprwé pfístím , (t. j. o S.

Martinë w Praze,) chceme i mame pfátely nase a jiné

dobré lidi k tomu wésti a táhnauti, abychom ku králi

ftímskémn poselstwí fádné ode wsí zemë spolecnë ucinili,

by nám w roce od téhoz snëmu ôbecného pofád ctauc

(tedy nejdéle ku konci r. 1447) za krále a za pána na-

seho jej wydati rácil : tak aby netoliko jménem a we

hlasu, ale jiz i w skutku nasím pánem ode wsech pfija-

140) Wybor ten byli: 1) páni Oldïich z Rosenberka, Men-

hart ze Hradce , Ales ze Sternberka , Jirí z Podëbrad,

Hasek z AValsteina, Jan Telecky ze Hradce, Zdenëk

ze Sternberka, Jindrich z Michalowic, Jindrich ze Stráze,

Jan Zajimaë z Kunstatu; 2) rytíri Jan Hertwik z Rau-

sinowa, Jan ze Smiric, Mikulás Тrбka, Pribík z Kleno-

wého , Jan ze Sautic , Bohuse mlady z Postupic ; Jan

mladsí z Eabsteina, Arnost z Leskowce ) 3) mëstané

Prazstí étyri z konselûw a ôtyri z obecních. Wiz Archiv

cesky, I, 294.
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lym a korunowanym byl a králem , a zemë aby pod ji- 1446

stymi zpráwcemi a pod slusnymi fády, kteréz sobë ze

spolka spûsobíme, byla zfízena, jakoz k tomu jiz wûli

plnau krále Rímského mame. Swolili sme také, ze kdoz-

koli úroky a platy na zemi jakékoli mame, chceme jeden

úrok se wsech zbozí swych dáti , i s mësty we snëmu

obecním mluwiti , aby také pomohly, aby král mël cim

wyplatiti zástawy králowstwí a spolu naë ziw byti. Pod

kterymizto zpráwcemi a w fádu jiz dotfieném má zemë

w panowání krále Ladislawa státi a trwati az do letJeho

Milosti; a zpráwcowé dotcení, kdez toho potfebi bude,

maji ku králi Rímskému p radu a pomoc se utíkati. Pak-

liby král Rímsky neráëil nám krále Ladislawa wydati,

spûsoby nase wida k tomu tak poctiwé a hodné: tehdy"

lítost nad králowstwím tak zanedbanym i nad sebau ma-
Ф

jíce, a dalsích se záhub zemë i takowych nejednot wíce

dopustiti nechtëjíce, musilibychom i chcem konecnë sami

sebe i to králowstwí tak opatfiti, abychom bez pána ne-

byli a bez krále. 2) Рak zádajíce wzdy napfed rozsífeni

cti a chwály bozské, a uwedení knëástwa králowstwí na-

áeho w jednotu, wedle kompaktat, listu mírného a smluw

pfedesle mezi námi sepsanych, zñstali sme konecnë a

z jedné nás wsech wûle na tom, aby M. Jan z Rokycan,

woleny k arcibiskupstwí Prazskému, byl s nasimi wsech

pilnostmi a pracemi skutecnë poswëcen a potwrzen; в

protoz aby na snëmu obecním nejprwé pfístím poslowé

k tomu hodní zjednáni byli a wybráni , ktefízto tu práci

a to poselstwí ku papezi nebo jinam, kdezby tomu nej-

spësnëjsi konec státi se mohl, mají na se wzíti ; a ztrawa

jim tudíz zjednána bud, i jiné potfeby k tomu pfíslusné.

A u'zbykoli k tomu osoby, rady neb peceti bylo potfebí,

nikdo nemá jí odpírati; ucinilliby pak to nëkdo pfedce,

nemá to míti zádné platnosti."

9
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1446 SnëmPm tímto Pelhfimowskym poca1o se nowé ne-

pretrzité pasmo a pokrok widomy dëjin ceskych , jezto

k urcitému konecnému cíli nejen smëfowaly, ale nutností

temër neodolatelnau i skutecnë dowedly. Cíl ten byl

osáhnutí a prowozowání wrchní moci we smyslu wëtsiny

národní, t. j. jednoty Podëbradské. Widíme od té doby

ustrojowati se zapas cím dále tím zjewnëjsí, umëlejsi a

krutëjsí netoliko mezi dwëma stranami, ale mezi dwëma

osobami, okolo nichá, сo nácelníkûw a wûdcûw swych

delily a obkládaly se samodëk wsecky síly národní. Bylif

to páni Jifí z Podëbrad a Oldfich z Rosenberka ; nebof

tfetí nácelník, pan Menhart ze Hradce, stal se byl jiz

pauhym nástrojem w rukau OIdfichowych. Sauboj ten

weliky, w nëmz potykáno se netoliko wojskami a bitwami,

ale i wselikymi dary ducha i slowa, ctnostmi a chytrostmi,

genialností státnickau a auskoky diplomatickymi, pomocí

mocnáfûw i národûw cizích, snëmowáním a poselstwo-

wáním nekonecnym, nabywaï wëtsi a wëtsí zajímawosti

jak z okolností éasowych, tak i z osobní powahy saupefûw,

aniz zastawil se leë auplnym swítëzením jednoho a ustau-

pením druhého s jewistë. Pan Jifí mël w pánu Oldfichowi

ctíti manzela sestry mateiny, tento pak kochati se we

zdárném synowci swém : ale wásnë strannické dáwno

byly mezLnima wyryly propast bezednau, která pfeká-

iela prawdiwému sblízení sebe. Nehádejme nakwap, kdo

z nich mël aumysly lepsí a zastáwal stranu sprawedli-

wëjsí: oba sli jistë, kam kterého wedlo pfeswëdceni a

swëdomí jeho. Wímef arci jiz o panu Oldfichowi, ie

nelibowal sobë w národu swém, aniz chodil po cestách

upfímnosti, anobrz ze zdálo se jakoby wzdy bazil jen po

mistrowstwí w oklikách a pokrytstwí: tajiti ale také o

panu Jifíkowi nesmíme, ze jakkoli upfímné bylo jeho

wlastenectwí, jakkoli wysoké dary ducha i srdce, jakkoli
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bezauhonny áiwot wefejny i saukromy, pfece сo do 14 46

uslechtilosti mysli a autlosti swëdomi, dle zdání naseho,

zûstáwal pozadu za pfedchûdcem swym panem Ptaëkem.

Byltë zajisté opatrny jako had, a pfi maudrém obstará-

waní obecného dobrého nezapominal nikdy na swé wlastni,

aniz ostychal se uziwati prostfedkûw tu chytrych, tam

krutych k aucelûm, kteréz za chwalné a potfebné uzná-

wal. Mozná, áe takowéto pfísady w jeho powaze bylo

potfebi, anby bez ni byl snad nedowedl wice, nezli nëkdy

tyz jeho pfedchûdce.

Snëm ten obecny a walny, na kterémz wëci w Pel-

hfimowë swolené mëly se wésti we skutek, dle zádosti

jednoty Podëbradské bylby mël сo nejdfíwe rozepsán a

drzán byti : ale pan Rosenberk prowedl to, ze mu rok

prodlauzen az ke dni sw. Martina, a to do Prahy, tak

aby pry netoliko král Fridrich, ale i km'zata SIezstí a

korunni zemë wsecky k nëmu pohodlnë pfiprawiti se

mohli. Kdyz potom tyá pan Oldfich oznámil úmluwy

Pelhfimowské králi Fridrichowi a dworu jeho, dal tim

pfícinu k dopisûm welmi zajímawym a poucnym. Pan

Kaspar èlik psal jemu dne 6 cerwence, ze pfedloziw 6 Jal.

zpráwu jeho králi, srozumël, áe „Jeho Milost to slowo,

jakoz pises, zcby jestë z toho mohlo nëco dobrého wy-

jiti, sobë wice wází, nezli formu toho pfipisu. Neb se

Jeho Milosti a nëkterym zle líbí o Rokycanowi; druhé

sobë wází nëktefi, ie jest to nepodobné, jestliáeby král

hned newydal krále Ladislawa, áe proto bez pána byti

nechcete; tfeti, ze sami chcete zprawowati zemi, a bu-

delit tfeba, chcete se k Jeho Milosti uteci, tak aby Jeho

Milost wám byla powinowata, ale wy zase nicehoz nic;

ëtwrté se také wází nejwyse, ze jste w tom wsickni za-

psáni, jezto toho dfiwe nebywalo; a maji nëktefi za to,

2e s tim jest jakoby odstaupeno od wasí strany; páté

9*
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l44 6diwno jest nëkterym, ze drnhá strana, aс jest mnohem

menai nez wase, jeztobyste mëli s sebau Slezy a wsecky

zemë okolní, wzdycky wás po swé wû'li táhne kamи

chce. Wsaká kterakzkoliwëk, majíf zde wzdy jestë na-

dëji, ze nëсo dobrého mate nazad, a téz já také ufám.

Ale knëz Karvajal, tenf jiz cele si zaufal, a wcera ke

mnë fekl: „tyto umluwy nic se mi nelíbí, ano se prawí,

ze pro Rokycanowo potwrzení má posláno byti ku papezi

nebo jinam, kdezby tomn nejspfisnëjsí Tsonec státi se

mohl ; widëti, ze to smëfuje do Basileje k onëm schisma-

tikûm, ijiz poznáwám, ze Prokop Rabstein málo prospëje

swym poselstwím ; neb papez ne tak brzy potwrdilby

clowëka, jehozby neznal pewného byti u wife." Tak já

rozumím, ze jest zaufal dokonce." Na to pan OIdfich

dal za odpowëd: „Posli k tobë i Karvalajowi knëze Jana

faráre swého ze Sobëslawë, kteryz wás tëch wecí wsech

sífe zprawí, proc se jest to tak stalo. Neb jakoz se

w tu chwíli dálo, byf se ta umluwa nebyla stala, bojím

se zeby se tak bylo drzelo, zeby poprawowání nebylo

tfeba. Wsak budelif Jeho Milost i papez ráciti, jestë jsau

w tom takowé cesty zûstaweny, jezto to bohdá dobfe

pûjde; neb jest tehdáz jinak jíti neiuohlo, jakozf wás

toho knëz Jan zprawí. A takf mi se zdá, kdyz to Kar

vajal uslysí, zef bude lepeí mysli, a zef sobë nezaufá." l41

Poznáme brzy, jakowé to byly cesty, na kteréz pan Ro-

senberk i krále i papeze nawoditi smël.

Hlawní toho léta péce Fridrichowa smëfowala k ukon-

cení dáwné roztrzky církewní, a sice zrusením neutrality

nëmecké, pfiznáním se wsech k Eugeniowi IV a umofe-

SlJan. ním konecnym sboru Basilejského. Eugenius jiz 31 ledna

1446 byl stwrdil nëkteré námluwy Karvajalowy s Fridri-

141) Celé dopisy o tom stojí w Archivu éeském, III, 412—

415.
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chem, ku pf. ze papez králi, kdyz pfíjde do Italie pro 1446

císafskau korunu, netoliko wsemoznau pfizní a pomocí

se propujcí, ale také we dwau létech po ucinëné dekla-

raci suiiimn stotisíc zlatych Rynskych wyplatiti dá a t. d.

Den na to, 1 února, wyprawil k nëmu zase plnomocníky lFcbr.

swé, Tomase ze Sarzany, biskupa Bononského a Karva-

jala pro dalsí , té wëci wyjednáwaní. ,42 Nemuzeme zde

sífiti, kterak potom ku konci maje poslán zase do ftíma

Aeneas Sylvius, aby sklonil Eugenia k dalsím wyminkám,

jez král poslusenstwí swému kladl, ;mi jaké mël obratny

tento fecník pûtky w Rimë i we Frankfurtë s pfedním

recníkem knízat nëmeckych, ñehofem z Heimburka, i s kní-

zaty samymi, jezto s wëtsi cástky se byli podtají zapsali

ku prospëclm sboru Basilejského. Polozíme jen krátkau

zpráwu, kterauz o dûlezitem jednání snëmu Frankfurt-

ského (od i záfí do 5 fíjna 1446) podal panu Rosen- -50ct.

berkowi kancléf Kaspar Slik w tato slowa: ыз „Dobfe

se nám we Frankfurtë wedlo: ale kdybychme nebyli pfi-

jeli od Králowy Milosti tak mocnë, jakozto markrabë Ba-

densky a Brambursky, nëkoliko biskupûw a já, bylaby ta

deklanice wsecka sla pro koncilium a Felixa, neb sau se

kurfirstowé k tomn byli zapsali ; ale élowëk mini, pán

bûh mëni. Myf sme tak mnoho umëli, ze sme ten swa-

zek a fetëz roztrhli, bohu chwála, tak ze wsecky në-

mecké zemë, i Burgundsky, sjednali se s králem pro pana

Eugenia, wsak s jistymi wyminkami, aby Jeho Swatost

ty také ucinil ; jsauf dosti lehké." Mezi wyminkami do-

tcenymi nejdûlezitëjsi chtëla tomu, aby papez pfiznal se

142) Dûlezilé o tom listiny wydal poprwc na swëtlo J. Chmcl,

Materialien zur österr. Geschichte, Wien 18S7, I, 191,

19 2. Zápis tamtéií na str. 188-189 podany, ncménë

dûlezity, pochází od 12 Januar. 144 7, nikoli 144 6.

14 3) Celé peaní stojí w Archivu ëeskcm, II, 415.
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144G wyslownë k dekretu Frequens od sboru Konstanského

wydanému a zawázal sebe i nástupce swé ke swoláwaní

wseobecného sboru církewního po uplynutí kazdého de-

sítiletí : coz ale, jakoz wëdomo, potom neweslo we

skutek. I44

Jestë pred snëmem Frankfurtskym, a brzy po smlu-

wách Pelhfimowskych, poslán byl od krále Fridricha také

do Cech Prokop z Rabsteina, aby pfiznáním se aspoñ

university Prazské a predních slechtieûw ceskych k Eu-

geniowi IV neutralita od r. 1441 zrusena byla. Pan Pro

kop sel o to nejdfíw na poradu do Krumlowa; odkudá

pan Rosenberk s deklarací hotowau, ku kteréz prwní

pfiwësil pecet swau, wyprawil jej kjinym pánûm, aby

ucinili tolikéz. Mnozí wsak, i jeho wlastní jednotníci,

odepfeli peceti swé, prawíce ze wëc ta mëla na snëmu

zespolka, nikoli pak strannë a porûznu jednána byti;

144) Obsfrnë , iiwë a dostî wërnë lffi se celé to jednání we

spisu Aeneae Sylvii historia Friderici Ш imperatoris, in

Ad. Fr. Kollarii Analecta monum. Vindob. II, pag. 120— 130.

Spisowatel uprímnë wyznal , сo wlastnë u wëci té roz-

hodlo : Cum res diu inutiliter tractaretur, ad pecuniam

tandem recurrere oportet, cui rarae obaudiunt aures

etc. — Pozdëji we psaní k arcibiskupu Ostrihomskému

Janowi ode dne 3 Jul. 1466, psal o téi wëci jiny

z auèastníkùw , dotëeny Rehor z Heimburka : Rex du-

centis viginti et uno millibus ducatorum obedientiam

depicisci non veretur ; quorum centúm aс viginti et

unum millia illico numerantur et persolvuntur, de reliquis

papa cum subscriptione cardinalium obligat sedem et

successores. Item recepit imperator a papa literas su

per recognitione auctoritatis generalium çonciliorum , et

quod perpetuis temporibus de decennio in decennium

debeant celebrari ; ut sic etiam honori suo et nationi ca-

visse videretur, si forte ad rationem poneretur. Sed nil

difficultatis emersit, omnis Germania subsecuta est. Ho-

rum omnium tractator fait Johannes de Carvayl — et

secum Thomas de Sarrazano etc. Srwn. dole poznam. 149

a wyprawowání naso k r. 14 6 6. —
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owsem tedy cinili tak jednotnici Podëbradsti, kterymz se 1446

zdálo, zeby pfílezitosti takotvé uziti se mëlo, aby powol-

ností swau aspoñ kaupili Rokycanowo potwrzení. Psali

o to listy dûtkliwé panu Rosenberkowi, omluwné králi

Fridrichowi, a pan Rabstein potkal se w poselstwí swém

se mnohym netoliko pfíkofím, ale i nebezpeüím. Nic-

ménë dosáhl tolik, ze universita Prazská deklarowala se

pro Eugenia dne 2 srpna, páni pak Oldfich z Rosenberka, 2 Aug.

Menhart a Jan ze Hradce, Waclaw z Michalowic, Mikulás

a Zbynëk z Hasenburka, Hanns z Kolowrat, Hasek z Wal-

steina, Zdenëk ze ¡sternberka i Jan Smificky jménem

celého králowstwí ceského ucinili totéz zápisem dne 10 ioAg.

srpna datowanym. I45

Snëm walny, kteryz dle umluw Pelhfimowskych

ulozen byl do Prahy ke dní sw. Martina, a trwal az do m.Noy.

polowice mësíce prosínce, stal se pamatnym nad jiné _Dec-

snëmy wëku tohoto. Bylif na nëm netoliko stawowé éesti u

145) Dotéené zápisy ode 2 a 10 Aug. naäli eme w rkp. sau-

wëkém král. bibliotheky Mnichowské' (Cod. lat. 4016,

fol. 83.) Psaní jednoty Podëbradské Oldrichowi z Rosen

berka od 5 Aug. a králi Fridrichowi od 8 Aug. nacházejí

еe w archivu Treboñském ; prwuí tistëno w Arch. с. Ill,

88. Jméno Hanuse z Kolowrat ète se w zápisech obojí

strany. Srwn. psaní pana Smirického k Rabäteinowi od

16 Jul. w Arch, ëeském, И, 432. Starí letopisowé wy-

prawují (na str. 142,) ze 30 cerwence „Prokop mlady

Rabstein prinesl listy od papeze a od krále Rímského,

zwlástë o posluáenstwí kostelu Rímskému, stojíli w tom,

ze papez chce se míti laskawë ku králowstwí ceskému,

a uéiniti jemu weecky wëci potrebné. К tomu priwolán

byl na radnici pred korauhewné pány a konáely rektor

universitatis s doktory, mistry a knëfcími, kterakby se

k tomu mëli. A wsickni bud'to swëtstí nebo duchowní

wespolek rozmlúwajíce odpowëdëli, ze stojíme w kom-

paktatech" atd. Widëti, ze jiz letopisec nerozumël dobre,

oë se wlastnë jednalo ; tím mènë umëli to uhodnauti

pozdëjsí spisowatelé, ku pr. Pubicka a j.
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144C welikém poctu, ale také wyslanci, z Morawy, ze knízetstm

Slezskych, z Luzice a z Sestimëst; a ceské stawy spa-

tfujeme na nëm poprwé zfetelnë rozdëlené we tfi kurie

neboli komory, stawu totiz panského, zemanského a mëst-

ského, rokowawsí o dûlezitëjsích otázkách dfíwe porûznu,

nezli sestupowali se ke spolecnému snesení snëmownímu.

Obë strany wlastencily w recech swych o záwod, wy-

chwalujíce nejen kazdá swau píli k obecnému dobrému,

ale také náchylnost ku pokoji, swornosti a jednotë. Usilo-

wáno pak pfednë, aby umluwy Pelhfimowské o krále

Ladislawa pfijaty a schwáleny byly netoliko od stawûw zemë

ceské, ale také od wyslancûw zemí korunních, tak aby swa-

zek zemí tëch s ßechami se utuzil a zádost o krále Ladislawa

mohla králi Fridrichowi prednesena byti сo zádost weskeré

koruny. A ponëwadá dosawadní poselstwí do Rakaus wsecka

ukázala se byti jalowa, wedeno nyni k tomu, aby sta-

wowé sami w poctu сo mozná nejwëtsim sjeli se a wy-

jednáwali osobnë s králem we Wídni, tak aby wsem od-

kladûm a úskokûm jiz konec ucinën byl. Stalo.se tedy

uzawreni w tomto smyslu, a jmenowáni pan Jindfich ze

Stráze a Pfibik z Klenowého, aby je oznámili Fridrichowi

a pozádali jak o potfebné gieity, tak i o rok neboli lhûtu

ke sjezdu takowému сo nejkratsí. Potom zfízeno jest

poselstwí jménem celého králowstwí ku papezi Eugeniowi

o potwrzení M. Rokycany , a urceni k nëmu M. Petr

z Mladenowic, známy nëkdy Husûw pfítel a pisar na

sboru Konstanském, nyní faráf Swatomichalsky w Praze,

rytíf Jan Malowec z Pacowa, pán na Borotinë, Matiás

Lauda ze Chluméan castojmenowany , nyni sudi dworu

mëst králowskych a mësfan Prazsky, a Martin Kucka

z Hor Kuten, hofmistr horní; áádost o to ku papezi se-

psána dle náwrhu od pana Rosenberka podaného , a

wsickni stawowé bez wyminky pfiwësili k ni peceti swé,
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jen kapitula Prazská odepfela jí, a zbudila tim weliké 144g

proti sobë hnëwy a reptání jak na snëmu, tak i w lidu

obecném. Mistr Rokycana, znaje nepfátely swé, spûsobil

to, ze wyzwáni snëmem wsickni mistfi a kanownici, aby

wyznali, byloliby jim сo wëdomo 0 jeho mrawich a ob-

cowání, coby mëlo byti jemu ke ákodë a ku prekázce

toho dûstojenstwi : a kdyz odpowëdëli, ze nic takowého

newëdi, pozádal о tom swëdectwi pisafûw obecnych, aby

poslûm do Rima pfidáno bylo.

Nejtëzsí wsak a nejdûlezitëjsi jednání snëmu Swato-

martinského tykalo se uwedení fádu a ustanowení zpráwce

zemského. Zdá se ze pfíklad stawûw uherskych, ktefi tohoto

léta dne 5 ëerwna wolili sobë Jana Huniada za guber-

natora s mocí králowskau, poslauzil Cechûm za pobidku,

aby pokusili se о skutek podobny. Staw pansky dal

prwni hlas swûj, aby w Cechách také byl zpráwce jeden

na králowë mistë, tak aby celá zeme slibila jemu poslu-

senstwi, a on aby wsecky aufady zemské, dworské i obecné

osazowal a zprawowal, práwa komory králowské wybiral,

berni od zemë swolenau zástawy králowské k ruce bu-

daucího krále wyplácel, snëmy pokládal a wse сo na

krále slusí pûsobil, wsak tak aby pfitom zawázán byl nic

neciniti bez wëdomí a swolení rady, kteráz jemu z pá-

nûw, zemanûw i mëst mëla byti pfidána; moci pak sobë

swëfené aby nepozíwal nezli do dwau let pofád zbëhlych.

Saud zemsky, jenz jiá od r. 1440 zastawen byl, chtëli

tomu aby zfídil se opët spûsobem takowym, aby k nëmu

wydali osoby páni ze sebe a zemané ze sebe w poctu

tom, ktery ustanowil byl nëkdy cisaf Sigmund. Staw ze-

mansky nenamital nic podstatného, leda ze chtël, aby

k raddë zpráwcowë páni wybrali ze sebe sest osob a

zemané tolikéz, následownë aby staw mëstsky nebyl w ni

zastaupen; a сo do osazení saudu zádáno, aby saudcowé
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144 6wsickni wynáseli pospolu netoliko zemanské, ale také

panské nálezy. Tím wëtsí odpor zdwihl se od stawu

mëstského. Wyslaní ¿atectí, Launstí, Slanstí, Nimburstí,

Klatowstí, Cáslawstí, Kaufimstí, Brodstí a Susictí ohlásili

se, ze nemají moci swoliti, aby kdo nejsa králem koruno-

wanym, pozíwati mël králowstwí w zemi, a protoz ze

wëc takowau dfíwe na obce swé wznésti musejí. Hra-

dectí wylozili hlas swûj sífe w ten smysl, ze majíce swé

práwa i swobody od starodáwna, museliby zádati, aby

král jim jich potwrdil, nezli jej za "pana pfijmau; aby

pak zpráwce mël na mësta králowská summy klásti, nebo

jimi wládnauti, to ze zdá se jim i obci jejich „dosti ne-

známé;" wsak ze pfedewsím má staráno byti o wëci

duchowní a bozské, zejména pak o potwrzení arcibiskupa ;

teprw kdyz to projde, ze nebudau odporni, wedle jinych

pánûw, rytífûw, zeman a mëst, „pfijmauti to dítë Ladi-

slawa nebo jiného za pána," kdyz to jen stane se zjedné

wsech wûle a se slusnymi ohradami. Prazané konecnë

namítali, ze od starodáwna mëli za práwo, aby jim král

sadil konsely sám osobnë, a nikoli skrze aufedníka an i

sebe wysáího; „nybrz by králowic byl dëdicny a plno-

lety, jestëby (pry) saditi u nás aufadûw moci ani práwa

nemël, lecby korunowán byl podlé fádu této zemë;" i

nechtëli pry z tëchto swobod se dáti wywesti, aniz se

jim zdjilo zpráwci k wûli odfíci se wsech pozitkûw krá-

lowskych , kterymiz opatrowali potfeby mëstské témër

wsecky, a bez nichz pry rozlicné musiliby podstaupiti

nedostatky. W odporu takowém podporowána i podnë-

cowána mësta podtají také ode mnohych pánûw, bojících

se, aby zpráwce nebyl wolen ze strany jim odporné.

Strana wlastenecká snásela se konecnë s takowym náwr-

hem, aby radda dwanácti osob pfidána byla zpráwci, a

sice po ctyrech z panského, rytifského i mëstského sta-
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wûw, a wzdy po polowici zjedné iz druhé strany — neb 1446

jiz zbytky jednoty pánë Menhartowy pocítány s katoliky

za jedno : — ale kdyz mësta neprestáwala odporu swého,

pan Rosenberk uhlidaw dobu swau, prowedl to, ze roz-

hodnuti té wëci odlozeno zase az do náwratu poslûw do

Widnë i do Rima jmenowanych. Tak rozesel se opët bez

konce snëm Swatomartinsky, leda ze nëkteré pûtky a pre

saukromé na nëm urownány jsau. 146

Knëz Karvajal pfed miwratem swym do Rima zádal

byl pana Rosenberka psaním z Widnë dne 13 listopadu, i3Nv.

aby dal mu wëdëti, ceho si pfál od papeze pro upokojení

zemë i církwe ceské, a kterak chtël aby w tëch wëcech

se pokracowalo, jist jsa napred, ze rady jeho cele pry

poslauchati se bude. I47 Po ukoncení tedy snëmu Swato- 1447

martinského lícil pan Oldfich we psaní ku Karvajalowi m^aa-

obáírnë, сo a proc se stalo ; oznámil, kterak jeho protiw-

níci z pfíciny té, ze celá zemë pfiwësila peceti swé

k zádosti o Rokycanowo potwrzení, dëlali sobë nadëji, ze

jiz dojdau konecnë eile swého; mnozí pry chwastali, ano

w Rimë wse prodajno, ze penëz neuskrbí w kanceláfi

Jeho Swatosti, a protoz zdar jejich ze jest nepochybny.

On ale ze pewnau má dûwëru, ze Jeho Swatost u wëci •

té se neukwapí, anobrz za odpowëd ze rácí wyprawiti

146) Akta enëmu tiátëna jsau w Archivu ëesk. II 209—218.

Srwn. Staré letopisy na str. 14a— 144 a poznam. ná-

sledující (148.)

14 7) Karvajalowa slowa jsau: Dignetur scribere, quid pro pace

componenda in regno ipso sanet111u8 dominus noster

facere debet, ordinem etiam quem exoptat teneri Vestra

Dominatio in facto ecclesiae Pragensis. Ego vero menti

teneo omnia et singula, quae a magnifica Dom. Vestra

audivi et per literas intellexi. Et certa sit et secura

Dom. Vestra, quod nihil fiet contra voluntatem Vestrae

Dom. sed ordo per vos datus servabitur etc. (Original

w archivu Treboñském.)
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1447 legad zwláshií a znamenitau do zemë, kterázby sama

spatiila i seznala spûsob wëcí ceskych, a cebo k oprawë

jejich potfebí bylo. Jemu ze zdáloby se prospësné, aby

poslán byl do Cech dûstojny biskup, jakoby jiz ku po-

' swëcení arcibiskupa, i jenzby také s wetsím dûkladem

prostfedkowati mohl mezi zemí a králem Rímskym; ten

pak aby nezapomenul pfinesti s sebau pfednë opisy wsech

psaní, která od pocátku baufí ceskych wysla z Rima do

Ccch a naopak, potom knihu inquisitorûm potfebnau a

posléze traktat wydany od M. Jana Stojkowice proti Ro-

kycanowi. Co do pоslûw ceskych, ktefí do Rima pHjdau,

radii aby s ninii pfiwëtiwë se nakládalo, i aby nebyli o

wíce tázáni, nezli celéli králowstwí je poslalo, a stojíli

jiz wsickni Cechowé w poslusenstwí stolice swaté? od-

powëdi pak jejich aby pro budaucí potfebu se zazname-

naly. O nepfiwëseuí peceti od kapituly Prazské k zádosti

zemské prosil, aby necinily se nesnáze, protozeby sice

hnëw a kfik proti kanowníkûm sotwa utiseny obnowil se

zase. Mnozí wërní katolíci, mezi nimiz i on sám, ze jen

proto pnpojili* se k zádosti té, aby zádaná deklarace ce-

lého králowstwí pro Jeho Swatost neutrpëla prekázky, a

také aby pfístup budaucímu legatowi do Cech usnadnën

byl. Jeho pfíchodu ze jest pilné pоtfebí, pi'otoze sektáfi

uím dále tím wetsí opët nabywali pfíznë zwláslé w Polstë

a w Uhfích, kdézto pry nowëji mnoho lidí k nim se pfi-

winulo, a nebyloliby prekazeno záhy, strach pry aby wëci

poslední nestaly se horsí prwych atd. I za tyto wystrahy

dëkowal Karvajal welice a slibowal, ze wsecko stane se

dle pánë Oldfichowy iádosti. I48

148) Psaní Rosenberkowo ku Karvajalowi nedatowané dali

eme z konceptu vr archivu Treboñském chowaného tisk-

nanti w Urkundenbuch zur Monatfchrift d. böhm. Mu

seums, 18 28. Februar; str. 4 5—61. Karvajalowa odpo-

wëd od 16 Febr. 144 7 naehází se w témze archivu
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Mezitím udály se w Rime promëny dûlezité. Dne 1447

7 ledna wjeli tam poslowé krále Fridricha, (zejména 7 Jan.

Aeneas Sylvius a Prokop Rabstein,) i jinych mnoha kní-

zat nëmeckych, s námluwami wloni ucinënymi, all ledna 11 Jan.

mëli prwní wefejné slysení, w nëmzto podáwajíce se

k ucinëni poslusenstwí, zádali o pfijmutí a potwrzení wy-

minek Frankfurtskych. Eugenius ale hned nazejtfí (12 ledna)

upadl w tëzkau nemoc, címz jednání pocaté nejen opo-

zdilo se, nybrz i w nowé ubíhalo nesnáze. Kardinalowé

zajisté wydaní ke skaumaní wëci, mnozí odporowali na-

prosto wyminkám, az po dwau nedëlích papez opët na

cas pookfáw, chtël tomu aby stalo se zádaucí narownání.

Dnowé 5 az 7 února powazowáni a slaweni jako nëjaké 7Febr.

znowurození Rima : poslowé zajisté, obdrzewse zádané

bully, nejprw klecíce okolo postele nemocného papeze

ucmili mu poslusenstwí samému, potom pak we werejné

konsistofi, u pfitomnosti mnoha tisícûw lidí, opakowali

deklaraci swau Ыиënë a slawnë. Aeneas a Prokop za-

wázali se pfitom, ze král jejich odwolá bez meskání gleit

nëkdy sboru Basilejskému dany. I49 Takz Eugenius IV,

a zní: In negotio quo avisát Vestra Dom. fiet juxta

Vestrum desiderium et ille ordo tenebitur etc. — O hu-

sítstwí zmahawsím se w tëchto létech w Uhersku, zwláatë

we Spisi a w Saryssku, mame také swëdectwí Jana

Humada we psaních (dd. 2 4 Jun. a 6 Jul. 1449) aр.

Katona, XIII, 65 5. 6 6 8. —

14 9) O príbëzích tëchto máme dwoje psaní, jedno Eneáse

Sylvia dané p. Kaáparowi Slikowi dne 1 6 Febr. a jestë

netistëné, druhé Prokopowo ku panu Roeenberkowi dne

19 Febr. (w Archivu éeském, II, 48S—487.) Aeneas

píse : Aliqui cardinales arbitrabantur rem nostram pesti-

feram, alii modo hoc, modo illud impugnabant. Ego

eram in maxima anxietate — Tandem conclus io facta

est sancta et bona, quae soli deo tribuenda est et bonae

voluntati papae et nulli alteri ; et obtinuimus, quod capi-

tulum de futuro concilio fit in forma sicut petivimus, de
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144 7 umíraje dne 23 února, mohl kochati se útëchau, ze cír-

2sFbrkwiod tolika let rozdwojené a baufemi neslychanymi

zmítané nawrácenau spatfil pfedeslau jednotu, moc a

sláwu. Z nowého konklave, jehozto pfedním stráznym

byl Cech Рrokop г Rabsteina, '50 wystaupil na jeho misto

6Mart. dne 6 bfezna, сo Mikulás V, tentyz Tomás ze Sarzany,

kteryz wloni w poselstwí byw u krále Fridricha we

Wídni, pfise! byl jednau s Karvajalem také nawstíwit pana

Rosenberka na Krumlowë, l51 muz postawy malé, ale ducha

profeesione papa recipit concilium Constantiense et decre-

tum Frequens et alia, sicut cetera concilia canonice

celebrata, quorum omnium potestatem, auctoritatem et

praeeminentiam amplexus est, et sic bullas dedit. Super

gravaminibus nationis omnia provisa sunt ; item super poe-

sessoribus omnia melius impetravimus, quam petitum erat.

De Treverensi et Coloniensi promissa est nobis restitutio,

ipsis volentibus concurrere, et sic bullas habemus. —

De coronatione regis omnia plana sunt, et cum magno

honore. — Antequam ista obtinere possem , oportuit

promittere, quod rex revocaret salvum conductum Basi-

liensem et faceret ab aliis reтoсaи etc. — Ista omnia

fecimus D. Procopius et ego in vim instructionum nostra-

rum etc. — Dotcené bully od 5 — 7 Febr. 144 7 mnohé

tistëny jsau in J. Chmels Materialien zur österr. Ge

schichte, I (2,) str. 2 80 — 235. Wedle nich podáwá

Raynaldi k r. 144 7 Eugeniowo welmi pamatné salvato-

rium ode dne 6 Febr. 144 7. Srow. J. Chmel, Gesch.

K. Friedrichs IV, Bnd. II, str. 400—414. —

150) Kaspar Slik psal 9 April. 144 7 Oldrichowi z Rosen-

berka: „Cechowé se mohú radowati : neb kdyi Euge-

nius byl wolen, tehda pan Jan Swihowsky byl custos

conclavis, a nyní byl pan Rabstein custos na miestë

Èímského krále. A ta se Cechóm cest dëje, jezto jinym

welikym poslóm jinych králów, kterí pritom byli, se ne-

stala." (Archiv ëesky II, 418. 43 7).

151) Prokop Rabstein témuz 19 Febr. 14 47: „Má Twá

Milost welikého prétele na kardinalu Bononiensi a na

kardinalu S. Angeli (t. j. Tomasi ze Sarzany a Karva-

jalowi.) Ját nemním, byt se to brzo prihodilo ani otci
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nemalého, uceny a wymluwny,- ctizádostiwy a twrdohlawy. 1447

Jeho wolením pfibylo i panu Rosenberkowi w Cechách

pfiznë a moci, aëkoli pokrytstwí ono a klam, ze wefejne

pro Rokycanu, podtají proti nëmu mluwil a psal, neusly

ani w Rimë zaslauzeného poroku. 152 Ostatnë rozumí se,

ze Mikulás V twrdil úmluwy jak Wídenské tak i Frank-

furtské, jichz obau byl hlawním pûwodem ; anii budeme

zde sífiti, kterak potom zbytky sboru Basilejského, wy-

puzeny bywse bezdëky z mista swého (4 Jul. 1448), usa-

dily se w Lausanë, az konecnë pficinënim krále Fran-

ského spor dáwny umluwami (25 Apr. 1449) cele udu-

sen byl.

W ökolnostech takowych poslowé éestí o Rokycanu

pracující nemohli potkati se s dobrau. Jiz na cestë do

Wasemu, aby spolu dwa kardinály mël u sebe u obëda,

jako loni Twá Milost." (Archiv cesky, II. 4 3 5.) Tyi

témuií 2 5 Mart. 1 4 4 7 : „Twój i naе papez welmi mily,

s ními si mnoho loni premlúwël, a jezto na Twú Milost

welmi laskaw, jeíto jemu nenie treba tebe poruôiti, nez

aby Twá Mt. jemu jiné porúcel, píset list wsemu králow-

stwí o swém wolení, i collegium cardinalium druhy atd.

(Archiv ô. П, 43 8.)

152) Tyi témui 19 Febr. 1. с. „Raë wëdëti, ze mnozí semnú

welicí o to mluwili, proë za toho èlowëka prosíte, et

facitis talem simulationem, petitis et vclletis non exaudiri ;

mala est illa simulatio, quae inducit periculum animarum.

Ját sem wymluwil, jaki sem mohl." — Tyi 7 Mart :

„Papa dicit, ex quo Boemi fideles ilium Rokycanam

nolunt, etiam non debcrent pro eo scribere, quia illa

simulatio vergit in periculum animarum et est contra

honestatem." — „Tamen Sua Sanctitas dicit se credere,

quod Boemi hoc faciant bono respectu." — Totéí opa-

kuje se we psaní 25 Mart, tamze, a potwrzuje spolu, сo

w Star, letopisech se udáwá (na str. 144), ze z Plzenska

pan Kruäina i preláti poslali té doby opët knëze mnicha

do íííma s ôlánky proti Bokycanowi, — o éemá pan

Klenowsky Prazanùm jiz na pocátku r. 1447 zpráwu

dáwal.
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14 47 Rima, w mëstë Rovigo, mluwiwse s panem Rabsieinem

odtud se wracujícím, uslyseli ze nebylo nadëje, aby сo

pofíditi mëli, an jiz pry nëkdo jiny k arcibiskupstwí Praz-

l Mai skému byl ustajiowen. Do Rima wjeli dne i maje, a

tfetí den potom obdrzeli prwní slyseni pfed papezem a

kardinály toliko, nikoli jak zádali, pfed celym knëzstwem.

Mëli pry také wystrahu od znamenitych osob, ze s nimi

newërnë a neupfimë se ukládalo : a wsak zlého nie ne-

potkalo jich, a chowání k nim, nebyloli laskawé, bylo

aspoñ setrné a slusné. Dáni jim dwa preláti, k radë i

pomoci we wselikych potfebáeh, a knëzim jejich dowoleno

slauziti w kostelich Rímskych. Tfí kardinalowé, Tarent-

sk^, sw. Sixta i sw. Angela (t. j. Karvajal) bywse usta-

noweni k wyjednáwaní s nimi, pfedlozili jim následující

otázky: 1) Jak stáfí byl Rokycana? Odpоwëdëno, áe jiz

mu bylo témëf padesát let. 2) O cem mël byti ziw?

mëlli ziwiti se prací rukau swych, aneb choditi zebro-

tau? Odpowëd : ne wsecka zbozí arcibiskupská byla roz-

zastawena, nëkterá pak drzeli jeho pfátelé, ktefí hotowi

byli postaupiti jich jemu hned, budeli potwrzen, nikoli

ale jinému komukoli. 3) Wolenli jest kanonicky z jedno-

myslné wûle ksípituly Prazské ? Odpowëd : kdyz wolen

byl, tehdáz nebylo kapituly w zemi, ale zemë celá s knë-

zími, ktefí tehdáz byli, z wûle neboztíka císafe wolila

jej, a tyz císaf, i po nëm král Albrecht, stwrdili wolení

to tak, ze za jeho ziwobytí nikdo jiny nemël byti arci-

biskupem; potom w listu mírném králowstwí celé za-

psalo se w témz smyslu. Na hrad sw. Wáclawa w Praze

uwedeni jsau sice od téhoz císafe opët knëzi, aby ostfí-

hali tëla swatych a modlili se za ty, ktefí tam pochowáni

jsau: ale ti nic nemëli ciniti s úfadem arcibiskupskym^

jakoz sami seznali na posledním snëmu zemském, dolo-

ziwse, ze cokoli dobrého králowstwí zjedná sobë a cír
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kwi Prazské, nebudau tomu na odpor. 4) Byloli jiz kra- 144 7

lowstwí celé dokoriale upokojeno skrze kompaktata i

skrze swoleni k Rokycanowi сo arcibiskupu ? Odpowëd:

potwrzení a poswëceni Rokycanowo stane se nejIepáím

prostfedkem ku konecnému a dokonalému zemë upoko-

jení, k rozmnození wiry, k utisení râznic a k wyko-

fenëni bludûw tu i tam jestë pozûstatych; Rokycana dle

darûw od boba sobë propâjéenych nejlépe bude umëti

duchowenstwo ceské uwesti w pofádek a jednotu, opra-

witi kázeñ církewní a zjednati spolu stolici apostolské

powinnau cest i poslusenstwí.

Neménë zajímawé a znacné, jak pro ducha wëku,

tak i pro powahy a pomëry pamatnych osob, byly mnohé

feci, které tehdáz poslowé cesti ze saukromych rozmluw

swych zaznamenali. Tak ku pf. mluwil pry k nim doktor

Jindfich Kalteisen, známy nëkdy z hádaní Basilejského,

nyni mistr swatého paláce w Rimë : „Mnohof jest kfiwo-

lakého w ceské zemi; musilby k tomu byti Wlach, aneb

nëkdo maudry jiného jazyka, aby to naprawil. Protoz

proste za to papeze, af wám takowého dá. Wsak wám

neposwëti Rokycany, lec toho kalicha ustaupite. Zemë

Nëmecké mají wás za bludné a wzdy k tomu hledi, aby

na was to kacífstwi opraweno bylo. Také byli jiz në-

ktefí pfed wámi zde, a jinych cekáme jestë, ze ten list

was neni ode wsi zemë, kteréhoz ste podali papezi a

kardinálûm; a budete proto spáleni. Kdozby tomu ne-

rozumël, ktefi to jsau, сo stojí o toho Rokycanu, ze je-

díné ti, jezto jsau z jeho sibalstwa i drzí církewní zbozí,

tak aby on jim z toho nic nefekl. Nez ucinilif Rokycana

poslusenstwí a budelif we wsech wëcech státi naucení

papezowu, budef potwrzen ; jinak bude w klatbë i s tëmí,

kdoz se jeho pfidrzí" atd. Kardinal Karvajal fekl jim :

„Opusfte ten kalich a sjednejte se s církwí Rímskau ;

10
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1447 wsak dokud se nesjednáte, wzdy Nëmci budau wfíti a

papeze popauzeti, a nikdy nebudete míti pokoje; i pfijde

ten éas, ze toho kalicha musite nechati. Já pfijedu

k wám a naucím was wífe, a zwlástë Tábory. 0 tom

Rokycanowi mluwí se mnohé wëci; wyskaumám to, az

se k wám dostanu. Af nechá toho kalicha, budef arcibi-

skupem a dojde kteréhoz bude chtiti dûstojenstwi." Po-

tom uwedl jim bajku k dûwodu swému, a fka: „lidé

jedni zmokli wsickni od destë, a zmokse zbláznili se,

kromë jediného ; a ten kdyz wesel mezi ony, jsa trhán od nich

a rwán, radëji wysel na dest, aby také bláznil, nezliby

maudr zûstana od nich trpëti mël. Téz i wy ucinte

s tau swau pfi o kalichu" atd. Kardinal sw. Petra pra-

wil, ze kdyby Rokycana neblaudil, hodilby se nade wsecky

jiné k tomu arcibiskupstwi. W rozmlauwání s papezem

horlili poslowé cesti somi na krajany swé, ktefí jinak

psali wefejnë a opët jinak podtaji a saukromë : i jakz jim tedy

mëlo wëfeno byti? Papez omlauwal jich, prawë ze to cinili

z kfehkosti, a ze byli jako Petr, jezto pro bázeñ zapfel boha;

neb i oni (pry) wás se bojí. Potom kdyz stëzowali sobë Ce-

chowé, ze mnozí kacerují Rokycanu a ty, ktefí stojí o kalich,

odpowëdël papez: rü zle a nemaudfe cini; byf to bylo

kacífstwí, bylbych nerozdáwal sám krwe bozi laikûm,

jakoz z úfadu mi tak ciniti ustanoweno; a byste se byli

pfihodili k tomu, kdyz sem rozdáwal, bylbych i wám také

rád podal. Znám to, 1ч prwotní církew swatá pod obojí

spûsobau dáwala ; a ktefí toho nepromënili, jako Rekowé,

dopustila jim toho církew Rímská, ale ktefí to opustili

s církwí Rímskau pro nebezpecnost, a pak nawracují se

k tomu zase, hfesí smrtelnë a blaudí." Potom kdyz na-

mítali poslowé : „Wsak ste tak s tím kalichem pfijali

k sobë Йekу, a my také máme kompaktata se sborem

Râsilejskym za dobré pamëti Eugenia: prosíme pro pána
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boha, pfejte nám tëch nmluw poziti!" — k tomu papez 1447

nic pry nefekl atd.

Po mnohém prosení a napomínaní dána poslûm teprw

okolo 25 maje w posezení kardinalûw ta odpowëd, ze 2 5Mai

jakoz králowstwí ceské zádalo opatfeno byti zpráwcem

a otcem duchowním, tak i stolice apostolská nepfestala

nikdy o to péci míti : ponëwadz ale králowstwí to ne-

bylo dokonce upokojeno, arcibiskup také nemël o ceга

ziw byti, a jednota we wífe i w poslusenstwí nepochybné

hlawy církwe Kristowy nedospëla jestë u wsech: prótoz

ze Jeho Swatost i s kardinaly swymi ulozila wyprawiti

do Cech legatа a latere kardinalа sw. Angela, (coz byla

pry weliká cest pro në,) aby ohledal wíru králowstwí

i wíru arcibiskupa woleného a ujistil se, címby mël ziw

byti; legat pak zc bude míti plnau moc zjednati pastyfe

té zemi a opatfiti wsecky wëci dle uznání swého. Od-

powëdí tau, ackoli pfedwídanau, skormauceni bywse po-

slowé, oswëdéowali se pfed papezem a kardinaly we-

rejnë : ze Cechowé chtëli sice spojeni byti s církwí ftím-

skau a poslauchati jí, ale oslyseni bywse we slusnych

zádostech a nemohauce míti pastyfe, jakéhoz potfebowali,

aby wíra kfesfanská w nich nehynula i spasení dusí ob-

meskáno nebylo, jestlize jiz obrátí se jinam a oddëlíc se

od ftíma, pokusí se o wëci neobyéejné sice, ale dobré a

w pismë zalozené, bûh pry büde jim swëdek i lidí to

tajno nezûstane, ze to pak nepûjde nasi wolí, nybrz jen

„wasím tistënim nás od sebe." Potom kdyz chystali se

kodehodu, dne 28 maje Mikulás V, chtëje jich pouchlácholiti, 28Mai

powolal je k sobë a oslowil saukromí takto : „Budu s wámi

mluwiti neliéenë a upfímnë. Stoje na tfi kroky od hrobu

a z nízkého stawu powysen jsa na dûstojenstwí nejwyssí,

nemám na tomto swëtë po cem wíce baziti, leda po cti

a sláwë bozí a po spasení dusí lidskych. Já i druh mûj

10*



148 Knihfi XIV. hezkrábnr.C. (МneкЗ.

1447 kardinal sw. Angela známet arci oba Rokycanu jakozto

muze uceného, rozumného a wymluwného ; nebof ukázal

sc w tom na sboru Basilejském dostatecnë, ale zbudil

také mezi Nëmci welikau nenáwist proti sobë. Protoz

kdyz král Rímsky podáwal nám jiné osoby k arcibiskup-

stwí wasemu, my nechtíce uraziti jeho, zwláste pokud

jestë poslusenstwí w Nëmcích ke stolici této není dosti

utwrzeno, netoliko z té pfíciny nuiseli sme dáti wám od-

powëd, jakowau ste dostali, ale také abycbom zkusili

Rokycanu, o nëmz jedni tak, jiní onak mluwí. Wsak

kardinal, jenz k wám pfijde, jest tak maudry, pfíwëtiwy

a trpëliwy, ze bude rnnëti uhoditi w to, сo poslauzí zemi

wasí ke cti a k dobrému. Mé srdce Cechûm nad jiné

národy, ba nad pfirozené pfátely naklonëno jest, wzdy

wáak podlé boha a pfikázaní jeho. Ale o Rokycanowi

proslychá se, ze ucí, jakoby bez pfijímaní pod obojí ne-

bylo spasení, a ze newëfi w transsubstanciaci : tofby jiz

byl blud tëzky." Poslowé njisfowali, áe to byly nesle-

chetné a lziwé klewety, wymyslené od nepfátel, jezto

aby uwedli jej w ohyzdu, neprestáwali jemu weliké kfiwdy

ciniti. S tím pak wzawse odpuátëni od papeze, wrátili se

neweseli ilo wlasti swé zase. I53

O druhém poselstwí, kteréz následkem smluw Pel-

hfimowskych a zjednáním snëmu Swatomartinského wy-

praweno ku králi Fridrichowi, nezachowalo se nám zpráw

místnëjsích: jen tolik wíme owsem, ze pan Rosenberk

i zde hrál dwojí osobu, jednu сo snëmownik cesky, dru-

153) eirsí zpráwy o poselstwí tomto nalezli smc w rukopisech

kapituly Praáíské (Acta consistorii Prag. U. XIX, fol.

128— 12 1), aTreboñskéhoarchivu (A, 1 6, fol. 22 1 — 222) ;

рak nëkteré mezi aktami snëmu ëeského 20 maje 144 8,

jezto tistëny w Archivu ceském II, 2 33 — 23 G. Skoda

ze wsecky tyto prameny na nëkolika místech nedbale

a nezpráwné psány jsau.
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hau сo tajny rada krále Fridrichûw. Král zajisté jiz 16 1447

ledna 1447 dëkowal jemu za wyborné naucení, kterak se 16Jan>

w té wëci chowati mël, a sJibowaw, ze s posly ceskymi

wlídnë nakládati bude, zadal nicménë jestë o ihilsí radu,

сo ciniti, kdyby poslowé nespokojenymi se byti ukázali. ,54

Páni Jindfich zc Stráze a Pfibík Klenowsky pfisli k nëmu

na snëm rakausky do Korneuburka s pocátku mësíce února,

a sprowodiwse jej odtud do Wídnë, byli tam jestë dne

12 února. Dle instrukce od stawûw jim dané l55 zdá se 12Fbr.

zc zádali sice o wydání jim krále Ladislawa, roku wsak

zawitého, smliiwami Pelhfimowskymi ke dní sw. Martina

1447 urceného, snad pro usetrení jeho dâstojenstwí, y.e

mu neohlásili; mëli tusím jen powinnost, wyloziti jemu

ziwë i dûkladnë, Ы wydání ono stalo se bylo jedinau i

nutnau wyminkau pokoje, jednoty a swornosti ceské.

Fridrich wsak nedal scbau dále hnauti, nezli ie ulozil

stawûm ceskym opët sjezd walny do Wídnë ke dni sw.

Míchala 1447, i wyprawil hned glejty k tomu potfebné

az do tisíci koní, aby pfijedauce mohli jednati s ním o to

sami osobnë a neprostfednë. 15в Kdyz to stawâm na snëmu

15 4) Psaní o tom dali sme tisknauti w Monatschrift des böhm.

Museums, 1828, Februar, UYkundenbuch str. 51.

155) Wiz Archiv cesky, II, 20 9—213. Prednesení, ktenSz

ucinili knili w Korneuburce, wykládá se dle tóá instrukce

w aktách téboz snëmu in Kollar. Analect. II, 1312—

1314.

loti) We gleitu tom z Wídnë 12 Febr. 1447 jmenují se wli-

chni prední stawowc ceátí w tomto poiádku : a) Oldrich

z Rcsenbcvka, Menhart ze Hradce, Aies ze Sternberka,

Jirí z Podëbrad, Mikulás Zajíc z Haecnburka a ■/. Kosti,

Hasek z Waldsteina, Hynek Krusina z Lichteuburka,

Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Jan Telecky ze Hradce,

Hynek Krusina ze Swamberka , Wáclaw z Michalowic,

Jan z Kisenberka a z Habí, Jan z Divína, Burian z Gut-

eteina, Jindrich z Dubr a Lipcho, Aies z Zeberka, Bo

res z Oseka, Wilém Swihowsky z Kisenberka, Jirí z Dubé
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144 7 po sw. Staníslawu sebranym oznámeno jest, rpáni (jak

di stary letopisec) dosti tëice sobë to brali, ze wzdycky

ciní jim protahy takowé a tak mnohé : ale wsak swolili

k tomu roku owsem pro dobré králowstwí, a dali odpo-

wëd psanau králi."

Umëní wsak toto protanûw a odkladûw na dwofe

Fridrichowë neprowozowalo se beze wseho nebezpecí.

9 Apr. Pan Kaspar Slik panu Rosenberkowi jiz 9 dubna „dáwal

u weliké taji wëdëti, ze nëktefí páni z Cech, ale málo

jich, psali markrabi Albrechtowi Bramburskému, chceli se

w Ceské králowstwí uwázati, ze mu toho i s swymi po-

mocníky chtí powolni a pomocni byti, dáwajíce mnoho

tros4ûw. Ale markrabe odepsal, dëkuje jim z dobré wûle,

ze on toho ani s bohem ani se ctí ucmiti nemûze, aby

mu za zlé nemëli ; také ze on proti stryci swému králi

Laslawowi, ani proti domu Rakauskému, ani králi Rím

a z Wisenburka, Wilém a Ales z Sumburka, Jan a Jind-

Kch ze Stráze, Jindrich г Michalowic, Jan z Potensteina

i z ¿ampachu, Hynek z Waláteina i ze Skal, Jan

z Blanksteina. Jan Zajimaô z Kunstatu, Zdenëk z Rozmi-

tiílu, Jaroslaw Plichta z Zirotína, DëtKch z Janowic a

Chlumce , Jindrich z Kolowrat, Jenec z Janowic a Pe-

trspurka, Wilém z Ilburka, Jan z Gutsteina, Jan Kolda

z ¿ampachu a Náchoda, Jan Bezdruzicky z Kolowrat,

Jindrich Berka z Dubé, Kunes Rozkos z Dubé na Ko-

stelci ; b) rytíri a hejtmané krajûw : Jan z Rausinowa

Cáslawského , Dëtrich z Miletínka Hradeckého , Jan ze

Sautic Kauríinského , Bohuse z Postupic Chrudimského,

a Jakub z Wresowic Litomërického, Jan ze Smiric, PH-

bík z Klenowého, Mikulás Trcka z Lipy, Zdenëk z Postupic,

Bedrich ze Stráznice, Jan Pardus ze Hrádku, Mikulás a Jan

bratrí z Lobkowic, Petra Wáclaw ze Swojsína, Wáclaw Carda

z Petrowic, Jan z Milicína na Lestnë ; с) mësta : Praha

stará , nowá i mensí , Hory Kutny , Hradec nad Labem,

Zatec, Plzeíí, Tábor, Budëjowice, Klatowy, LitomëKce,

KauH'm, Launy, Slané, Beraun, Austí, Písek, Wodnany,

Brod Cesky, Kolín, Nimburk, Domazlice, Austí nad Labem.



Newole proti králi Fridrichowi. 151

skému byti nechce." „Wim pane, (dolozil tyz Kaápar,) 144 7

ze w Nëmcích zádny proti králi flímskému toho nepfijme,

a mam za to, ze i w Polstë tak zawázáno jest." 197 Ne-

níf arci pochyby, ze král Kazimír, daw se po smrti bratra

swého prosbami nekonecnymi sotwa oblomiti ku pfijmuti

koruny Polské, tim ménë chwátal osobiti sobë ceskau,

jestë mnohem powázliwëjsí: ale také jiná strojila se teh-

dáz proti Fridrichowi pfíkofí, blizsí a citelnëjsi. UhH

nesnadiwse se s ním, jakoz sme jiz napowëdëli, nejen o

krále Ladislawa i korunu, ale také o nëkteré zámky po-

mezní a skody s obau stran cinëné, byli jiz ku konci

minulého léta wálecnë wtrhli nejprw do Styrska, potom

i do Rakaus. Dne 11 února wyprawen byl ze snëmuuFb.

Budínského Sigmund Sláma z Nezfewa, nëkdy konsel

Prazsky, nyní sluzebník gubernatora Jana Huniadiho, do

Cech a Morawy, aby naklonil pfední pány tëchto zemí

ke smlauwë proti Fridrichowi. Poselstwí jeho potkáwalo

se tusím s nemalau pfízní, ano nepokojilo krále, kteryzto

nëkolika psaními ze Styrského Hradce dne 17 dubna i7Ap.

wydanymi prosil a napomínal wërnëjsich sobë pánûw,

jako pana Rosenberka, Hanuse Kolowrata i jinych, aby

pilností swau zmafiti hledëli wsecky takowé úmysly. Nic-

ménë stawowé cestí wzawse wëc tu we swé uwázení,

tusím na snëmu po S. Stanislawu, dopisem zwlástním

nawrhowali stawûm uherskym, aby „k utwrzení starého -

mezi obëma národy pfátelstwí" wyprawili také posly swé

k roku Swatomíchalskému do Wídnë. Uhfi mezitím dne

1 cerwna w Radgonë, prostfedkowáním knízat Celskych, l Jun.

uzawfeli byli dwauleté pfimëfi s Fridrichem na ten spû-

sob, ze o S. Martinë nejprwé pfístím mëlo we Wídni

rokowati se pomocí papezowa legata o konecnу mir; od-

powëdëli tedy ze snëmu Pesfanského dne 23 cerwna, ze 23Jun.

157) Wiz o tom psaní w Archivu ceském II, 418.
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H47jakkoli by rádi byli w té wëci Cechûm pо wiili, wsak

majíce také pfed sebau rok s králem, jehoz jim zme-

niti jiz nelze, ze prosí aby Cechowé odrocili walny sjezd

swâj we Wídni k témuz dni S. Martina, dfíwe pak aby

k uzawfení predbëznych umluw sjeli se s nimi w mensím

poctu w Prespurku aneb we Skalici uherské. 15S Dalsí

akta o wëci té nedosla nás : srownámeli wsak to wse se

zmínkau o recech mezi pány Ceskymi a Rakauskymi té

doby bywalych, kterak pry ruka jedna druhé pomáhatiby

mëla, ,5'J nemûzeme tu nespatfiti pocátku onoho pasma

dëjin, které o pët let pozdëji skutecnym dobytím krále

Ladislawa ukoncilo se.

Cechowé strojili se welmi auprawnë k roku Swato-

michalskému do Wídnë. Jiz pfed hodem S. Jana kftitele

drzány po wsech krajích sjezdowé, aby osoby k té jízdë

woleny byly, a ohláseno, ze wsickni wolení mëli den S.

2lSpt. Matause C21 záfí) sjeti se u pana Menharta we Hradci

158) Listiny o jednání tomto w historii posawad owsem ne-

známém, nacházejí se w archivu Trebotískím wse w ori-

ginálu tyto: l) Wëricí list ze snëmu Budínského, dany

11 Febr. 144 7 Sigmundowi Slámowi, familiari D. Joan-

nis de Huniad, poslanému do Cech ad contrahendum vin

culum foederis etc. („Sláma" ten jest bezpochyby tyz, сo

u Ulugose k r. 1442 „Stoma1' sluje, jemuz рak uherstí

dëjepisci prezdëli „Stoma.") 2") Psaní krále Fridricha ze

Hradce 17 Apr. nahoïe dotcené dwoje. 3 ) Psaní stawuw

uherskych dne 2 3 Jim. — proceres et ordines regni

Hungariae, in diaeta generali Pestiensi congregati , ad

ordines et status regni liohemiae.

159) W instrukci dané od ceského snëmu Jindrichowi ze Stráze

a Pribíkowi Klenowskému píse se : „Painatujem a mame

za to, zet i Wase Milost (t. j. král Fridrich) o tom wie,

kterak mezi námi a pány Rakúskymi w poselstwí k zemi

nasí ucinëném bywaly sú takowé reci a zmínky, zejedné

ruce samé takowú tiez zdwihatijest nesnadno, nez kdyáby

jedna ruka druhé pomahala" atd. (Archiv cesk. II. 2 1 1 .)

Mëla to byti z nepríma pohrûzka králi Fridrichowi.
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Jindfichowë. I stalo se tak. Ale sotwa ze byli pohro-144 7

madë, pfislo jim psaní od Prokopa z Rabsteina i Jirího

Kainachera, oznamujíc ze král Fridrich poslal je, aby

пëсo úmyslu Jeho Jasnosti wznesli na stawy ceské, dfíwe

neáliby tito hnuli se dolûw do Wídnë; i zádali o glejt

bezpecny. Pfisedse pak do Hradce, wyprawowali, „kte-

rak Jeho Milost srozumíwá, ze s toho sjezdu Hradeckého

chcete jeti do Widnë s takowym úmyslem a zádostí, aby

Jeho Milost wám krále Ladislawa stryce swého do wasí

zemë wydati rácil za krále a pana. I jestlizeby takowy

úmysl wás byl, a zebyste s takowau zádostí k JMti jeti mí-

nili, prawí Jeho Milost, zeby tehdy nákladowé i ta práce

wase uadarmo byla. Neb králowá Alzbëta slawné pamëti

mátë krále Ladislawowa, jdauci na onen swët, porucila

jest i swëfila na nejwyse krále Ladislawa syna swého

Jeho Milosti jakozto stryci a porucníku, tak aby jeho ne-

wydáwal nizádnému do jeho let doslych i rozumnych.

I mûzete rozumëti, ze pfes to není hodné Jeho Milosti

to uciniti, jakoz pak téz JMt wám powëdël prede ctyrmi

léty, kdyz ste byli o to do Wídnë pfijeli. Wíte také, ze

král Ladslaw má wíce zemí, a Uhfi téz jeho zádají, jimz

JMt téz tak odpowëdël jako wám. Nez kdyz král Ladslaw

doroste a swych let rozumnych dojde, kaш se pak bude

chtíti obrátiti, to bude moci uciniti. Ale wíteli jakau

jinau cestu, jeztoby tato zemë pod nëjakymi zpráwami

w fádu mohla státi a postnwena byti do jeho let rozum

nych, tomu král Rímsky JMt chce raditi a pomoci, a na

to tento rok s wámi drzeti." We druhém slysení dolozil

Rabstein, ze král nesrozumël poslûm ceskym, pánûm Stráz-

skému a Klenowskému, zeby byli zádali o wydání krále

Ladislawa Cechûm na roku Wídeñském. I60

160) Wiz Archiv cesky, II, 219—220.
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144 7 Netreba tuáim wykládatí, sjakym citem, s kolikerymí

hnëwy, kfiky, smíchy a hrozbami nenadálá odpowëd tato

pfijata byla. Stawowé po tak dlauhém namáhání, po to-

likerych obëtech a zmafenych nadëjech, mnëwse se jiz

konecnë byti u cíle zádostí swych, poznali najednau, ze

byli od nëho wzdájenëjsi nezli kdy ! Nejen obnowené tim

nehody wlasti, ale i potupa i posmëchy, kteréz sobë brali

z toho, ze s ninii tak hráti se mohlo, dojimaly jich ziwë,

a budily wáseñ pomsty. Zbofen tím základ pokoje, smlu-

wami Pelhfimowskymi postaweny, a baufe mezi stranami,

nowé i krutëjsi pfedeslych, staly se neodwratnymi. Péci

pánë Menhartowau wypraweni sice jestë ze Hradce nowi

poslowé, Zdenèk ze Sternberka, Jindfich ze Stráze, Zde-

nëk Kostka i Mikulás Ceisperk, aby oznámili králi aumysl

stawûw koruny ceské, opatfiti wëc swau napotom dle

potfeby a libosti, a také aby pozwali legata papezowa,

kardinála Karvajala, nowë do Widnë pfislého, by ne-

meskal pfijeti do Cech, dle slibu swélîo : ale pan Jifi

z Podëbrad, nechaje нa oko swé stryce a protiwníky

wésti wëci zemské dále w jejich smyslu a spûsobu, po-

éal jiz mysliti na cesty jiné, kterakby tëm tûckám a

auskokûm konec ucinën a klamuplné dosawadni staweni

z kofene wywráceno byti mohlo.

Mezitim tedy, сo dotceni poslowé we Widni jalowé

stiznosti wedli a neménë jalowé omluwy slyseli (7—9

Oct.), i сo pan Menhart osobnë ku králi se zabraw, nowé

s ním zamyslel chlácholy a odklady: ,61 pan Jifi swolaw

l iNv. dûwërnëjsi pfátely do Kutnéhory o sw. Martinë, zjewil

jim aumysl swûj, nechati feci a hledati napotom spásy

jen we skutcích. Ustanoweno hned sbírati wojsko a pfi-

prawowati se wsí silau k boji rozhodnému. Nac a proti

161) Archiv ëesky, II, 221—227, bei peaní Rablteinowo

tamz na str. 441.
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komu ? nebylo sice pochybno: ale zdaru wyminka zàdala 1447

pfísného tajemstwí, aby nepfátelé nemëli wystrahy. Po-

tfebná aumyslûw záclona hledána w tehdejsích pomërech

národu i domácích i zahranicnych.

Nedá se zapírati, ze od té doby, сo pan Jifí stál

w cele jednoty Podëbradské, staw obecny zemë ceské

ukazowal se byti mnohem klidnëjsím, ano ubylo wûbec

zástí saukrom^ch, a ty které prece se wyskytowaly, ne-

nabywaly té moci a rozsáhlosti wíce, jako dfíwe. ,62

Nemalau k tomu pfícinu hledati bylo w té okolnosti, ze

strana Táborská hned s pocátku poddala se byla také pod

oprawu pánë Jifíkowu. Skutek sice, o kterémz wypra-

wuje letopisec, ze „tohoto léta po S. Duchu (28 maje) 2 8Mai

wsecka knízata Slezská a Wratislaw, Swídnice, Zhorelec,

Budisín, Zitawa i jiná mesta jim pHlezicí wytrhli, a se-

brawáe s sebe peníze, splatili hrady pánûm i zemanûm,

s kterychzto skoda a zlodëjstwa cinili, jako Wisemburk

panë Jifíkûw, Aberspach pánë Hynkûw , Zaclef nëkdy

Haimsíhv, Belwer a Skály panë Salawûw/ splatiwse pak

je botowymi penëzi, potom zbofili a zkazili, ale wsí a

platûw nechali jmenowanym pánûm wsechnëm," — ,63

skutek ten, prawíme, swëdci wzdy jestë o nerestech

w zemi, kterym ani " pan Jifí ubrániti nemohl ; také

w bëhu tohoto léta pocali Tábofi nowé nepokoje jak

s Prazany, tak i s panem Rosenberkem opët: ale nepo-

162) Doswëdôují tobo slowa uwedená w odpowëdi od snëmu

ëeského poslûm krále Fridrichow^m r. 144 8 dané : „Od

té doby (1444) riedili sme se, aè i s welikymi nesná-

zemi a skodami tak, ¡te j¡iki pámi bohu libo wzdy mnohá

záátie, nepriezni a swéwolnosti w teto zemi potuchla sú

a potuchly, jezto máme za to, ze i w ewych zemiech

o tom slycháte, i také eami diel widíte" atd. (Archiv éesky,

II, 2 28.)

163) Starí letopisowé na str. 146. — Klose docum. Gesch.

тon Breslau, II. 4 80.
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144 7 koje ty nebyly wesmës tak wázné, aby jimi bylo sbíraní

welikého pоle osprawedlniti se dalo. Wsak naskytla se

práwë té dоby pfíhoda zahranicná, která ku potfebë ta-

kowé wybornë se zdafila.

Kinzatíi Saátí, Fridrich a Wilém, synowé nëkdy Frid-

richa bojowného, podëliwse se o dëdicné zemë swé ku

konci léta 1445, zanewreli brzy proti sobë a tyrali se

wespolek wálkau, kterázto trwawsi nëkolik let, do dëjin

ceskych mnohonásobne se zaplétala. Mladsí bratr Wilém,

manzel knëzny Anny, sestry krále Ladislawowy, powolal

ku pomoci swé z Cech a z Morawy drahny pocet onëch

bojow nikûw, ktefí jestë za králowny Elisky byli w Uhfích

slauzili, a rozlozil je po zámcích swych Ponëwadz pak

ti mu nestacili, pficinením pfedního rady swého Aple

z Fictum zjednal na ctwrt léta jiné wëtsí haufy pod wele-

ním Petra Holického ze Sternberka. Jindficha Libstein-

ského z Kolowrat, Petra Kdulince, Cccka z Pakomëfic,

Sádla i jinifch, zawázaw sejim zaplatiti znamenitau summu

penëz. Ale dfíwe nezli wojsko to, asi 9000 brannych

lidí, pfitábli k nëmu, prosti-edkowáním nëkterych km'zat

2 8Mai uzawreno pfímëfí mezi bratfími dne 28 máje, a on ne-

potfebowaw jich wíce, chtël bez umluwené náhrady jich

odbyti. Kdyz pak oni stáli o zdd aspoñ sestitydenní,

koneénë umluwil se s nimi, ze mëli mu jestë dobrodru-

l Jun. ziti w dalsích wyprawách. Tudíz 1 cerwna z mësta

swého Wímaru wywedl je pres Mtihlhausen do zemë

Brunswické, kdezto platnë poslauziwse stryci jeho proti

biskupu Hildesbeimskému, potoim táhli s ním ku pomoci

Dëtficha Kolínského arcibiskupa, jenz jiz od nëkolika let

neprospësnau wedl wálku proti mëstöm a pánûm we

Westfalich jemu se zprotiwilym. I64 Strach jména ce-

L^\,'

164) Hartung Kammermeister Annales Ermrtens. aр. Menken.

Ш, 1195—98. — Matth. Dcering ibid. Ill, 15. —
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ského i síla jejich podrobily mu weliky pocet pewnych 1447

a lidnatych sídel, ale hlawní dwë mesta, Sost a Lipa, zu-

stala nedobyta. ier' Kdyz pak asi w polo» ici mësíce cer-

wence nastupowali zpátecny swûj pochod, mëli opët ne-

Chronicon Vetero-Cellense ibid. II, 4 2 4. -— Konrad Stolle's

thüringische Chronik, Stuttgart 185 4, str. 21 sl.

165) Zajímawé' jsau zpráwy, jezto Jindrich z Kolowrat psal o

wyprawë té swému tchánowi Pesíkowi z Kunwaldu do

Prahy dne 3 Jul. „Wëdëtit dáwám, kterak eme s pánem

nasím knëzem Wilémem mladym Misenskym wytáhli wojen-

sky do zemí prílezejících k Rynu. A najprwé táhli sme do

Brunswek na neprátely pána naáeho, a tu eme dëkujíce pánu

bohu nasemu s jeho nephttely poctiwú smlúwu a miesto

priwedli; neb su se Л Mi i poddali a slúziti zawázali.

Dále raô wëdëti , ze pán nás ochotnymi reëmi a sliby,

a pilnú zádostí i prosbami wymluwit nás a wywedl s sebú

w sluzbu biskupu z Kolína na Rynë, a ten nás obrátil

na neprátely swé do zemë recené Bestwal proti dwëma

bratroma hrabiem, kteríz sepíêíz Lipy, ana mëstajimpod-

daná a zprotiwilá tomu biskupu. Jakoz dëkujíce pánu

bohu také dobre stastnë sme jemu poshizili, dobywse a

podmaniwse tyto hrady a mësta : prwní hrad sejest umlu-

wil s pánem nasïm a kláSter, oba se poddawáe, jménem

Hartemberk; opët mësto reëené Einbeck poddalo se jest

a deset tisíc zlatych pánu nasemu dalo, a korúhew wrátili, kte-

rúz byli jich predkóm wzeli. Opët dobyli eme mësta sturmem,

reëenébo Plumberk (Blomberg) a hraduprinëm; awtom

mëstë wzal sem já pusku, jezto jest tak dobrá, tolikáz

anebo wëtsie jako Wilstynka, a tu s sebú wozím. A dále

sme odtud táhli kmëstu reéenému Lemega'w (Lemgo,) ato

se jest umluwilo a poddalo i s tëmi hrady okolními bi-

skupu Kolínskcmu. Opët mësto a hrad Ditmar (Detmold) ;

item mësto Sale ; opët mësto Herwert (Herford) ; ta

wsechna sú se umluwila a poddala biskupu Kolínskému,

a mají jemu dáti 56 tisíców zlatych, a prísahu jemu

ui'iiiili , ze podeu sluseti mají. A jiz sme рak pritáhli

skoro dwë nedëli (20 Jun.) k tomu hlawniemu mëstu,

z kteréhoz se ty hrabë písï, reëenému Lipa (Lippstadt,)

jeho dobywajíce dëly i jinak ; a s námi lezí biskup Ko

línsky, a druhy biskup z Mynsteru bratr wlastní biskupa
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1447 snáze nejen o áold, ale také o prûwod skrze zemë nëmecké,

jezto strahowáno na në, kudykoli táhli. Kníze Wilém

opustil je u mëstecka Míla nedaleko Eisenachu, a bratr

jeho Fridrich postawil se s wojskem hotowym proti nim:

ale ackoli neswedeno bitwy, wsak pohanëni, nauze a

hlad, jez podnikati musili, wracujíce se domûw, rozjitfily

je i krajany jejich doma züstalé nad míru. Podnícena

tím znowa nenáwist národní, a woláno po celych Cechách

o pomstu. Jedni zádali jí od Prazanûw, jiní utíkali se o

ni ku pánu Podëbradskému. |6в

Kolínského : ale to j est dobre pewné , waly a pïiekopy

wodnymi a hlubokymi , jakoby které w Cechách mohlo

byti wybráno, kromë äet podsebitie priprawena nejsú; a

to jest mësto wëtsie, neí které w Cechách, kromë Prahy

a Нorу. Dále mily buoh wie , kterak se nám tu zdari.

Neb od toho mësta we dwú mílí jest mësto welikéjmé-

nem Zuc (Soest,) mnoho wëtsie neí toto kteréhoá nynie

dobywáme ; a na tom mëstë a pan toho mësta jest

knieze z Klefu, a ten jest pomocník a pán tëch hrabí,

kteréi. hubíme. A kdyzby nám pán buoh pomohl toho

mësta dobyti anebo smluwú wzieti, pred kterym lezíme,

hnedbychom na to knieze táhli a jej hubili wselikterakym

obycejem. Jinycht nowin nynie psáti newiem. — Také

mily pane otce, tentó list psán u Lipy, a prwc nez do-

konán, odtrhli sme od toho mësta, jeho nedobywse, nebí

jest twrdé. I pritáhli sme (30 Jun.) k tomu mëstu

jménem Zuc (Soest,) a tu ucinili smy s nimi harcsilny,

a tak w tom harci bili sme je do jich bran, a w tom

harci jsem postrelen , ale dëkujíce pánu bohu neskodnë,

jeztot o to nenie tïeba zádné starosti tobë ani jinym

prátelóm jmieti. Dán w zemi Bestwalské, pied mëstem

Zuc nazwanym, ten pondëlí pred S. Prokopem." (Wiz

Archiv éesky, IV, 3 8 7.) Jiné dobré zpráwy o jízdë

Westfalské podáwá Pesina, Mars Morav. p. 635— 7.

16 6) Starí letopisowé str. 14 6 — 148. Peaní knízete Fridricha

Misenského [d. Aldemburg an S. Lorenztag 1447)

Oldrichowi z Rosenberka w Trebonském archivu. Archiv

Cesky, III, 8 7 3— 4.
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Jest na snadë, ze pfibëh tento podal pánum jednnty 1447

Podëbradské wítanau pfílezitost, dëlati wálecné pfíprawy

a zastírati je potfebau wlastenskau. Kníze Wilém sice

we pH o skody a zold Westfalsky podrobil se sám

mocnému rozsudku pánë Jifíkowu a udobfil Cechy pozdëji

splnëním záwazkûw swych: ale proti bratru jeho Fridri-

chowi, drziteli tebdáz bradu a mësta Mostského i Kamene

králowského, rostly wàsnë Podëbradskych Um wíce, cim

wëtsi on jewil na sobë péci, upewniti se w dobré wûli

se stranau pánë Bosenberkowau. Brzy pfidruzilo se wíce

zárodkûw sporu : o uchwacowání foitstwí zemë Luzícké pro-

mluwíme casem swym mistnëji ; we staré pûtce o purkrab-

stwí Loketské mezi bratfími Sliky a pány z Ilburka, Frid-

rich Sasky ujímal se Slikûw, a jednota Podëbradská jala

se hajiti Wiléma z Ilburka; Wilém z Sumburka, jemuz

tyáí Fridrich wzal byl Ojerce (Hoyerswerd,) hledal a na-

áel ochrany u pana Jifíka; Fridrich z Donína, Petr syn

pánë AIsuw ze Sternberka a jiní, domáhali se práw swych

tauz cestau. I67 Celé pak toto brojení a strojení ceské,

aëkoli hlásalo se míti aucel zahranicny, zbudilo pfedee

záhy podezfení a nepokoj u krále Fridricha ; nebof psa-

ním z Nowého mësta dne 12 prosince danym168 Mdal i2Dc.

pana Rosenberka o dalsí zpráwu a o radu, kterakby po-

wstáwající nowé baufi odoláwati mohl a mël. Pan Ro-

senberk ale newidël tenkráte nizádného nebezpecí; do-

mníwal se, ze z toho ze wseho, сo se pfiprawowalo,

nepowstane aspoñ nic skodnëjsiho, nczli bywaly hrozby a

baufe jeho umëním potud odwrácené. Zdá se ze k upo-

kojení jeho poslauzily netoliko nezmënëny na oko spûsob

167) Akta w Archivu ëeském II, 26. 255—56. 441.

168) Dali sine je z originalu archivu Treboñského tisknauti

w Monatschrift des böhm. Museums, 1828, Febr. Ur-

kundenbuch p. 5 2.
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144 7 dâwëry, která od dáwnych let trwala mezi ním a panem

Allem Holickym ze Sternberka, nybrä i pánë Jifikowa

dobrá k nëmu wûle, kteráz okazowala se této doby pa-

trnëji nezli kdy. Znamenity o ni dûkaz naskytowal se,

kdyz Tábofi na podzim r. 1447 proti panu Rosenberkow'

opët baufiti se byli pocali, protoze dáwného jejich pH-

tele, Smíla z Kremze, сo sauseda nepokojného aukladnë

jaw, o hrdlo byl pfiprawil. Pan Jifi, byw od jednoty

Táborské za nácelníka i oprawce uznán, wlozil se mocí

swau mezi strany a upokojil je bez dalsího krwepro-

lití. 169 Ale pozdëjsi události uci nás, ze pfízeñ ta ne-

byla tak cistá, jakowau se byti zdála, ze mëla jen

ukonausiti nepfítele, a ze konecnë chytfec zawadH tu

— o mistra.

1448 Bylof jestë na sjezdu w Jindfichowë Hradci umluweno,

ze nowy snëm obecny mël drzán byti w Praze po wá-

nocích, cili o nowém roce 1448: ale z pfícin, kterychz

snadno jest se dowtípiti, snëm ten nedosel k místu nezli

25Fbr. okolo S. Matëje. Byli na nëm nowí poslowé krále Frid-

richa, jezto krotiti mëli mysli snëmownikûw, zastáwati

práwo Ladislawowo a wystfíhati i prositi stawy pfítomné,

aby niceho pred se nebrali, cozby smëfowalo k ujmë a

zkrácení domu Rakauského. Snëm nicménë dal Jim od-

powëd nepnzniwau, prawë ku konci, ze jiz na to Cechûm

pfislo jest, ze ze dwého jinr jedno bylo woliti, to jest

nebo dokonce byti zkazenu, anebo pana miti; protoz mëli

wyfíditi králi Fridrichowi, ponëwadz Jeho Milost „témëf

od swych nás wrat odstrcila, wsi nadëje nás konecnë

odraziwsi, af neráй nám a této opustëné siré zemi w tom

pfekázeti, ale af rácí sluzbu nasi zachowati, budemli moci

skrze nëkoho jiného s bozí pomoci swé poctiwé a dobré

169) Archiv ëesky Ш, 42, 43. 53 7. Téi pozdëjlí akta

jestë netiátëná.
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opatfiti a oaprawiti. Nemûzemef bçz pana déle by ti, aniz 144 8

chceme, neb nám jeho weliké jest potfebí." Tudíz mani

festem dne 3 bfezna danym a rozeslanym ku papezi a 3Mart.

ke wsem králum i knízatûm kfesfanskym, wylícen krátce

weskeren bëh a staw wëcí ceskych, zalowáno na krále

Fridricha i oswëdcowáno, ze stawowé nejsauce jemu

nicím wíce powinni, krále sobë jinde hledati museli. '"°

Následowaly také skutecnë jakési dotazy a rokу, ac potud

wzdy jen saukromé, u markrabe Braniborského Fridricha,

(jenz w posledních létech byl cástku zemë Luzické k sobë

pfiwinul a pro známost jazyka Polské.ho také Cechûm se

podobal,) a také u Wiléma knízete Saského; neb mar

krabë Albrecht Achilles, ku kterémuz Cechowé dfíwe

byli obraceli pozor swûj, odepfel se byl, jakoz jiz do-

tceno. Mcménë, ponëwadz tehdáz na wsaky den oceká-

wáno papezowa legata do zemë, kteryz potud jen roko-

wáním mezi králem Fridrichem a stawy uherskymi meskal

se, dali se stawowé nenesnadnë nawesti, ze dalsí o té

wëci jednání odlozili jestë opët az do jeho prijezdu. Mezi-

tím ulozen snëm nowy do Prahy ke dni S. Jifí, kdezto

pfijezd onen státi se mël.

Welmi skwostny a slawny byl prûwod, we kterémz

kardinal Jan z Karvajal blízil se ku Praze, mëw okolo

sebe pana Oldficha z Rosenberka s tremi jeho syny, Jind-

fichem, Janem a Jostem, i pana Menharta ze Hradce a

jiné pány ceské s druzinami jejich, pak pány Rakauské

w po^elstwí od krále Fridricha, wesmës asi w pëti stech

koních nádhernë pfiprawenych ; a neménë slawné i uctiwé

bylo jeho uwítání w Praze dne i máje po poledni. Celé l Mai

takofka mësto wyhrnulo se jemu wstfíc az ku Krci; tu

pfijat od duchowenstwa , university a zákowstwa w pro-

cessí, ku kteréz wsecka femesla Prazská pod korauhwemi

17 0) Wiz akta snëmu tistëna w Archivu ëeském II, 2 2 7—2 32.

H
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I44 8swymi se pfipojila; konselé Prazstí wsech tfi mëst,

ozdobnë pfistrojeni se stfíbrnymi swyimi hûlkami, wysedse

jemu wstríc a jej na mezkyni jedauciho pod nebesa pfi-

jawse, wedli s prospëwowáním a welikym zwonëním pfes

nowé do starého mësta do kostela Tynského a ke Slo-

nowûm, kdez mu hospoda pfiprawena byla 171 Zdálo se,

jakoby Prazané horliwym ctením posla papezowa byli

odciniti chtëli wsecky swé nëkdejsí proti ftímu wystupky ;

az se nad tím nejedni urázeli, ze smrtelnému clowëku

takowá pocta se cinila.

Moznátë owsem , ze neobycejná ta demonstrace

w jistém ohledu i skodnau se stala. Karvajal míwal potud

weliké stëstí we wsech swych wyjednáwaních; nedáwno

jUFbr.jestë (dne 17 února 1448) dowrsil byl zásluhy swé

uzawrením pamatného konkordatu Wídeuského, kterymz

Basilejsky sbor i mrawnë umofen a nowé fády církewní

do Nëmec uwedeny byly. Nyní pfised pokusit se o dílo

neménë nesnadné a dûlezité, o smífení a spojení Cechûw

171) W reci té, kterauáí wítán byl, dosti stastnë se pojí zápal

témër básnicky s urôitym a jadrnym лvytëením potreb

dowccnych okamíitych. Egreditur , o pater reverendis-

sime et domine amantissime ! obviam Paternitati Tuae

tota Pragensis civitas ; egreditur et alma doetorum, ma-

gistrorum, studentium, ancilla Paternitatis Tuae, univer-

sitas ; egrediuntur et principes eivitatum, magister civium

et cоnsules cum populo , gaudentes , o pater , de felici

adventu tuo et dicentes : Advenisti desiderabilis, o pater

amabilis, quem exspeetabamus in tribulatkmibus nostris;

advenisti cum donis coelestibus, ut benediceres omnibus

bonae voluntatis hominibus. Ingredere, o pater, civi-

tatem nostram cum donis coelestibus : age pacem populo

desiderabilem , age sanctam unitatem , age salutem et

concordiam salutarem : ut haec inclyta civitas per te,

' pater, donis repleta coelestibus, decantare possit feliciter

illud angelicum canticum vere salutare : et in terra pax

et salus bonae voluntatis hominibus. Quod praestare

dignetur pater altissimus in seculorum secula benedictus.
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s církwí ftímskau, zdá se ïe pH wsí bystrotë ducha 1448

swého pfece nedowtípil se powahy a stawu myslí ce-

skych, aniz powázil, ze Cechowé, neuznáwajíce autority,

kromë písma swatého a saudc'e we Chbë umluwouého,

welmi stredmë smysleli o dûstojenstwí hierarchickém.

Mylilf se tedy bezpochyby, doufalli, ze wzácnost osoby a

slowa jeho postací k nawedení Cechûw na jinau cestu :

ale úcta weliká, s kterau se potkal u wjezdu do Prahy,

nemohla wywesti ho z klamu. Protoz jakkoli krásnë umël

mluwiti, neumël wsak aneb nechtël pfeswëdcowati pís-

mem swatym a rozumem, ale spoléhal se pfílis na neodo-

latelnau moc náwodu a pfíkladu swého.

Z denníka, jená o pobytu a fízení legatowë w Praze

weden byl, I7Ï béfeme zpráwy následující. W sobotu

4 máje pfedstawila se mu Praiská universita , jejízto 4 Mai

recník mnoho wykládal o radosti, kterauz pocítili ucení

Prazané nad powysením Mikuláse V na stolici papezskau,

i nad bullau láskyplnau od téhoz papeze k nim wyslau;

z obého prawtl ze brali sobë cáku darilw nebeskych, jezto

legat, jakoz se nadáli , pfinesti mèl. Odpowëdël Kar-

vajal, ze arci nebesky dar nese jim, pokoj tottó, a w nëm

wse ostatní dobré: ale napomínal také, aby tak se cho-

waH, by otec nejswëtëjsi nemusel zwolati s prorokem:

syny sem wychowal, a aj ! oni strhli se mne. W nedëli

5 máje slysel msi w kostele S. Vita na hradë. Nawstí- 5 Mai

wiw potom kostel jeptisek Swatojirskych, ptal se, zdali

tam také rozdáwalo se podobojí? A kdyz potakáno, pykal

nahlas, ze t.'m wkrocil. W pondëlí 6 máje snëm <3esky 6 Mai

sesel se na radnici staromëstské, a snesl se o ctyrech

17 2) Nalezli sine jej w rukopisu с. k. dworské bibliotéky we

Wídni, N. 4 7 64. Není posud tistën, a jest rozdílnyode

zlomku wydaného in Cochlaei hist Hussit. k r. 1448,

ackoli také psán byl od nëkoho strany Kímské.

11*
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1448 zádostech, kteréz legatowi tudíz jménem králowstwí ce-

ského predlozeny jsau: nejprw aby M. Rokycana ucinën

byl arcibiskupem ; potom aby rozdáwaní podobojí potwr-

zeno bylo; pak o králi Fridrichowi» newydáli Cechum

krále Ladislawa w urcitóm casu, aby jiného sobë wywolíc,

ani Fridrichowi aní papezi nicím dále powinowáni nebyli;

posléze.zádáno, aby kompaktat znowu potwrdil.- Ku prwnímu

legat hned odpowëdëw, dëkowal stawum za horliwau pééi

jejich o arcibiskupstwí Prazské, i dokládal swau nadëji,

ze za tau horliwostí také ochotni budáu nawrátiti statky

arcibiskupské, po tolik let jiz odcizené, bez kterychzby

arcibiskup nemohl státi w dûstojenstwí swém; po nawrá-

cení jich ze stollce apostolská neobmeská opatfiti Cechy

arcibiskupem hodnym a celému králowstwí prospësnym.

0 králi fekl, zeby sobë stawowé neposlauzili ke cti, kdyby

woliti mëli krále jiného, anizby pry spûsobili pokoj sami

mezi sebau. Na druhau a ctwrtau zádost odlozil odpo-

wëd do jiného ëasu, dotykaje pfi toim, ze ani on, ani

stolico apostolská newëdëli, w cem kompaktata wlastnë

zálezela. Procez k zádosti jeho dal mu pozdëji pan Jifí

z Podëbrad original jejich do rukau. Ponëwadz pak

o Rokycanowi legat ani slowem se byl jestë nezmínil,

stawowé cestí z náwodu M. Pfíbrama i Prokopa Plzen-

lOMaiského zjednali to, ze w pátek dne 10 maje wsickni faráfi

Prazstí a celá témër universita sli k legatowi podat swë-

dectwí o jeho i potfebë i hodnosti k dûstojenstwí arci-

biskupskému, a dralmë pánûw ze snëmu pfipojilo se

k tomu prûwodu. Wsak ani tenkráte legat nedal jiné od-

11Mai powëdi, nezli dfíwe. Nazejtfí (11 máje) wysláni k nëmu

ze snëmu ctyfi páni a tolikéz zemanüw, mësfanûw i mi-

strûw, ktefízto zádali odpowëdi o potwrzcní kompaktat,

a omlauwali stawy, ze statkowé arcibiskupstí, bywse bud

od císare Sigmundа, bud' od posledního arcibiskupa Kип
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rata za dluhy práwnë zastaweni, nemohli tehdejsim clrái— 1448

telûm naprosto se odjímati, ale ze snëm se zawazowal,

nadati woleného arcibiskupa hned, jak mile potwrzen

bude, tak aby na stolici swé dûstojnë sedëti mohl, a pak

ôasem swyim o wywazení a nawrácení wsech statkûw

jeho se postarati. Ptali se pak, ze kdyz takowá dotace

se stane, budeli ten, kteryá k arcibiskupstwí wolen jest,

tudtá i skutecnë poswëcen? Na to zase legat siroce

mluwiw, odpowëdël jen neurcitë a wymykawë. Mezitím

chtëje dáti zjewny dûkaz smyslení swého, w nedëli swato-

dusní, 12 maje, prijímal sám wefejnë pod jednau spû- l2Mai

sobau w kostele S. Jakuba na starém mëstë, u pfítom-

nosti pfedních pánuw ceskych. Tim náramnë pobaufil

wsecky stawy a weákeren národ; se wsech stran poci-

nalo se reptati proti nëmu; ktefi mirnëji mluwili, hanil1

ho, ze pfised pry za prostfednika do zemë, sám ucinil

se stranau, jiní nadáwali mu bláznûw, a kdyz w tyléz

dni (12—14 máje) mráz neslychany zahubil osení a win-

nice okolo Prahy, mnozí w lidu wykládali to za bozí do-

pust pro jeho kfiwdu. Od té doby zmizela wsecka k në

mu láska i dûwëra, zwlástë kdyz na opëtowané dotazy

a dotíraní dne 17 maje prohlásil se, ie poslán jsa jen l7Mai

ke zjednání pokoje králowstwí ceskému, nemël moci ku

potwrzení ani kompaktat wûbec, ani pfijímaní podobojí

zwlástë. Téhoz dne zwolal M. Petr z Mladenowic k në

mu: „pane legate, nepotwrdíteli nám Rokycany a kalicha,

dfíwe nezli dojedete zase fiima, uslysite diwné wëci o nás."

Kdyz pak Karvajal s podiwením a úzasem ptal se, coby

tau feèi mini!, dolozil Petr: „já tak prawím, a wëzte, ze

tak se stane; ne zebych já to uciniti chtël, ale stane se."

O dwa dni pozdëji, 19 máje, pfislo zase nëkolik pánûw 1 9Ma¡

ze snëmu, zádajíce aby se prohlásil, kacífskéli jest pfijí

maní pod obojí cili nic? Nacez kdyz pfimé odpowëdi
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1448 dáti nechtël, opëtowali otázkn swau podruhé i potfetí.

Tu teprw fekl. ze w takowych wëcech pochybnych nej-

lépe jest drzeti se církwe swaté a wëfiti s ni i poslau-

chati jí. Páni odcházejíce prawili, ze jestë lépe jest po-

slauchati Krista. W takowém powzbuzení wásní poslowé.

20Mai ktefí wloni byli z Rima se wrátili, ucinili teprw dne 20

maje wefejnau zpráwu o jednání swém. Odkladu swému

dáwali tu omluwu, ie poznawse Karvajala w Rime byti

ze wsech nejauhlawntjsího nepfítele podobojích, nechtëli

pfed casem pfekázeti dílu jeho, jestliby snad pfece k në-

cemu naplat bylo ; a také ostychali se pry, ie wyprawu-

jíce wse dle prawdy, byliby snad u krajanûw swych ani

nennlezli wiry. Tim powstala jestë wëtsí nenáwist proti

legatowi. az nëktefi o bezziwotí jeho beze studu a bázne

pocali w lid roztrusowati ; wsak pry oni M. Husowi

w Konstanci za gleitem také tak ucinili. Sotwa poutisil

pohromu tu Oldfich z Rosenberka, dokládaje se cti a wíry

národní, a wolaje, ze legata ziwotem swym i synûw a

pfátel swych aá do krwe prolití hajiti bude. Takowé

23Mai nebezpecí poznaw Karvajal, dne 23 maje opustil náhle

Prahu, pod ochranau éeledi Rosenberkowy ; chátra Pra2-

ská po ulicích stíhala jej rauháním a kacerowáním, a kdyz

odënci Rosenberkowi od sebe ji plasili, kamenowala je,

a fezníci nowomëststí z jatek swych se sekyrami na në

se wyfítili. Prûwod octnul se we stawu skutecnë po-

wázliwém, kdyz pfihánëli se za ním jízdní stawowstí

w poctu wzdy rostaucím; nebof M. Pfibram, uslysew сo

se dálo, ucinil byl okfik po mëstë, ze legat unásel pry

s sebau nejdraásí poklad národu, kompaktata; páni pak wy-

prawili na rychlost az pfes ctyri sta jezdcûw pod Petrem

Holickym ze Sternberka i Pfibíkem Klenowskym, aby mu

odjali klenot ten, tfebas i násilím. Wida nezbytí, Kar

vajal po dlauhych omluwách jal se prositi, ponëwadá je
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byl schowal wo woze, aby nemusel hybati wëcmi swymi 1448

nez az w Benesowc, kdezto koneenë wrátil je.

Tentо nenadály konec jednání tak dlauho a tuzebnë

ocekáwaného znepokojil opët Cechy náramne, a rozbaufil

náruziwosti jejich. Zmarena jím nadëje sjednocení církwe

ceské s fímskau, a strana Menhartowa, cili mírnych ka-

lisníkûw, znicena dokonce. Po tak zjewném potupení a

zatracení wseho. сo podobojím milého bylo, museli oni

aneb nechati toho, aneb postawiti se k odporu. Pan Men-

hart od té doby k stranë pod jednau cele se uchylil,

jiz dfíwe byw k ni naklonën; a jeho pnfeladu následo-

wali páni z Kolowrat, z Hasenburka i nëktefí jiní. Wëtsí

wsak dil rytífstwa w zemi, a wsecken témëf lid Prazsky,

wyjma jediné purkmistry starého i nowého mësta, srow-

nali se we smyslení s jednotau Podëliradskau.

Snëm walny Swatojirsky pfíhodau tauto zmafen jest,

aniz po nëm zápisu stáwá. Jen to wëdomo, ze stawowé

wsickni ssedse se na radnici staromëstské, zawázali se

znowu wefejnë k zachowání kompaktat w jejich celosti ;

pak ze pficinëním, jak se zdá, panë Menhartowym uklá-

dáni opët nowí rokowé s králem Fridrichem i s Karva-

jalem, a ze konecnë, snad pozdëjsím ustanowením, ulozen

snëm walny ke dni sw. Simona i Judy do Prahy. "3

Páni Prazstí wsech tfi mëst, obáwawse se zbaufení

w lidu, swolali hned po legatowë odjezdu wsecky knëzí

i mistry do Karolína, kdez ustanoweno jednohlasnë a pfi-

kázáno, aby kompaktata odewsech swëdomitë se zacho-

wáwala, aby nikdo w mëstë ani tajnë ani zjewnë neopo-

wázil se rozdáwati pod jednau, aneb hanëti a kacefowati

17 3) O tom сo po snëmu Swatojirském se dálo, wyprawuje

pan Oldïich z Rosenberka we psaní k Oldrichowi ze

Hradce daném 19 Apr 1449 w Archivu ceеk. IV, 24.

Srwn. tamiíe II, 25. Ill, 4 0.
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1448 podoboj ich, pod pokutau wyhnání z mësta i ze zemë

llJun. atd Takowé swolení potom 11 écrwna na radnici staro-

mëstské w plné obci od purkmistrûw cteno, stwrzeno a

do knih mëstskych wepsáno jest.

Jednotníci wsak Podëbradstí jiz konecnë cbvstali se

k skutku. Ssedse se na Horách Kutnách o sw. Janë

24Jun. (24 cerwna,) po osmidenním rokowání ustanowili se na

lom, aby seberauce pole wefejné po krajích swych, zmoc-

nili se predewsím Prahy, tudíz i nejwyssích aufadûw

zemskych, bez kterychzto nemohli prowozowati wûle swé.

K tomu cíli zawázali se statky a ziwoty swymi pomocni

byti panu Jihmu. Wsak aumysl takowy zachowán w taj-

nosti mezi pfedními pány, takze ani ostatní jednotníci,

ani wsickni páni sami se ho nedowëdëli. Proti jinym

jednotám a k lidu wubec uzíwáno zástëry, ze pole to

sbíralo se na Fridricha markrabi Misenského. A ponë-

wadz pan Rosenberk jiz pocal byl podezfení bráti z pfí-

praw takowych, a wyslal také dwa sluzebniky swé ke

sjezdu Kutnohorskému, wíce na posluchy a zwëdy, nezli

pro zachowání pokoje a pfíznë: pan Jífí podáwal se na

oko dosti ochotnë k dalsímu jestë s králem Fridrichem

a s Karvajalem wyjednáwaní. I podafilo se mu, zwlástë

pomoci starého pána Holického, ze Rosenberk dal se

uchlácholiti, an mnël, ze pole se sbíralo, kromë markrabë

dotceného, zwlástë na pány èliky a pány z Plawna ; pro-

lSept. toz kdyz ulozen Cechûm sjezd'do Widnë ke dni 1 záfí,

slíbil bez nesnáze jeti tam w poselstwi a wyfiditi králi,

ceho snëm cesky pozadowal. "4 K nëmu pfipojil se pan

17 4) Znacná i dûlezitá jsau o tom psaní Raspara Slika dne

21 Jul. i Alse Holického ze éternberka dne 9 Aug.

tistëna w Archiva cesk. 1Г, 4 23 a 2 5. Srwn. tarnte

psaní Ш, 46, akta Kutnohorského sjezdu, II, 2.47 — 240,

a poselstwí ëeského we Wídni, II, 2 40— 244.
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Jan Swihowsky z Risenberka. Podëbradsti získali tím, 1448

ze dwa nejnebezpecnëjsí jejich protiwmci wysli ze zemë

práwë w tu dobu, kdez oni chystali se k ránë rozhodné.

Jiz w mësici srpnu wsíckni ctyfi krajowé, Hradecky,

Cáslawsky, Chrudimsky a Kaufimsky, oborem pod hejt-

many swymi, pak mnozí z Boleslawska a Litomëficka,

polem se strhse w poctu dewiti tisicûw lidi brannych,

polozili se nejprw u Kutné Hory na Kacinë a Kolmarku.

Predni páni a wûdcowé jich byli, wedle Jifího z Podë-

brad, jeho stryc Jan Zajimaé z Kunstatu, swat JindHch

z Dubé a z Lipého, Zdenëk Konopistsky ze Sternberka,

Jifi z Dubé a Wissemburka, Jan mladsí Dëcinsky z War-

tenberka i Jindfich ze Stráze ; nejznamenitëjsí mezPry-

tífi: Mikulás Trcka z Lipy na Lipnici, moci a bohatstwim

nad jiné wynikající, Purkart Kamaret z Zirownice, slawny

w rytífskych bojich, Benes Mokrowausky z Malesowa

i Jan Pardus ze Wratkowa, zbëhli we wëcech wálefnych,

я hejtmané krajûw nahofe psanych, Jan Hertwik z Rau-

sinowa, Jetfich z Miletinka, Bohuse Kostka z Postupic

a Jan Cabelicky ze Sautic. Jim ku pomoci sbiralo se

wojsko jiné w Záprazí, t. j. w západní stranë Cech, pod

pány Alsem Holickym ze Sternberka, Burianem z Gut-

steina, Wilémem z Uburka i Janem Caltau z Kamenné

Hory, druhym swatem pana Jifího. Ti wsickni spolu ku

konci mësice srpna poloziwse se u mësta Laun, hledëli

kudyby nejlépe s wojskem pánë Jifíkowym strhnauti se

mohli.

W Praze wládli té doby jiz od desiti let pan Men-

hart ze Hradce, сo nejwyssí purkrabí, Hanus z Kolowrat,

сo hejtman wsech tfi mëst Prazskych, Pesík z Kunwaldu

cili od stfíbrné hwëzdy, staromëstsky, a Pawel Dëtficho-

wec, nëkdy eis. Sigmundа radda, nowomëstsky purkmistfi.

Wáickni tito byli podezfeni, ie nedobfe smysleli o kom-
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14 18 paktatech a pfijímaní pod obojí, aëkoli pfed nemnohymi

léty sami se byli o në zasazowali. Po legatowu odjezdu,

ac dotcené ustanowení knëzské o hajení kompaktat bylo

se stalo pod nimi, pfedce lid obecny nemël jiz k nim

ani dûwëry, ani lásky. Pfíprawy wálecné pánûw jednoty

l'odëbradské pûsobily jim tedy tím wíce strachu, cím

wíce spatfowali klesati moc a wáznost swau w národu.

Osadili wsak Prahu lidem swym, jak mohli, ostfíhajíce se

pfede wpádem nepfátel.

Ku konci mësíce srpna trhnul pan Jifí z Podëbrad

s wojskem swym od Kutné Нoгу pres Plañany hlíze ku

Praze, a rozlozil se u wsí Bëchowic a Pocernic. I poslal

tudíz ku pánûm Prazskym Jana Malowce z Pacowa, Zdeñka

Kostku z Postupic, Ándëla i Dursmida, ktenzto newzká-

zawse od nëho ani pozdrawení ani sluzeb, prednesli jim

ustnë tu zádost: nejprw, aby pana Jifího, an táhne proti

markrabi Misenskému, pustili s wojskem skrze Prahu ;

potom aby sami také táhli s ním proti nëmu, jak»zto

proti zjewnému nepfíteli zemë ceské; раk aby podlé za-

pisûw swych netrpëli déle mezi sebau knëzí podobojím

protiwnych, zwlástë kapituly hradní, M. Jana Papauska

u Teyna a jinych faráfûw nëkterych. Dokládali. také

stíznost pane Jifíkowu nad tím, ze jemu w Praze wefejnë

pry se utrhalo, kdyz se rozhlasowalo, zeby do mesta

wpadnauti a je zkaziti chtël. I zawoláni jsau ti, kterychá

dotykala zaloba, kapitula, faráfi a nëktefi z obce, aby

odpowëdëli za sebe. Kdyz pak zapírali wsickni, boha se

dokládajíce, ze kdokoli je winil, zeby kompaktat nedréeli,

kfiwdu jim cinil : pan Kostka pfetrhl dalsí hádaní, prawë,

ze nepfisel saudit se s nimi, ale wzkázat panûm Praz

skym poselstwí, na kterézto zádal míti konecnau odpo-

wëd. Йeсeno poslûm, aby dali poselstwí swé napsané ;

potom ze páni Prazstí chtëjí sami skrze swé posly dáti
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odpowëd panu Jifímu. Ale kdyz pan Kostka i spolupo- 1448

slowé jeho, wrátiwse se do hospod swych, dali skrze

tajné pfátely roztrausiti po remeslech a po ulicích mësta

mnozstwí listûw zalobnych, jichzto patrny zámër byl,

zbaufiti obec proti starsím : newidëlo se konselûm za

hodné, dáwati se w jaké jednání s nepfítelem. I pocaté

rokowání pana Hanuse z Kolowrat, hejtmana mëstského,

rozpadlo se; zádalf zajisté pan Jifí, aby pan Hanus a wy-

slaní Prazstí pfijeli k nëmu do wojska, cehoz se tëmto

uciniti nezdálo. Posláni wsak potom w nedëli, 1 záfí, iSept.

jménem panë Menhartowym a Hanusowym, dwa panosi

pánë Hanusowi, Jan I'rarc a Stëtina. ku panu Jifímu do

wojska, zádajíce . aby nehubil zboáí mëst Prazskych, ale

jestlizeby kdo bud swëtsky nebo duchowní w cemkoli

proti nëmu precinil, aby to bylo nëkym dobrym ohledáno;

a w cemz kdo bude winen shledán, má byti kázán jinym

ku pfíkladu. Pakliby se tak nestalo, ale aby toho bylo

ponecháno do snëmu welikého ke dni S. Simona, i kaády

winny buda tu postawen, aby ocekáwal nálezu a oprawy

snëmem. To wsak nadarmo mluweno tomu, ktery práwë

z newole nad jalowostí a nekonecností snëmûw uchopil

se byl zbranë ; pan Jifí, maje moc swau pohromadë, dal

se tim ménë slowy uchlácholiti, dim wëtsi mël nadëji,

ze se mu podafi pfedsewzeti jeho. Obecny lid w Praze

pfál jemu tún wíce, cím wíce wztekali se purkmistfi a

wëtsi díl konselûw. Páni zemstí, ktefí w Praze wládli,

Menhart, Hanns, Jan z Halislcina i Dëpolt z Risenberka,

nemëli sami dosti zbrojné moci, aby autoku jeho dlauho

se ubránili; a ten, coby mu nejwíce byl pfekázeti molil,

Oldfich z fiosenberka, poselstwowal práwë té doby we

Wídni.

Jestë tusím w nedëli (1 záfí) poslán byl od pana l Sept.

Ji.fího a jeho pomocnikûw „Prazanûm a jich pomocníkûm"
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1448 list odpowëdny, hez kteréhoz wálku pociti bylo bezectné.

2Sept. Nebof jiz w pondëlí rano (2 záfí) pfitáhl pan Jifí blíze

a polozil se s wojskem swym u Wrsowic proti Wyse-

hradu. Kterak ale rozdëleny byly wálecné pfíprawy

k obhajení Prahy, nelze udati ze zpráw dosawadních. Na

Wysehradë, tehdáz dobfe opewnëném, byl wrchním weli-

telem Jan z Rabsteina, bratranec Prokopûw. Ani o tom

pamëti nepozûstáwá, сo cely ten pondëlí (2 záfí) od obau

stran pocínáno proti sobë.

SSept. Potom w noci s pondëlí na autery (2 — 3 záfí) pfed

switáním wojsko Podëbradské pfiblfziwsi se w tichosti,

ucinilo pojednau na dwau místech autok na Prahu. Jedni

nejprw pfilnuwse k walâm a ke zdëm Wysehradskym,

zlezli je dfíwe nadání ; druzí hned na to uciniwse okfik,

sturmowali na nowém mëstë ku Karlowu, nacez teprw

na wëii u S. Stëpana Pra2anûm také k sturmu zwonëno.

Ale jiá byli Podëbràdsti s obau stran na zdëch mëstskych

zatraubili w rohy, k úzasu pfekwapenych nepfátel swych,

a pan Rabstein, bëhaje pozdë -a neuzitecnë sem i tam,

zmeskal byl opatfiti dostatecnë bránu Wysehradskau a

mûstek nad Botícem, kteryz wedl k nowému mëstu Taká

se dwau stran pfihnawse se Podëbrаdsti, zmocnili se, se

ztrátau jediného muze, brány té a mûstku, a tudíz klice

k celé Praze. Odtud, jestë wzdy w temné noci, se hfmo-

tem a kfikem ohromnym bral se pan Jifí do nowého

mësta s brannymi swymi. Protiwníci jeho, widauce ho

w mëstë dfíwe nadání, a jakoz stará kronika wyprawuje,

„jsauce welikym strachem a bázní zhrozeni, mnozí utikali

a сo kozelci zmítajíce se po hlawë padali, a kazdy mnël,

by po nëm tisíc odëncûw bëzelo ; nebo ustawicnë weli-

kymi a hroznymi hlasy wolali Kunstat hr ! Hradec ! Kun-

stat hr! Hradec!" Pan Jifí zapowëdël byl we wojstë

pfisnë, aby nikdo se neopowázil wbijeti se do domûw
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na Iaupez, aneb dopaustëti se jakychkoli wytrzností. Takz 1448

lid obecny hrnuw se k nëmu walnë, spûsobii mu cestu

pres nowé mësto do starého triumfu podobnau, a nepfti-

telé mnozi upadli w moc jeho, nemëwse casu k utecení.

Bez odporu pfitáhnuw k radnici staromëstské, usadil se

tam s pány swymi. Hejtman mëstsky, Hanns z Kolo-

wrat, z domu swého na rynku staromëstském, zadnimi

wraty skrze zidy a Wltawu, s dworany swymi ujel na

zámek swûj 2ebrák. Purkmistr staromëstsky Pesik prch-

nul na zámek Drazice nad Benátky ke strycûm swym ;

nowomëstsky Pawel, auhlawní pana Jifího nepfítel, utekl

se do Jindfichowa Hradce, a wstaupil potom we sluzbu

pana Oldficha z Rosenberka. Nesfastnëjsí byl pan Men-

hart : nebo prozrazen byw skrze jakéhosi Jana Klampernu,

jat jest we starém mëstë a pfiweden сo wëzen na radnici

ku panu Jifímu. Kteryzto aëkoli сo mlady witëz ke starci

a stryci áetrnë se mël, wsak poradiw se s pfedními pány

jednoty swé, poslal jej na zámek swûj Podëbrady do

wëzeni, dokládaje ze chce na pfístím snëmu den S. Si

mona s nim wefejnë sauditi se, a podlé nálezu snëmow-

ního i jemu práw byti, i od nëho práwo pfijmauti.

Neprawda jest сo psal Aeneas Sylvius a po nëm

jiní, ze kdyz pan Jifi s wojskem swym do Prahy, kte-

ráz mu pry zradau otewfena byla, jednau stranau wpadl,

pfátelé jeho na wzdáleném konci zapálili mësto, aby lid

tam k haseni ohnë se sbíhaje, usnadnil jemu opanowání

Prahy. Domácí sauwëké a podrobné zpráwy o skutku

takowém, i nepotfebném i nemaudrém, nic naprosto ne-

'wëdí. 17a Ale to jest prawda, ze w okamzení tom, kdyz

17 5) O dobytí Prahy r. 1448 wyprawowali sme jiz r. 182 7

w Casopisu ëeského Museum, swazku III, na Str. 3 7—58,

a pHpojili tam (str. 5 9—83) také doklady listin, kteréá:

arci od té doby newsecky vi Archivu éeském zase .ti
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1448 pan JiH Prahy se zmocniw, wladafe mëstské k autëku

pfinutil, bezuzdná chátra PraSská w baufi takowé na áidy

se obofiwsi, hanebnë je zlaupila. Ku pfetrzení tаkowych

nefádûw sadil pan Jifí hned téhoz dne (3 záfí) wsem

mëstûm Prazskym nowé purkmistry a konsely a uwedl

nowy rád do obcí.

stëny jsau, jako ku pr. „Testimonium et memoriale de

expugnatione Wyssehradensi" (str. 76— 78), a „Jmena

pánûw i panosí, kterí byli we wojátë p. Jirího pri do-

bytí Prahy" (str. 7 8—8 3). Proto zdálo se nepotrebné,

hromaditi zde dükazy na wyprawowání nase, kterych na

onom mistë jiz dosti podáno bylo.



CLANEIv CTWRTY.

BOJE PO WZETÍ PRAHY ; ROSTAUCÍ MOC J1RÍHO

Z PODÈBRAD.

Promena we stawu wécí. Záèti mezi Jifim г Pndèbrad a 01-

dfichem ze Hradce. Pan Menhart •{-. Jednota Strakonická.

Wálky a smlauwa Hradecká Ctyfi oprawci a sném Jíhlaw-

sky ; zmatky w zemi Luzické. Prwni sjezd Pelhfimmvshj.

Nowá wálka. Smlauwa Wilsteinská. Smifeni na drvhém sjezdu

Pelhrimowském. Wyprawa do Sas a dobyti Gerowa. Walny

sném o S. Katefiné w Praze. Éewniwost pánûw ceskjch na

pana Jifího. Jalowé rokowáni s kníietem Saskym.

(R. 1448— 1451.)

Uwedenim Prahy w moc jednoty Podëbradské po- 1448

wstala w Cechách nowá twárnost wëcí jak w politickém

tak i w církewním ohledu. Zbofeno a zniceno jedním

rázem wse, сo postawila byla reakce we smyslu fímském

ode dwanácti let ; hlawní ineslo národu stalo se opët

sídlem arcihusitskym ; kapitula Prazská stëhowala se do

Plznë, ponechawsi jen jednoho neb dwa audy swé na

hradë u S. Vita; M. Papausek prchnul ode hlawní fary

Prazské u Tyna ; mistfi a studenti nëmectí, ktefí w po-

sledních letech jiá walnë w Praze byli rozmáhati se po-

cali, opustili universitu zase wsickni ; a kdyz M. Jan z Ro-

kycan ze dlauhého wyhnanstwí swého dne 10 záfí wrátil lOSpt.

se zase, ocekáwán, wítán a sprowázen jest u wchodu
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1448 do Prahy s nemnohem mensí sláwau a úctau, nezli ne-

dáwno legat Karvajal.

Hlawní wyhoda z promëny wëcí byla ta, ze wëtsina

národu ceského, dockawsi se wlády dle chuti a potfeby

swé, prestala napotom nepokojiti se a doléhati na krále

Fridricha; mensina pak, jezto wstaupila na misto její,

byla menë nebezpecna. Pan Jifí z Podëbrad nebyl sice

jestë za zpráwce zemského uznán, leda od swé jednoty,

a domáhání se takowého uznání od celó zemë stanowilo

wlastnë hlawní obsah dëjin následujících : ale prední

k tomu wyminky jiz se byly octly w moci jeho. Nelze

zakrywati, ze se jich byl zmocnil násilím a pfewratem,

a protoz ne bez auhony: ale z nefesti té, do kteréz

obecné wëci ceské byly zabfedly, nebylo jiz- tusím jiné

pomoci. Národûm wûbec ménë na tom zálezí, cím kdo

wrchmocí dochází, nezli k cemu ho uzíwá. A w posled-

ním aspoñ ohlédu státní tato rana rychle ozelena jest.

Práwa národu neutrpëla zádné ujmy ; a jakkoli hojné pre-

kázky proti powysení jeho kladla fewniwost pfátel i ne-

prátel, wsak i tito sami uznali posléze jednohlasnë, ze

wëk cely nemël muze ke wládë powolanëjsího, ano ro-

distë moci Podëbradowy stalo se spolu rodistëm nowého

blahobytu w ¿echách.

Swërení predního auradu zemského, nejwyssího purk-

rabstwí Prazského, pánowi wyznání katolického, Zdeñkowi

ze Sternberka na Konopisti, hned po dobytí Prahy, byl

skutek politicky wyznamny, an ukazowal, ze pan Jifí

nemínil uzíwati moci swé wyhradnë ku prospëchu strany

husitské. I w jinych nëkterych wëcech pocínal sobë tak,

jakoby stál wnë stran a nad nimi; takét obracel wsecku

snaznost na upokojení zemë a uwedení jí w rád. Jeho

prwní a nejwëtsí péce byla o snëm walny celé zemë a

koruny; procez dal rozpisowati do wsech krajûw, ze tau
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promënau, která w Praze se stala, nic se nezrusilo 1448

w ustanowenich zemskych, a preitoz ze snëm ke dni sw.

Simona i Judy (28 fíjna) ulozeny má w Praze drzán, a

na nëm wse op/aweno byti dle nálezu obecného, cokoli

kdo proti komu vv zemi byl prowinil; tez o krále, jakoz

poselstwí bylo do Wídnë wypraweno, aby na töm snëmu

odpowëd byla slysána i dalsí potfeby zemské jednány.

Ale baure jím samym wzbuzená nedala se tak snadno

ukojiti : bylof mu teprw krutymi zápasy wésti dûkaz, ze

jí byl newzbudil bez pfíciny a potfeby. Mezitím k wy-

plnëní pohrûzky swé proti markrabi Fridrichowi, poslal

dne 14 záfí éástku wojska swého doMísnë; kteréz, kdyz l4Spt.

markrabë nikdez polem se nepostawil, popléniwsi jemu

zemi a drahnë tam kofistí nabrawsi, wráШo se brzy zase

domûw.

Král Fridrich ftímsky, jakoz wâbec málo dbal o

Cechy, tak i promëny té u nich lehce sobë wázil. Po-

wëst o dobytí Prahy stihla do Wídnë, kdyz tam jestë

meskali w poselstwí páni Oldfich z Rosenberka i Jan

Swihowsky z Risenberka. Král Fridrich potázaw se pana

Oldficha pod swefením, jakauby mël dáti Cechûm odpo

wëd, uzil té pfíhody k nowym odkladûm na zádosti ceské.

Prawil zajisté (w odpowëdi dne H záfí dané,) ze pod llSpt

mírnym rokowáním, we kterémz byl se stawy, nowoty

takowé nemëly se w Cechách pocínati : wsak aby wëci

jiz tak zaslé newzrostly w horsí, podwolowal se pro

krále Ladislawa i pro wáecky wëci minulé a potfebné,

rok a den sobë ulozíc, rozmlauwati s králowstwím na

slusném mistë, neoznámiw wsak ani dne ani mista

k tomu. O wëci církewní chtël podlé Karvajala, wracu-

jícího se do ftíma, pficiniti se u Otce swatého snaznë,

aby k nëcemu lepsímu wedeny byly. Pfitom ale zádal,

aby pfedewsím „wsecky wëci nowotné zhlazeny," pan

12
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l448Menhart i jiní wëztïowé propustëni, a wsecko zase we

stary spâsob nawráceno bylo. Odpowëdi té, ponëwadz

obsírnymi slowy wlastnë nic neprawila, Cechowé také

málo sobë wsímali. .

Prwní, сo proti panu Jifímu pocal sbírati moc wá-

lecnau, byl pan Oldfich ze Hradce, syn panë Menhartûw.

Pan Menhart, jakoz jiz dotceno, z wûle pánûw jednoty

Podëbradské dán byl na Podëbrady do wëzení az do bu-

daucího snëmu, a tam podlé stawu swého setrnë a pan-

sky chowán. I76 Pan Oldfich ale nezameskal zádného

prostfedku, kterymzby otce swého zprostiti mohl wazby.

Psalf o to nëkolikráte nejen panu Jifímu, ale i jinym

pánûm ceskym, i okolním knizatûm a králi Fridrichowi,

o pfímluwu ku panu Jih'mu je próse; mezitím ale hned

také s pfátely swymi se spolciw, jal se sbírati wojsko a

klásti je do wselikych posádek po krajích. Druhé jeho

psaní ku panu Jifímu hodné jest tuto poloziti celé:

„Sluzbu swau wzkazuji, urozeny pane a bratfe mily !

Jakozf sem prwé psal, prose tebe aby mi otce mého

propustil, jakoz jeho bez winy we swém wëzení drzís:

i odepsals mi mezi jinau feci, prawë, zeby jeho chtël

postawiti a o nëkteré wëci k nëmu mluwiti pfed pány na

snëmu. Wëfímf já tobë, ze ty toho pane' neucinis mnë

17 6) Pan Oldrich Hradecky we psaních swych k Bedïichowi

ze Stráznice pilnë se doptáwal, „kterak jest o panu otci

mem, kterak se ma, anebo rytírsky a panskyli jeho cho-

wají, jestli ktery komorník pri nëm a blázen muzík?"

( Wiz Dopisy rodu Hradeckého z r. 1441 do 1451

w Archivu ôeském, IV, str. 3— 3 3.) I ponëwadii w ná-

sledujícím jednání nikdez nenan'kal na twrdé wëzení otee

swého , a pan Jirí psal , ze ukazowal wíce dobré wule

ku p. Menhartowi w jeho wëzení , nezli powinen byl :

prawdë podobno , ze podlé slow pánë Oldrichowych jak

potrebami jinymi, tak i zwláátë „bláznem muzíkem" opa-

tren byl.
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k tak weliké hanbë i otci mému, by jej mël stawëti, maje 1448

jej we swém wëzení, jako clowëka nefádného: nebo to

pane wis, zef jest on pán osedly a swobodny w zemi,

jakozto ktery z wás, a wzdy bywal na snemich beze

wsech gleitûw. I jestëf za to prosim, mily pane, racte

jeho propustiti: a mûj otec má státi na snëmu, a dáli je-

mu kdo z ceho kterau winu, má odpowidati a oprawiti,

budeli komu winowat shledán; a jemu af se téz stane.

Pakliby toho wzdy nerácil uciniti, nez jej tak wzdy sta

wëti k nasi weliké hanbë a kútisku: pane, raë wëdëti,

zetbych musil na të wsem dobrym lidem zalowati a roz-

pisowati pánûm i knízatûm okolnim, kterak mnë a otci

mému neprawost cinis a jej u wëzeni más, a nikdy se

jemu neohradiw, an na të zádné péce nemël. Jehozf

wzdy wëfim pane, ze se tobo neráoís dopustiti, a mau

sluzbu zachowás; nebf sme toho proti tobë nikdy nepro-

winili. A tohof prosim odpowëdi."

Na to pan Jifi odpowëdël dne 23 záfí: ,, Sluzbu 2 sSpt.

swau wzkazuji, urozeny pane a braire ! Jakoz mi opët

pises o propustëni otce swého, dotykaje kterakbych já

tobë psal, zebych jej chtël postawiti na snëmu pfed pány,

a o nëkteré wëci k nëmu mluwiti : kdyz lépe ohledás

mûj list, kteryzf sem prwé psal o tom, shledás zef

w nëm tëch slow není, bych já jej chtël stawëti pfed

pány, nebo сo k nëmu mluwiti. Nez psalf sem dosti pfá-

telsky, by tomu rozumëti chtël, proti tomu, kterak jest

otec twûj netoliko proti mnë, ale tak mnoho i jinym pá-

nûm a pfátelûm jednoty nasi ucinil, jakozto nepfitel

úhlawní, jednaje s Prazany wseckno zlé proti hrdlûm na-

sim, netoliko feci ale i skutkem, jakoz se jest to ocitë

okázalo. ,77 »Dotyces také w témz listu, zebych se proti

17 7) Obwinëní takowá i wjinych listech èasto se opakují, ale skutek

eám, ku kterému se wztahují, nikde zretelnë se neudáwá.

12*
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1448 otci twému neohradil a zeby na më péce nemcl. Zjew-

náf jest wëc , ze já i jiní páni a pfátelé s jinymi do-

brymi lidmi wystfehli sme se proti Prazanûm i jich po-

mocníkûm fádne: a pan Menhart byl jest we wsech wë-

cech proti nám jich pomocnik, a nalezen jest mezi na-

sími nepfátely, s pficmami jiz psanymi. K nëmuz se do-

brá wûle okázala i jestë se okazuje, wiс nezbych já

s jinymi .pány a pfátely byl powinen ; jeztofby tobë to mëlo

wdëk byti, ac jai na otee swého laskaw. A mûzes roz-

umëti po prwnim méщ, psaní, ze to netoliko mne, ale tak

mnoho jinych pánûw a pfátel jednoty nasi dotyée se,

ktefízto sau hrdla swá tak dobfe wázili, jakozto já ; jimzto

se zdálo pro pfíciny hodné, jakozf sem prwé psal, aby

dochowán byl do snému obecného w Praze budaucího. l78

Protoz zdálif se, ze bych já i s jinymi pány a pfátely

w tom tobë winen byl, budiz na snëmu obecním w Praze,

kteryz o sw. Simonisi a Judë byti má, pfed pány i ji

nymi dobrymi lidmi. Tu budemli my we winë shledáni

proti tobë, procbychom neoprawili ? pfed nimizto wíce-

byehom se stydëli nezli jinde. Paklif winni nebudem,

ale naucen budes, coz nám kfiwdy cinís, aby toho po-

tom jinym necinil" atd.

Král Fridrich, prosen jsa od pánûw Jana i OIdficha

ze Hradce o radu a pomoc, psal panu Jifímu list dosti

tuhy, kterak srozumël, ze on sebraw se s nëkterymi kraji,

wpadl do Prahy a zmënil aufedníky zemské i mëstské,

nëkdy císafem Sigmundem a králem Albrechtem sazené,

17 8) Chtëli totiz páni Podëbradstí, aby na snëmu odrekl еe

nejw. purkrabstwí Prazského a e ním také hradu Karl-

steina i klenotuw zemskych, kteríz ale práwë této doby

jeho kázaním s Karlsteina podtají na dëdiôny jeho hrad

Wilhartice prewedeni byli. Sly naü íaloby, zeby klenoty

ony byl utrácel, a zádáno na nëm, aby s nich ucinilpo-

ëet zemi na snëmu. (MS.)
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i jal pana Menharta : jezto se don byl nadál, ze on sam, 1448

k dobrému a pokojnému zemë té, stawowalby byl, jestli-

zeby kdo baufiti minil. Wsak jakzkoli bylo, ze zádá i

prosí, aby pana Menharta zpróstil tobo wëzeni a propu-

stil. Pfitom psal král i nëkterym pánûm jinym, i Pra-

zanûm také. aby pomohli nakloniti k tomu pana Jifiho.

Ale on ani jednotnici jeho nedawse sebau hnauti, ohla-

sowali wûbec, ze teprw po wseobecném snëmu hotowi

budau uciniti wse сo za prawé uzitáno bude, dle snëmow-

uiho nálezu.

Zwlástë pak s welikau pilností stál o to pan Jifí, aby

pan Oldfich z Rosenberka dostawil se na snëm sw. Si

mona i Judy, a tu aby slozil wefejnë zpráwu a pocet

z poselstwí swého. Nepochybowal zajisté, ze snëm wse-

obecny, kteréhoz tak welice zádal k osprawedlnëni swé-

mu, bude moci drzán byti, jak mile hlawa jednoty pro-

tiwné k nëmu swolí. Ale pan Rosenberk omlauwal se,

ze jemu a pfátelûm jeho, po té nenadálé zmënë w zemi,

nebezpecno jiz jezditi do Prahy a tam snëmowati, — nic

se nespoléhaje na listy bezpecnosti, kteréz jemu pan Jifí

podáwal, jakowéby jen sám chtël. Tudíz pak jednotnici

Podëbradsti wselijak stíhali feci jeho, an pry pokládal

jim pfedtím wzdy Prahu za nejpfíhodnëjsí k snemowání

misto, a nyní jiz ani sám do ni pfijeti nechtël

Pan Oldfich Hradecky, prosbami nadarmo snaziw se

zprostiti otce swého, skládal nyní wsecku nadëji we pfí-

prawy wojenské, kteréz jiz od pocátku mesíce záfí on

i pfátelé jeho pocali byli ciniti. Wida wsak sebe i s pfá-

tely swymi nedostatecna byti ku podwrácení wítëzné

moci pánu Jifíkowy, hledal sobë pomocníky netoliko

w Nëmcích, ale také doma u swych nëkdy auhlawních

nepfátel, u Táborûw, сo jich potud zbywalo. A mësfané

Táborstí wystaupili sice, jak se zdá, této doby z jednoty
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144 8 Podëbradské, ale k wálce proti panu Jifímu nednli se jiz

ani od pfátel ani od neprátel nawesti. Jen éelní dwa

páni a bojowníci nëkdy strany jejich, Bedfich ze Stráz-

nice na Kolínë ,79 a Jan Kolda z ¿ampaehu na Náchodë,

dali se proti nëmu získati. Pan Dëpolt z Risenberka i

z Dolan, purkrabí pfedtím hradu Prazského nyní Karl-

steinského, byl prostfedníkem mezi Bedfichem a pány

Hradeckymi, takze Bedfich, wstaupiw we zwlástní s nimi

280ct. smlauwu dne 28 fíjna, nejen pfijal k sobë na Kolín woj-

sko panë Oldfichowo, ale potáhl k swé stranë také pana

Koldu. Oba pak pocali jiz we prwních dnech mësíce

listopadu wálku Um, ze ciníce tak recené „jízdy" s hra-

dûw swych, a zwlástë s Kolína, na statky jednotníkûw

Podëbradskych, hubili a plenili je wselijak ohnëm i me

éem. А k lepsímu prospëchu wálky té pan Oldfich

z Rosenberka, ujaw se také pánûw Hradeckych, rozepsal

pfedním pánûm jednoty swé, i wsem tëm, kdo panu Ji-

5 Nov. fímu nepfáli, sjezd do Budëjowic ke dni 5 listopadu:

kteryzto ale drzánli neb nic, ze pramenûw dosawad zná-

mych jistiti nelze.

17 9) Ze zpráw sauwëkych (АС. Ш, 5 40) poznali sme, ze sau-

sedé Bedrichowi nepráli jemu panstwí na Kolínë, a mno-

hokrát o zradu proti nëmu se pokauseli; zwlástë рak

Martin Kuëka neb Kuce , mëstan Kutnohorsky (kteryz

potupnë nejinac ho nazywal nez „Jankem an se píse knëz

Bedrich ze Strázniec,") a Pïech z Budkowic, sluzebník

pana Aise Holického, hledali pry jej nëkolikráte pripra-

witi o statek i o hrdlo. Kdyz рak na në zalowal, wzdy

mu pry oprawau od strany pánë Jiríkowy odkládáno, tak

ze nemohl dowolati se práwa, jezto ani p. Jirí, ani zwlá

stë Rokycana , nebyli k nëmu dobré mysli. Teprw po

wzetí Prahy, kdyá chtël se spojiti s p. Oldriehem , po-

dáwáno mu pry oprawy: on ale jiz s Podebradskymi

smíriti se nechtël. A in-,co podobného dálo еe tusím

také ohledem na pana Koldu, k jehozto hradu a panstwí

Náchodské'mu pan Jirí nad to pripowídal se práwem

dëdicnym.
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S druhé strany poèato u Karlsteina wáleti pánem 1448

Zdeñkem ze Sternberka. Pan ten byw jmenowán k anfadu

nejw. purkrabstwí Prazského, kdyz sahal na wesnice në-

které okolo Karlsteina leZící a k auradu onomn pfíslusné,

odehnán byl od posádky Karlsteinské, kterázto zûstala

byla w poslusenstwí pánûw Hradeckych. Procez odpo-

wëdëwse jí pan Zdenëk, a po nëm i pan Jifí i pan Kostka,

poslali proti celedi panë Oldfichowë wojsko swé. Taká

obë strany winily sebe wespolek pocátkem wálky jiz

w mësíci listopadu.

O spûsobu wálky té, w mësících listopadu a prosinci

na nëkolika místech po Cecbácb wedené, nelze pro ne-

dostatek zpráw sauwëkych nic fíci místného. К wefejné

bitwë polem zdá se ze strana zádná nemëla ebuti. Aspoñ

o panu OldHchowi není jiné zpráwy, nez ze lidé jeho

cinili ustawicné wpády cili „jízdy" s hradûw swych, ze-

jména s Kolína, s Karlsteina i s Mitrowic, na zbozi pánûw

jednoty Podëbradské, kterézto popleniwse, wraceli se po-

kazdé na posádky swé zase. Naproti toinu pan Jifí jiz

ku konci mésíce listopadu lezel s pomocníky swymi po

lem u Kolína, na kterémz, kromë celedi Bedfichowy, za-

wfelo se bylo i pûl páta sta jízdnych pánë Oldfichowych.

Potom strhlo se wojsko jednoty Podëbradské prwní dni

mësíce prosince u Benesowa, minic odtud táhnauti polem

proti nepfátelûm, a zwlástë Mitrowicûm, hradu panose

Wratislawa z Mitrowic, wërného jednotníka pánë Oldfi-

chowa, oblezením hrozíe. Awsak zdá se, ze zima byla

na prekááku kazdému wëtsímu podnikání wálecnému.

Jiz 19 prosince pfinucen byl Bedfich na Kolínë uciniti l9Dec

s panem Jifím pfímëfí az do nowého léta, ku kterémuz

potom i celá strana pánë Oldfichowa pfistaupiwsi, je në-

kolikráte znowa prodlauzila. Pan Jifí wlozil pH tom tu

wyminku, aby pod pfímëfím stal se sjezd, kdeztoby mohlo
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I449jednati se o urownání mezi stranami. Jak welice jemu

10Jan. na tom zálezelo, znamením byl i pfíjezd jeho dne 10

ledna 1449 ku panu Oldfichowi z Rosenberka do Sobë-

slawi: odkudz swedl jej i s jinymi pány, zejména Oldfi-

chem zc Hradce, Zbyñkem Zajícefn z Hasenburka, Janem

Smifickym a Janem z Rabsteina, ke sjezdu do Pelhfimowa.

Polození obau stran na sjezdu Pelhrimowském s po-

cátku léta 1449 bylof arei welmi nerowné. Pan Jifí,

zmocniw se hlawy králowstwí. w jejím bezpecném dráení

dosáhl byl cíle zádosti swé, a protráwiw se s wojskem,

kteréá tak dlauho na sobë drzeti musel, dychtil nyní po

míru, aby se ctí rozpustiti mohl lid swûj branny. Na-

proti tomu pan OldHch Hradecky, nemoha ozeleti ztráty

a wazby otcowy, sílil se jestë wády wíc a wíce, jak

nowymi w Cechách pfátely, tak i cizozemei sobë pfízni-

wymi. Mëlf pak zwlástní nadëji do krále Fridricha, ze

pfispëje jak penëzi tak i lidmi brannymi, jakoi pan Ro-

senberk pilnë o to jednal na dwofe králowe skrze posla

swého Paumgartnera. I neníf se cemu diwiti, áe pan

Oldfich, сo mu zbraní odjato, zbraní zase dobyti se chy-

staje, do rokowání jen z nauze a na oko se dáwal, aby

získal éasu ku posilnëní sebe a k docekání cizí pomoci.

Nadarmo bylo tedy wsecko usilowání o pokoj na

prwním sjezdu Pelbfimowském. Pan Oldfich Hradecky

nechlël smífiti se jinak, nez aby otec jeho propustën,

Praha jemu zase wydána a wsickni odtud zahnaní k aufa-

dûm a statkûm swym nawráceni byli. K takowym wy-

minkám nemohl se sníziti wítëz mlady, ctizádostiwy a

jestë nepfemozeny. Zádalf jako dfíwe, aby pre jeho

s panem Menhartem jednána byla wefejnë na snëmu

w Praze. Nemohauce se srownati, wolili mezi sebau za

prostfedky pány Rosenberka, Zajíce a Smifického. Ale

ani teim nepodafilo se dílo prostfednicí, kdyz jeden od
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zádostí swych w nicemz upustiti. druhy k nicemuz dále : H9

pfistaupiti nechtël. I rozesly se obë strany z Pelhfimowa

jestë u wëtsím zástí, nezli se byly sesly, obapolnym ha-

nëním se rozhofciwse.

Mezitím pan Menhart stary, osudem wëznë na tele

i na dusi sklíceny, upadl na Podëbradech w tezkau ne-

moc. Pan Jifí, obáwaje se smrti jeho, nastrojil sám jed-

noho z panosûw swych, aby zajda k Arnostowi z Le-

skowce a Janowi ze Hrádku, panosûm panë Menharto-

wym, pobídl je pokusiti se, zdaliby mohli zprostiti pána

swého aspoñ na záwazek? Coz kdyz ucinili, milerád

powolil zádosti jejich, kteráz podtají byla jeho wlastní;

pozádal wsak, kroгаë obau jmenowanych panosûw, i pány

Zbyñka Zajíce a Sminckého za rukojmë, ze nebudeli

zjednán pokoj, pan Menhart postawí se opët, na powo-

lání pane Jifíkowo, dobrowolnë do wëzení. Takz propu-

stën na swobodu dne i února 1449 ; ale jeda z Podë- iFebr.

brad na Karlstein, na cestë w ftícanech jiz tfetí den do- 3Febr.

konal ziwot swûj. Prûwodcí jeho, Arnost Leskowec a

Janek ze Hrádku, zawezli mrtwé tëlo do Hradce, kdez

pochowáno. Pan Jifí ale, cehoz se byl bal, neubál se.

Pan Oldfich zajisté rozesílaw do wsech krajûw listy za-

lobné, zjewnë ho wind otráwením otcowym. I8U

Ke dni sw. Doroty (6 února) sesli se hlawní páni oFcbr.

strany pánë Oldfichowy do Strakonic ku panu Wácla-

wowi z Michalowic, nejwyssímu mistru fádu melitenského

w Cechách. Tu pobywse tfi dni, ucinili mezi sebau nowy sFebr.

zápis jednoty, w nëmz zalujíce na záhubu, do kteréz

zemë ceská skrze to, „сo se jest pred chwilí newelmi

180) Psaní takowé dne Í5 Mart, do Rakaus poslané wydal

uedáwno J. Chmel in d. Sitzungsberichten d. histor. Classe

d. k. Akademie d. Wissensch. Wien, 184 9, December,

p. 423—5. Srwn. Archiv cesky, II, 247. Ш, 52.
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1449 dáwnau stalo a dëje i podnes* uwedena byla, zawázali

se sobe wespolek ku pomoci proti wsem, kdozby koho-

koli z nich chtëli w zeiiii utisknauti mimo práwa ; pfi tom

wsak oswëdcowali se také, ze hotowi byli we wsech ne-

snázech a winách podati se k rownému, t. j. urownati se

prostfedky mírnymi. Procez aby nebyli widíni, jakoby

zamítali owsem roky, ku kterymz pan Jifí se podáwal,

polozili jemu rok do Plznë, kdezto buda osobnë, mël panu

Oldfichowi od sebe „rowné uciniti" í zase od nëho a

pfátel jeho pfijmauti. Nepfiselliby pak do Plznë, zûstali

mezi sebau na tom koneënë, ze druhau strcdu w postë

5Mart. (5 bfezna) wytábnau wsickni spolu do pole proti nëmu.,

Tim tedy spûsobem zfídila -se nowá jednota w Cechách,

Podëbradské odporná, jednota Strakouická. I8'

Pan Jifi z tychze pfícin ostychal se jeti do Plznë,

mësta sobë weskrz nepfízniwého, pro kteréz i páni jed-

noty Strakonické nechtëli se dáti do Prahy. Wymlauwal

se pak tím; ie o to, coz mezi ním a pány jednoty Stra

konické bylo na rozepfi, nemohl se dáwati do jednání

stranného, anoby pry, jako na sjezdu Pelhfimowském,

newedlo ku konci místnému, ale ze jakoz dfíwe áádal,

i nyní jestë chtël o to snëmem walnym celého králowstwi

rozeznán byti. 1S4

181) Zápis jednoty Strakonické dne 8 Febr. 1449 tietën jest

w Archivu ceském II, 244— 6 spolu s jinymi toho casu

listinami ; srwn. III, 50 sl. IV, 14— 3 3 ajw.

1 82) W oswédëowání swém ode dne 1 Mart. 1449 CAO. II, 248)

prawil pan Jirí: „Ponëwadií w tcchto zástiech chwiíly

boiíie, obecného dobrého, pána a krále i ráduow zemë této,

podlé kompaktat, mierného listu, Pelhrimowskyeh smluw

a toho poselstwie, kteréz ku králi Rímskému nedáwno bylo

wysláno, i tëch zemskych klenotuow, ktorychz jest panu

Menhartowi swëreno, najwiec se dotyée, zádali sme, aby

takowé weliké wëci snëmem obecnym nepokútnë byly

jednány ; i take coz jest na nasi ëest neprawë sazeno
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Tudíz strany obë chystaly se opët k boj i. Pii panu 144$

Jifim byli hlawní pomocníci jeho paпi ze Sternberka,

z Dubé, ze Zwífetic, z Waldáteina, páni Kostkowé, Trcka,

Zmrzlíkowé a hejtmané etyr spoleönych krajûw; w jed-

notë Strakonické byli páni ze Hradce, z Rosenberka, ze

Swamberka, Kolowratowé, Swihowstí, Kostelectí z Dubé,

z Lobkowic, Smificky, Bedfich ze Stráznice, Kolda i jiní.

Také mnozí Morawstí páni a rytífi pfimísili se : ke stranë

Podëbradské páni z Kunstatu, z Pernáteina, z Krawaf,

Morawstí Sternberkowé, Krajífi, Wlasimstí, Pardus a jiní;

ke stranë Oldfichowe zwlástë páni z Lichtenburka, z Lom-

nice, z Boskowic a j. w. Od krále Fridricha pan Old-

fich nadarmo cekal pomoci ; ten zajisté nepropûjcil se

dále, nezli ze listem pfísnë psanym obeslal pana Jifího

i jednotníky jeho na druhau nedëli w postë (9 bfezna)

ke sjezdu do Znojma, kamz chtël poslati znamenité raddy

swé, i sám se pHblíziti, aby ty wëci „w nëwec lepsiho"

uwesti inohl. Na kterézto psaní jednota Podëbradská ne

jen k nicemuz skutkem se neniëla, ale i teprw po pëti

mësicich odpowëd dala. Takz obë jednoty mëfily se we

wálce této jen wlastní domácí podstatau swau.

Pocatek nowé wálky stal se jiz w polowici mesíce

února panem Janem Koldau na Náchodë. Bojowny ten

pán opëtowanymi wpády na zbozí jednoty Podëbradské

jakoz nás mazali i jestë newinnë maiíí , chtëli «me zïe-

telnë z toho práwi byti, jakozto newinm, tu kdez naj-

wiec dobr^ch lidí bywá. Oni рak rozumëjíce, zeby na

snëmu obecném práwi nezuostali , jakoiíby jim tu bylo

mluweno, сo zlého a piielis ¿kodnebo w této zemi jimi

elo i jestë jde, tak zeby se mëli zaë stydëti, líbí se jim

lépe o zemské wëci potutelnë smlúwati. My radëjie jich

swéwolnosti s bozskú pomocí brániti se mieníme , hrdel

i statkuow powáiiece , nezlibychom o wsecky sprawedl-

nosti duchownie i swëtské úkladnymi jich obvceji mëli

byti utistëni" atd. —
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14 49 cinil kraji Hradeckému weliké skody. Aby pak mohl

bezpecneji pocínati sobë, wzal ku pomoci znamenitého

zeme skûdce, Kristofa áoffa, kteryz jemu postaupil i hradu

Waldsteina , od nedáwna sídla laupeznického. Procez

páni k míru kraje Hradeckého zapsaní, uloziwse sobë

sjezd we Bydzowë pod zpráwau pana Jifího, nafídili we

Hradectë werejnost proti Koldowi, an byw napomínán po

panu Haskowi z Walsteina, pokraëowal nicménë we spû-

sobu swém. W ty énsy ustanoweni také nowi hejtmané

w obau krajich, Hradeckém i Cbrudimském: w onom

Sobëslaw z Miletinka pfíjmím Mrzák, w tomto paк Zde-

nëk Kostka z Postupic na mistë braira Bohuse, o hrom-

nicech zemfelého.

I o této wálce, trwawsi az ku konci mësice bfezna,

nesnadno jest wyprawowati urcitë a swëtle. Nebof ackoli

wëtsi dil zemë byl w nepokoji, pfedce nepozûstaly nám

lec o nëkterych potrzkách we Hradectë a Chrudimstë

zpráwy chudé, we kterychzto nedá se shledati nizádná

dëjâw spojitost. Krajowé ti oba sebrawse se polem, trhli

pfed hrady panë Koldowy, dobywat jich; pfispëli jim ku

pomoci také z Morawy haufowé pod Smilem z Drnowic

a Wañkem z Trnawky, ale ti od celedi páne Koldowy

porazeni a rozptyleni jsau. O nic lépe nepowedlo se ji-

nym jednotníkûm Jifíkowym, Pardusowi z Horky, Zdeñ-

kowi ze Swabenic a Janowi z Honbic: nebo popléniwse

mnohé statky w Cechách, kdyz trhli pod Kolín, posádkau

mëstskau pod Simonem ze Stráznice a Janem Sudlicí

z Bëstwiny na ne wypadlau tak na hlawu porazeni jsau,

ze kromë dwau set zabitych i pâldruhasta zajntych, musili

také patnácte wozûw nalozenych nechati witézûm w kofist.

A wsak tyto cástecné porázky nezemdlily jednoty

Podëbradské ; anobrz cím dále tím ^tíce pfibywalo moci

její, tak ze sám pan Kolda, obáwaje se ztráty hradûw
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swych, jiz asi w polowici mësíce bfezna pfinucen byl 1449

pozádati pana Sobëslawa Mrzáka o pfimën, kteréhoz mu

i popfáno. Jsauce pak s lé strany bezpecni, wojsko pane

Jifíkowo, obrátili se k Cernému Kostelci, s kteréhoz pan

Kunes Rozkos z Dubé také mnoho ákody byl cinil jedno-

tnikûm Podëbradskym.

Tim a snad i jinymi nehodami pohnuti bywse jednot-

nici Strakonicti, potom jiz ochotnëjsí se stali ku pro-

stfednictwí starého pana Mikuláse Trcky na Lipnici, ktery

s welikau pilností о to stál, aby pfiwedl obë jednoty

k nowému rokowání. Wsak i tu hlawní pfekázkau bylo

misto, kamby se obë strany sjeti mëly, az konecnë wy-

myslen ten prostfedek, aby na dwau místech sejdauce se,

Podëbradsti w Pelhfimowë a Strakonicti w Jindfichowë

Hradci, wyjednáwali mezi sebau skrze poselstwí. Pan

Oldfich z Rosenberka dal za jednotu swau jiz 25 bfezna, 25 Mart.

pan Jifí zase za swau teprw 29 bfezna, na poli u Ko- 29Mart.

stelce, potfebné listy bezpecného prûwodu.

Rpkowáno tedy s welikau nesnází na obau místech

od \ do 10 dubna: pokoje wsak konecného nelze bylo íoAp.

dosáhnauti, ba ani rozhodnutí o hlawních pfícinách roze-

pfe. Ponëwadz ale potfeba odpocinutí od boje cítila se

s obau stran welice, uzawfeno aspoñ prímerí dosti dlauhé,

ai do dne sw. Jifí roku 1450, a uloáeno ctyrem osobám,

jednomu pánu a jednomu zemanu s kaádé strany, aby

сo mocní oprawce a rozsudí uwázali se we wsecky pfe,

zaloby a winy, a podëlili strany wypowëdí sprawedliwau

a neodwolatelnau. Osoby ty byly, z jednoty Strakonické

pan Oldfich z Rosenberka i Arnost z Leskowce, z Podë-

bradské pan Aleá Holicky ze Sternberka i Oldfich Moci-

hub z Kralowic; nejen Oldfich ze Hradce, ale i Jifí z Po-

dëbrad zawázali se za sebe i za wsecky jednotníky a

pomocníky swé, uposlechnauti saudu a rozkazu jejich,
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1449 pod pokutau desíti tisicûw kop gr. 6. Ustanoweno dále,

ze mëla kazdá strana poloziti zaloby swé napsané na

Wlasími w moc Oldficha z Kralowic az do 11 máje, a

pak odpory swé na zaloby cizi az do 8 cerwna ; na

odpory pak dále strana stranë nemëla odporûw klásti,

ano to bylo proti fádu zemskému. Také kdyby nëco no-

wého mezi stranami wzniklo, mëli titéz oprawci toho

mocni byti a pokazdé we ctyfech nedëlich je oprawiti.

Hlawniale wypowëd jejich mëla se státi, jestli ne dfiwe,

aspoñ do pocátku mësice srpna ; k tomu zajisté casu wsem

zemim koruny ceské ulozen byl zespolka snëm walny do

Jihlawy, a slibowáno s obau stran, ze nerozjedau se od-

tud, pokud pilnosti jejich nebude zemi zjednán král a pán

10 Ap. a zfizen rád potfebny. Smlauwu tuto stwrdili dne 10 dubna

páni z Pelhfimowa do Hradce wyslani, Ales ze Stern-

berka, Hasek z Walüteina, Fridrich z Donina, Oldfich

z Kralowic, Borek ze Hrádku, Epik z Krucenburka, Jan

Prazák z mësta Tabora a Wanëk Smazil z mësta Laun,

jménem weskeré jednoty swé, rukau dáním a slibem ust-

ním pode ctí a pod wërau, pánûm jednoty Strakonické,

Oldfichowi a .lindfichowi z Rosenberka, Oldfichowi ze

Hradcu, Janowi z Austí, Kunsi Rozkosi z Dubé, Bedfi-

chowi ze Stráznice, Afnostowi z Leskowce a Jankowi ze

Hrádku; na zápis pak o tom ucinëny pfiwësili peceti swé

jen páni Oldfich z Rosenberka i Ales ze èternberka. ,83

Smluwau Hradeckau polozena wlastnë wsecka wrchni

a rozhodná moc do rukau tëchto dwau pánûw, jichzto

dowërné osobní pfátelstwí, národu od dáwna známé, roz-

dwojením se w politickém ohledu sotwa patrnau bylo utr-

pëlo zmënu. Strany obë, jmenowawse je za mocné roz-

188) Ai potud sahalo wyprawowání, kteréi r. 18 2 7 podali

sme w Casopisu cesk. Museum (IV, 9—5 7) s potreb-

nymi doklady.
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sudí swé, nadály se bezpochyby, ie to bude cesta nej- 1449

pfimëjsi k urownání wsech tëSkych nesnází. A jisté

jest, ze pan Ales, сo slechetny wlastenec, pílností swau

nic owsem sjíti nedal ; psaní jeho, která z teto doby

dostí hojnë nás dosla, l8' dáwají o tom swëdectwí patrné

a dostatecné. Ale pan Rosenberk, dospëlejsí w rozhledu

politickém, cítil bezpochyby, ze umluwau jakaukoli na

základë tehdejsího stawu wëcí nebylo jednotë jeho po-

slauzeno, a ze predewsím bylo potfebí, сo násilím ztra-

ceno, násilím dobyti zase. Wëdëlf arci, ze jednotníci

jeho domad nepostacili k tomu sami: skládal wsak na-

dëji zwláste w pomoc km'áat zahranicnych, krále Fridri-

cha s jedné, a wéwody Saského Fridricha s druhe strany.

Jemu tedy nebylo éfciiti o dokonalé uklizení sporûw,

alebrz jen o protahy a odklady aá do wyprsení pfímëfí;

jen aby úmyslu swého neprozradil a nepopudil národu

proti sobë, dáwal se nëkolikrát do jednáiü, zwlástë kde

zádala toho wlastní potfeba piátel a jednotníkûw jeho.

Dne 11 máje ucinili dwa oprawce stawu rytífského uMai

wypowëd mocnau na Wlasími, aby wsem wëznûm dán

byl rok do wypowëdi konecné ctyr oprawcûw, a sice uro-

zenym na záwazek pode ctí a wërau. pod pecetí a swë-

dectwím dwau pfátel ; mësfanûm osedlym pod tymze zá-

wazkem cti a wíry a spolu základem 50 kop gr ; lidem

sluáebnym a jízdnym, ktefí mëli konë, pod 10 kopami,

kdo mëli po dwau koních, pod dwaceti, pësím a jinym

sluzebnym holomkûm pod pëti, sedlákûm pak téz pod

pëti kopami. Pfíklad ten ucí, ze Cechowé jiz té doby

w rozdëlowání stawûw nic neoddáwali Nëmcûm. Kdyz

pak pan Ales doléhal, aby k oprawë potfebnych wëci

oprawce wsickni sjeli se na Wlasimi ke dni 6 éerwence,

184) Dali eme je z originálûw, we Treboûském archivu poilues

chowanych, tiskrauti w Archivu cesköm, II, str. 2 8 —45.
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144 9 pan Oldfich nejprw cinil se urazena, jakoby jemu roz-

kazowalo se neslusnë ; potom pak, kdyz prosen jest byti

na Wlasími aspoií 20 convence, odwrhl toho zase, prawë

ze jiz snëm Jihlawsky byl jako pfede dwefmi. Na opë-

towanau zádost panë Alsowu, aby aspoñ na cestë do

2 7 Jul. Jihlawy sjeli se w Nëmeckém Brodë 27 cerwence, od-

píral pan Oldfich sice opët, ale tenkráte bez prospëchu.

Pan Ales swolowal, aby hlawní nesnáze odlozeny byly

az ke snëmu Jihlawskému : ale bylo pry wëci w pfimën

pfecinënych drahnë, netrpëwsich odkladu, jezto musely

pred snëmem urownány byti; nestaneli se, prawilze jed-

notnici jeho ani do Jihlawy nepûjdau, widauce pry ano

protiwnikûm jejich nedostáwalo se dobré wûle. „My tedy,

ftak psal o tom pozdëji pan Hosenberk,) ackoli nerádi,

k tomu swolili sme, proto zwlástë, aby námi a stranau

nasi roztrku nebylo nizádného, a nesnáze aby snad wëtsi

prwnich nepowstaly w zemi Ceské."

О dûlezitém snému Jihlawském dosly nás zpráwy

jen zlomkowité sice, ale dosti pamatné. l85 Páni Jihla-

wané prohlásili se napfed, ze nepfijmau do mësta swého

jednotnikûw Podëbradskych, lecby tam dfiwe pfijeli Stra-

konicti w sile dostatecné. Potom kdyz Podëbradsti chtëli,

aby knëzi jejicK o snëmu mëli swobodn odbywati sluáby

bozi dle obyceje swého, to jim odepfeno naprosto, a te-

prw po mnohych pracech swoleno, aby pan Jifí sám je-

diného toliko knëze mël w Jihlawë, a ten aby jemu

185) Diwno ie u starsích letopiscûw nasich, od Hájka ai po

Pubiëku, nikde ani nejmensí zmmky o snëmu Jihlawském

není, aëkoli Stari letopisowé mluwili na str. 1 5 6 o roku

do Jihlawy slozeném. Cochlaeus, jenz nejlepeí mëlztëchto

let zpráwy, polozil predce snëm Jihlawsky r. 144 9 do

Prahy , Theobald zase do Cáslawë atd. Nase prameny

tistëny J9au w Archivu ceském, II, 258—267, Ш, 55,

541 ajw.
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vv hospodë mice beze wsech spíwání a bez zwonëni 1449

tajnë odslauzil ; kostely ale pfed nimi owsem zawírány

jsau. Pfijel pak do Jihlawy pan Jifí s pfedními pfátely

swymi w 1500 konich dne 7 srpna, i zûstal tam az tusím 7 Aug.

do polowice záfí. Jednání snëmowni dëlilo se na tré :

jedno tykalo se rûznic domácích, druhé otázky králow-

ské, tretí pomërûw zahraniénych. W prwním ohledu

snëm byl jako nëjaká saudní bromada, w nízto za saudce

odbywali ëtyfi wolení oprawcowé, za strany pak snëmow-

níci wûbec. „I wzawse ty wëci precinëné pred se," —

tak wyprawowal pfedni oprawce, pan Rosenberk, — „jed-

nali sme a wypowëdi cinili, a mezitim srozumëli sme

témër wsem bëhûm strany nám odporné, kterak we wse,ch

swych prech tuze stáli pfewelmi, a wzdy odtahowali nás,

tam wzdy prelezeti chtice a nás tím utisknauti. A wsak

se jim wzdy prwé nezli nám stesklo, tak ze k tomu mlu-

wili, aby ty wëci wsecky, o kteréz se wypowëd stala,

i jiné o kteréz jestë wypowëdi neni ucinëno, schowány

byly a zapecetëny. A nám ,86 tobo moc jest dána, kdyz-

bychom oprawcûm jinym den jmenujíce, rok a misto

ulozili k tomu, aby wypowëd byla ucinëna, ze tam i na

to misto jini oprawce pfijeti mají. A na tom ze snëmu

Jihlawského sme obojí rozjeli se." Zápisy tëchto w Ji-

hlawë ucinënych wypowëdi nedosly nás pohfichu; jináce

zajisté pfeswëdcili bychom se, ze pre nejdûlezitëjsi zû-

staly jestë nedotknuty, a ze rok zawity k rozhodnutí jich

ulozen jak oprawcûm tak i stranám nejdéle do sjezdu

Pelhfimowského léta následujícího. Také mezi Jifím z Podë-

brad a Oldfichem z Rosenberka stala se w Jihlawë smlau-

wa jakási zwlástní, o kteréz ale nic neni wëdomo po-

drobnë.

186) W latinském textu této zpráwy (sr^n. АО. II, 266)

stojí na tomto místë : „nobis Ulrico de Rosis." —

13
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1449 Otázka králowská nabyla tenkráte neocekáwané dû-

lezitosti, zwlástë skrze zmatky zemí Luzickych. Práwo

králowské w dolejsí Luzici zastawil byl r. 1429 císar

Sigmund, pod jménem foitstwí, panu Hanusowi z Polenska

i jeho dëdicùm; w hofejsí Luzici, cili jak tehdáz fíkáno,

w Sestimëstí, pozíwali jeho páni z Koldic. Králowna

Eliska, kdyz zasnubowala dceru swau Annu do Sas,

chtëla dopomoci domu Saskému netoliko zemë Lucem-

burské, jakoz sme jiz wyprawowali, ale také Luzické,

ana podáwala knízatum Saskym wyplaty Luzického foit

stwí od dëdicûw Hanuse z Polenska. Proto tusím Miku-

lás z Polenska, сo foit Luzicky, r. 1441 dal se na tri

léUt pod ochranu markrabë Fridricha Braniborského. Smrt

Eliscina i odklady swatby dcery její odrocily ty nesnáze

na nëkolik let. Ale r. 1448, kdyz král Fridrich, сo po-

rucník krále Ladislawa, podáwal zase knízeti Fridrichowi

Saskému, manzelu sestry jeho Markety, foitstwí jak w Lu

zici, tak i w Sestimëstí, strhla se o to baure nenadálá.

Zdá se, ze wëtsina obywatelûw tëch zemí nechtëli pro

mënë takowé; owsem pak protiwili se jí páni jednoty

Podëbradské w Cechách , a spojenci jejich, kníze Wilém

Sasky a markrabë Fridrich Braniborsky. Sestimëstí po

smrti Albrechta z Koldic (+ 1448) bez meskání pfikázali

se jeho stryci Hanusowi, сo foitu swému zemskému; sy-

nowé pak Hanuáowi z Polenska, bratfí Jakub starsí a Ja-

kub mladsí prodali a postaupili (19 fíjna 1448) zápisné

práwo swé k Luzici markrabi Fridrichowi Braniborskému,

kteryá tudíz od mëst a obywatelûw walnë za foita pfijí-

mán a uznáwán byl. Ponëwadz ale Mikulás z Polenska,

strhnuw se strycûw swych, pocal straniti Fridrichowi

Saskému spolu s pány Kokricery a Stutenhaimery, po-

wstaly z toho mnohé zmatky a pûtky, o kterychz ale aniz

mnoho wëdomo jest, aniz zde sífe wyprawowáno byti
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maze. Fridrich Braniborsky a bratfi jeho, bywse od 1449

panûw ceskych о to napomínáni, wyznali reversem dne

17 cerwence 1449 w Chotëbuzi danym, ze majice foit-

stwi Luzické w zápisu, powinni byli hledëti s nim ku ko-

runë ceské, a po wyplatë summy zápisné skrze krále

ceského jednoswornë pfijatého a korunowaného postaupiti

jemu zemë Luzické zase bez odporu. W takowémto wëci

stawu snëm Jihlawsky wlozil se w rozepfi tuto, kdyz

strany obë utekly se k nëmu 0 rozhodnuti. Jakkoli pak

snaznë pficiñowali se páni jednoty Strakonické ku pro-

spëchu krále Rímského a knízete Fridricha Saského, wët-

sina wsak snëmowni wynesla nález jim odporny. We

psaní, kteréz tudíz ze snëmu Jihlawského ke stawûm Lu-

zickym dáno jest, stála následující pamatná slowa: »Zpra-

weni jsme od pfítele naáeho pana Fridricha z Donína, pana

na Wildsteinë, ze z moci krále Rímského a krále Lad-

slawa mëli ste byti prewedeni a obráceni k starému Mí-

senskému. I wëdëti mûáete, ie král Rímsky ani král Lad-

slaw nemeli k tomu sprawedliwé moci ani práwa, po-

nëwadz wy, podlé starodáwních zemë a koruny naáí práw

a wysad, nejste a nemáte byti nikomu zawázáni pfísahami

dëdicnymi a sliby, nez toliko jediné korunë nasí ceské

a králi ceskému korunowanému ; a wsak jestë ani koru-

nowany král cesky nemá moci ani práwa zawaditi zemi

Luzickau od koruny nasi bez wûle pánûw ceskych; jakoz

jest wás toho wseho sífe zprawil a od koruny nasí i od

nás ode wsech napomenul pfedepsany pan Fridrich z Do-

nina." We druhém psaní, kteréz markrabi Fridrichowi

Braniborskému о té wëci dáno jest, prawili stawowé :

„Jakoz zpraweni jsme, kterak welicí zmatkowé powstali

byli w zemi Luzické skrze ty Polencky a jiné náwodce,

jezto zemë ta mohla byti odtrzena od koruny ceské, by

bylo Waáí Milosti rady a pomoci nebylo: z toho WM"

13*
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1449 prewelice dëkujeme a toho WM,¡ welmi rádi a powolnë

zasluhowati chceme. A jakoz jiz ta zemë WM' sobë sau

za foita waali w jich úzkostech, a WM' práwo na té ze-

mi zapsané od dëti Hanuse z Polenska kaupila jest, pro-

sime, aby WM' té zemë nerácila nizádnému stupowati ani

dáti wyplatiti jinému, nez králi nasemu ceskému koruno-

wanému budaucimu, kdyz nám ho pan bûh wsemohauci

dá a popfeje miti. I poraucime WM" zemi Luzickau ja-

kozto foitu a prosime snaznau pilností, aby WM' rácil jí

byti obránce a obhajce proti kazdému tak dlauho, azby

koruna nase ceská ji zase mohla wyplatiti; a nepochybu-

jem také, ze WM' we wsech wëcech o tu zemi bude se

ku korunë ceské a k nám práwe míti. Budeli pak kdo-

koli, a jmenowitë Mísensky, mocí a útiskem a z pychu

proti práwu a sprawedliwosti na WM' a na tu zemi proto

sahati chtíti wálkami : proti takowym a takowému nemí-

níme my WM" a té zemë opustiti podlé naseho mození

beze lsti." Tím tedy neubylo, ale pfibylo jestë pfícin

k zástí mezi stranami. 187

lOJun. Král Fridrich byl od jednoty Podëbradské jiz 10 cer-

wna ze sjezdu jejího Prazského pozádán, aby ke snëmu

Jihlawskcmu ráéil také wyslati rady swé: i odepfel nej-

5 Jul. prw, psaním panu Rosenberkowi dne 5 cerwence danym,

10 Ag. potom ale rozmysliw se jinak, dne 10 srpna wyprawil

Prokopa z Rabsteina i Jindficha Druksasa, ktefízto dne

26Ag. 26 srpna wzkázali stawum na radnici Jihlawské shromáz-

dënym pozdrawení toliko a zádost od krále, aby wëci ty,

187) Akta o wëci této Luzické dosawad wûbec málo /.mimé

tistëna jsau w Archivu ceském, II, 259—2 6 3. A. F.

Riedel codex diplomat. Brandenburg., Ilr Haupttheil, Band

4 (Berlinl847,) str. 41 Sri. 417*1. 427—480 atd. K.

W. v. Lancizolle Geschichte der Bildung des preussi-

schen Staats, I, 1, str. 319— 324.J. Chmel llegesten K.

Friedrichs IV, dd. 2 9 Sept. 1448 ajw.
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i

kteréz pfed sebau mëli, tak konali a k tomu wedli dle 1449

sprawedlnosti, cozby korunë ceskc poslauzilo ku prospë-

chu; moci a instrukce k jednání poslowé nemëli, protoze

nebylo pry králi oznámeno napfed , o cemby na snëmu

Jihiawském jednati se mëlo. Snëmu tedy nezbywalo, nezli

podëkowati za pozdrawení a ohlásiti, ze k dalsímu wyjed-

náwaní wëci potfebnych unrínili wyprawiti „casem swynr'

wlastní poselstwí ku Králowe Milosti. Jmenowán tudíz

k tomu jestë jednau pan Rosenberk s nëkterymi pány jinymi;

a ulozeno mu, aby konecnë zwëdël tajnë a na cisto, jakowy

byl wlastnë límysl krále Rímského we wëcech ceskych.

Takto poslauzil snëm Jihlawsky opët, s wyminkau to-

Iiko wëci Luzickych , k rozmnození jestë moci a wliwu

pana Oldficha z Rosenberka. Od nëho záwiselo nyní nej-

wj'ce, jak rozhodnutí wëci mezi jednotami na sporu po-

stawenych, tak i pofízení w otázce králowské. Netreba

tusím dokládati, ze i tenkráte uiíwal swé doby pfede-

wsím ku prospëchu swému a jednotyswé, owsem ale tak

opatrné, aby ze zfejmé osemetnosti winen byti nemohl.

Mëlf on prekázek mnoho, jezto mu nedaly swolati tfí dru-

hûw swych k oprawë smluwau Hradeckau a snëmem Ji-

hlawskym wymáhané. Jedna ze hlawních byla swatba

dcery jeho Perchty, kterau na konci mësíce fíjna wdáwal

za pana Jana z Lichtensteina na Mikulowë"*8; slawnosti Oct.

188) Newësta té swatby byla práwë ona paní Perchta (Bertha,)

která pode jménem hilé pani &ï podnes jestë w pamëti

jest u lidu ceského, zwlástë na jihu. Manzelstwí její

nebylo síastné, a nárky, kteréá psáwala rodinë swé pod-

tají, 6tau se i podnes se saucitem (w archivu Treboñ-

ském). Potom wrátiwsi se do 6ech, tráwila ostatní wëk

swùj we smutku a w dobrocinëní chudinë, zwláátë w Jin-

drichowë Hradci a na zámcích rodu Rosenberského.

Bohuslaw Balbín byl tuáím prwní, сo potom známé powësti

národní o bílé pañí zaznamenati neobmeskal. — Mezitím

сo Rosenberk odbyl swatbu, nastal Podëbradowi pohfeb

uslechtilé maníelky Kunhuty ze Sternberka (f 19 Nov.
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1449 zajisté swatební trwaly as cely tyden, a potfebowaly pfí-

prawy mnohotydenní. Potom zase pfíprawy k cestë, kte-

rauz cmiti mël сo posel zemsky ku králi Fridrichowi,

7 Dec. a kterauz i skutecnë nastaupil dne 7 prosince 1449, zma-

fily jeho zádost, byti panu Alsowi a jinym spoluoprawcûm

swym po wûli. Znalf on sice dáwno wsecky tajné úmysly

krále Fridricha we wëcech ceskych, a pro tu wëc nebylo

tedy cestyjeho ani potfebi: ale potfebowaltë subsidií krá-

lowskych k wedení dalsího boje proti nebezpecnému se-

strenci a saupefi swému, a tëch bylo trudno domáhati se

1450 jen písenmë. Wsak kdyz wrátil se dne 181edna 1450 do

líJan. muw? tësil pfátely swé, ie pfinesl „dobré nowiny" od krále.

Mezitím sjewse, se jednotníci Podëbradstí na „snëm"

do Prahy, 1S9 stëzowali sobë psaním obsírnym do wsech

ctyr oprawcûw, ze meskali wzdy jestë wypowëdmi, ku

kterymá dle smlauwy Hradecké a snëmu Jihlawského

zawázáni byli. Pan Rosenberk odpowëdël na to psaním

dne 28 ledna danym w tato slowa: „Sluzbu swau wzka-

28Jan. zuji, urození, statecní, slowútní a opatrní páni a pfátelé

mili! A jakoz mnë i jinym oprawcûm nyní siroce písete,

dáwajíce winu nasemu meskání, tomuf sem srozumël. Mû-

zete dobfe rozumëti, ze пиши nikdy obecné dobré ne-

scházelo, aniz jestë bohdá sejde ; a w tom sem nikdy

ani prací ani nákladûw nelitowal. A kdyz sem nyní od

krále Rímského zase domûw pfijel wedle zûstání Jihlaw

ského, lined sem pana Alse obeslal o nase spolusjezdëní.

1449); wsak jilt r. 1450 zasnaubil eobë pan Jírí opët

Jobannu z Rozmitálu, sestru pana Lwa na Blatné. —

189) O tomto sjezdu dáwal 25 Jan. 14 60 Jindrich z Kolo-

wrat panu Rosenberkowi zpráwu: ,,Pan Jirík s swústranú

nedáwno w Praze byli sú pohromadë, a tu su se twrdili

jakz mobúc sobë ku pomoci , a chytrymi reëmi k sobé

lidi chlácholéc. A také na tom zuostali, aby na poli

byli ten den pred S. Jirím ; i jiné wëci tu sú jednali,

jeztoby bylo mnoho psáti" atd. (AC. IV. 391.)
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Na to jestë zádné odpowëdi nemám. A i hned jej opët 1450

i jiné oprawce chci obeslati pfípisem listu waseho, a sám

se pficiniti сoá nejdále budu umëti, abychme ty wëci pfed-

sewzali a konali" atd. I ulozil skutecnë swym spolu-

oprawcûm sjezd do hradu swého Zwíkowa, wsak teprw

ke dni 2 bfezna, protoze dfíwe a spësnëji potfební k to- 2Mart

mu gleitowé nemohli pry obstaráni byti; spolu ale roze-

psal také wsem jednotníkûm swym sjezd do Plznë ke dni 15

15 bfezna. Zdali potom na Zwíkowë dowedeno сo k mí- rt'

stu ode ctyr oprawcûw, jest pochybno; wíme aspoñ, ze

hlawní pfe zûstáwaly wzdy nerozhodnuty, a ze oprawci

ulozili obëma stranám sjezd do Pelhfimowa k nedëli pro-

wodní (12 dubna,) t. j. na samy konec pfímëfí smluwau

Hradeckau uzawfeného. I90

W Plzni zdá se ze jednota Strakonická sjela se w ur-

cit^ cas dosti Ыиënë, a ze tam byli netoliko mnozí obo-

jetníci z okolí, ale také plnomocníci Fridricha wéwody

Saského, jez pan Rosenberk jménem swé jednoty byl po-

wolal. Pfijel i Jan Calta z Kamenné hory, сo posel od

swaka swého pana Jifíka, i zádal wsech pfítomnych, aby

w poétu сo nejwëtsim pfijdauce do Pelhfimowa, uslyseli

tam, kym a kterak сo w zemi álo, i nedali se napotom

klátiti powëstmi nejistymi. „Kaidyf, i tak mluwil pan Calta,)

sám od sebe mûze tomu rozumëti, zef nasemu pánu wálek

a nesnází zádnych potfebí není. Jestif, wíme, jemu tëch

záhub a zlého této zemë tak lito, jako komu ; newymë-

ñujemf zádného. Pak pán nás slysí, zebyste s markrabí

Mísenskym we swazky jakési chtëli wjíti. Wí to kazd^

z wás, ze markrabë Mísensky starodáwny zemë této jest

nepfítel ; jezto kdeá jest kdy mohl ke skodë nebo k hanbë

190) Srwn. psaní w AC. IV, 392. Manifest w АО. II, 271.

Téi w regestáoh knííete Lichnowského psaní 10 Mart.

1450, ôíslo 1491.
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1450 tomuto králowstwí сo uciniti, nad jiné cizozemce wzdy

hledël toho beze wsí lítosti, a radost toho mël i chlaubu.

Zwlástë pak za nynejsí doby nepfítel naseho pána jest

zjewny, a mnoho dobrym lidem jiz to známo jest, i bude

jestë bohdá síf oznámeno, сo a kterak jest nad sluzeb-

níkem jeho panem Wilémem Sumburkem pres wsecka row-

ná podáwaní ucinil, i nad jeho sirotky" atd. Wsak slowa

takowá nemohla odwrátiti jednotníkûw Strakonickych od

spojení, kteréz k zamyslené od nich wálce slibowalo po-

13Apr. moc nejpodstatnëjsí ; w Kadani dne 13 dubna uzawrcna

i utwrzena konecnë mezi jmenowanym knízetem Saskym

a pány Oldfichem i Jindfichem z Rosenberka, Wáclawem

z Michalowic, Hynkem Krusinau a Janem ze Swamberka,

Janem i Oldfichem ze Hradce , Jindfichem z Kolowrat,

Janem Ozorem z Boskowic, Mikulásem a Janem z Lob-

kowic, Jindfichem starsím z Wejdowa, Fridrichem i Alsem

z Sumburka, Bedfichem ze Strázriice, Kunsem Rozkosem

z Dubé i mësty Plzní, Budëjowicemi a Kadani,191 jednota

ona wálecná, ktcrá pro stranu obojí tak osudné mëla

následky.

Mezi panem Jifím z Podëbrad a tymz knízetem Frid

richem Saskym staly se byly jiz od delsího casu opëto-

wané pokusy ,92 o uzawrení pokoje aneb aspoñ primën,

ale zmafeny jsau pokazdé pf icinëním, jak se zdá, samych

12 jednotníkfiw Strakonickych; a dne 12 brezna obec mësta

Mart.

191) Kopie zápisu toho chowá se w arch. Dráid'anském.

Zápisníky swé jmenowal knííe Fridrich sám we psaní

daném 1 1 Aug. 145 0 k biskupu Linhartowi Pasowskému.

(Chmel Materialien, I, 3 25.) Jiné akta sjezdu Plzenského

wiz w AC. II, 267. 271 — 2. Ш, 58. IV, 29. 392.

19 2) Zpráwa o rokowání w Mostë, kterau podali sme do AC.

II, 255-57 padá sice teprw do podletí r. 1451: ale

jiné zmínky dëjí se we psaních 2 5 a 30 Januar. 14 50

' (AC. IV, 8 91,) a 10 Mart, a nas1. (АО. II, 4 3 eld.)
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Mostského wedli stiznost wefejnau. ze pan Jiri s pomocíl450

Cardy z Petrowic a Launskych usilowal nocnë nenadále

zlezti hrad i mësto jejich, postawené tehdáz w poslusen-

stwí knízete Fridricha. Kdyz tedy nepfátelé sílili se no- ,

wymi spolky a záwazky, pficinil se i pan .lifí o podobné,

ba jestë wëtsí alliance. Ke dni 23 bfezna umluwen osobni 2 3

sjezd jeho s knizetem Wïlémem Saskym a markrabim Mart-

Fridrichem Braniborskym do Chebu; a brzy na to, dne

27 bfezna, stal se zápis pamatné smlauicy Wunsidelské. 2 7

Zápisem tím patero knizat nëmeckych, Fridrich, Jan i Al- Mart-

brecht bratfí Braniborstí, Ota Baworsky i Wilém Sasky

zawázali se sobë wespolek i pánûm ceskym jednoty Po-

dëbradské k wálecné pomoci proti Fridrichowi Saskému,

jak mile jí bude potfebí a fas k tomu zespolka se uréí.

Jen markrabi Albrechtowi, pfíjmím Achillesowi, kteryá jiz

od lonska tëákau wedl wálku proti mëáfanûm Normber-

skym, dowolowalo se Ijeauéastniti se w boji takowém,

pokudby s Normbercany pokoje nemël; ba páni cestí slí-

bili poslati jemu az ke 2000 lidí brannych ku pomoci

proti tymz mesfannm, wsak na tenspûsob, abyjim ztrawu

dáwal a za skody stál; kdyby pak newálcil s Normber

cany a Cechowé by zádali pomoci jeho, mël také na swûj

groá wyprawiti proti Fridrichowi aá do 2000 lidu bran-

ného. Pro bezpecnëjsí zachowání pfátelského swazku to-

hoto, jenz trwati mël az do budaucího krále ceského ko-

runowaného, ustanoweno jest, událoliby se сo nelibého se

strany knfêat, ie mël toho nejwyssí oprawce byti mar-

krabë Jan i s lidmi nestrannymi knëmu pridanymi; kdyby

ale pocházelo se strany pánûw ceskych, zase pan Jifi

z Podëbrad mël toho s lidmi téz nestrannymi mocen

byti. 193

193) Smlauwa tato, w historii wûbec posawad neznámá, stala

ее „zu Wunsidel am Freitag vor Palmarum" 1450 a

text její nëmeeky i cesky zachowal se w rkp.,archivu
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1450 Podlé tëchto smluw a pfípraw obapolnych bylotë pred-

l2Ap. wídati, ze sjezd ode ctyr oprawcûw ke dni 12 dubna

do Pelhrimowa ulozeny nemohl wésti ku pokoji a jednotë.

Pan Jifí wydal o neprospësném tam rokowání manifest

ЗОАр. w Praze dne 30 dubna , kterymz dosti podobnë wsecku

winu neprospëchu takowého swodil na Oldficha z Rosen-

berka i jednotníky jeho. Kdyz pry nejwíce pfícinau té-

hoz pana Oldficha minul den sw. Jifí bez konecné wy-

powëdi mezi stranami, usilowáno jest o prodlauzení moci

ctyr oprawcûw na nëkolik nedël, aby wzdy mozné bylo

w Pelhfimowë dolezeti se konce : ale tomu odepfel pan

Rosenberk, „prawiw, ze mël hned do Lince k sestfejeti.

A slysewse to páni Zbynëk Zajíc a Jan Smificky i jiní

dobfí lidé, pficinili se a jednali pilnë, i smluwili mezi

námi opët pfimen dalsí az do 24 máje 1451. A na to

boha chwálíc a upokojení se radujíce jiz kázali sau we

zwony zwoniti, trubacûm traubiti , lidem to oznámiti a

w bohu se radowati : neb w urceném casu a mistë mël se

státi mezi námi konecny konec o ty wsechny wëci. Ale

kdyz jednalo se o misto, pan Rosenberk powëdël, ze na

sjezdu Plzenském strana jeho ustanowili a rozjeli se na

tom, ze nemëli swolowati ke snëmu jinam, nezli do Ji-

hlawy, Budëjowic anebo Plznë." Nowy to pry dûkaz, ze

jiz napfed nechtëlj konci w Pelhfimowë, kdyz o jiné

k nëmu misto se umlauwali. Páni Podëbradsti nicménë

i k této wymince podwolowali se, a pfímëfí zdálo se jiz

byti opët pojistëno, kdyz na samém konci „nazejtfí ráno

uwrhli sau nám w to Nëmce cizozemce, zejména markrabë

Fridricha Mísenského, chtëjice abychme s ním w tez pfí-

Treboñského („Líber generosi D. Alssonie de Sternberg"

etc.) jehozto prepis nowy dali sme do ëeského Museum

(IV, С. 2 2.) O predeslém sjezdu w Chebu (2 3 Mart.)

wiz psaní Hynka Krusiny ze Swamberka, tistëné w Ar-

chivu ëeském Ш, 3 7 9.
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mëfí i w tauz smlauwu jako i s nimi nerozdílnë wstau- 1450

pili; jezto w prwních smluwách ani w pfimëfien Mísen-

sky s nimi ani oni s ním nebywali, nybrz nizádná zmínka

nikdy jest prwé o Mísenském w tom se nedála." Podá-

waní se pana Jifího ku pfimëfi s ním zwlástnímu (a bez-

pochyby kratsímu) od strany odporné nebylo pfijato. rA

tak pro ten kus, jenz se dotyce cizozemce Nëmce, dáw-

ního nepfítele a zhaubce koruny a králowstwí ceského

a naseho nepfítele odpowëdného , stalo se jest roztrzení

a nepokoj w této zemi, dálibûh ne mnau, ani jednotau

nasi, ani oprawci dwëma od nás wydanymi; jakoz to jiz

kazdy, kohoz tato zpráwa dojde, mûze ocitë wëdëti a leh-

kym a prostym rozumem dosáhnauti, zef jsme my tím

zlym, kteréií se jest pocalo a dále pohfíchu pûjde, bohdá

newinni, a wërnë jest nám lito toho ; doufajíce kazdému

dobrému, ze nám takowého zlého litowati pomohau a to

Vf swé pamëti miti budau." 194

Nyni strany obë wsi silau pfiprawowaly se k boji

rozhodnému. Pan Oldfich z Rosenberka, byw od Jindficha

z Kolowrat napomínán, psal mu 1 maje : „mily pane, l Mai

wáecky sem jednotniky obeslal, aby wsichni wzhûru wo-

jensky byli na urceny den, a misto jim polozil, kdezby-

chme se strhnauti mëli, jezto potom tebe to tajno nebude.

Protoz mily pane pficiñ se k tomu s pilnosti, aby také

toho casu nikoli nezmeskáwal ; neb Jindfich syn mûj sám

bohdá na poli bude. A sám také obesli wsecky pomoc-

níky nase, i knízete Mísenského s pilnosti : neb sem Jeho

Milosti prwé také psal, aby nám ku pomoci táhl" atd.

Kníze Fridrich odpowëdël jemu z Grimmy dne 11 máje, uMai

ze uslysew o nepodafilém jednání Pelhfimowském, hned

nafídil hotowost po celé zemi swé, a сo newidët ze po-

19 4) Manifest ten cely dali sme tisknauti w Archivu Èeském,

II, 270.
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1450 sle statecnau moc jízdnau k Mostu. ,9' Jiz na pocátku

maje dobyli napanu Alsowi ze Sternberka Mikulás z Lob-

kowic a Jindfich z Kolowrat autokem kostelní jakési po-

sádky, w niz jali 50 lidi brannych , jinych mnoho po-

biwse; a pan Hynek Krusina ze Swamberka odjal také

zámek jakysi Rackowi Chlewcowi z Malsina. I96 Konecnë

13Mai we stfedu dne 13 máje wytáhli z Krumlowa páni Jindfich

z Rosenberka, Oldfich ze Hradce a Jan Popel z Lobko-

wic, pán na Hluboké, u weliké síle do pole, a nocowawse

w Netolicich, nazejtfi w den wstaupeni panë zmocnili se

autokem twrze Bozejowic, náleEewsí wdowë po Jarosowi

löMaiz Drahonic; den na to, 15 máje, ustanoweno bylo wsem

jednotnikûm Strakonickym strhnauti se spolu na zbozi

Tochowském, nálezitém nëkdy klásteru Ostrowskému, ale

nyní pánum Zmrzlíkûm zapsaném ; tam melo pak teprw

urciti se zespolka, kamby dále táhnauti mëli.

Páni jednoty Podëbradské také jiz na pocátku máje

obrátili se proti dwëma hradûm, kterychzto posádky byly

zwlástë Prazanûm obtízné : proti Bustëhradu totiz, cili jak

tehdáz se fíkalo, Bustëwsi, jímzto wládnul pan Jindfich

z Kolowrat sedením na Libsteinë, a proti Cernému Ko-

stelci, o kterémz jiz dfíwe zmínku sme ucinili : ale zdá

se, ie to stalo se s malym dûkladem, an pan Ales ze Stern

berka wzdy jestë byl nepfestáwal usilowati o prodlauzení

pfímëfí mezi stranami. I97 Teprw pfíhoda, o kteréz pan

12MaiBurian z Gutsteina dne 12 máje dal panu Jifíkowi zpráwu,

zbaufila nejen jednotníky Podëbradské, ale oely takofka

195,) „Einen redlichen reisigen Gezüg gein Brüx zu schicken" .

— jsau slowa jeho we psaní dotôeném , w Archivu

Treboñském.

19 6^ Тak o tom zpráwu dáwal dne 13 maje Oldrich z Ro

senberka hrabëti z Schaumburka do Eakaus.

197) Dokazují to psaní Jana Teleckého ze Hradce ode dne

15 a 20 máje. Wiz AÔ. IV, 30, 31 a srwn. IV, 393.
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národ. Psalf mu zajisté, „ze dnes w autery jeda z mësta 1450

Tyna za mëstem Stfíbrem, a já k hradu Nectinám klusi,

pobocní strázní mojí potkajíce se s poslem Rosenberského

náhod«u prawau, an blaudí, ptaje se na Krasikow, i wez-

mau jemu list, kteréhozt tecf slowo od slowa pfípis po-

sílám" atd. Bylof tö psaní pana Rosenberka dne 9 maje 9 Mai

ku panu Hynkowi Krusinowi dané w tato slowa: „Jakoz

mi nyní pises, abych Mísenského obeslal, aby se s námi

strhl: wëdëtif dáwám, zef sem Jeho Milost obeslal, aby

sám wojensky wtrhl mezi jich mësta a pomocníky a je

hubil. Mnë se nezdá za podobné, byf se on s námi mël

strhnauti: a to proto, zeby se nëktefi lidé nad námi mo-

hli rozpaciti, fkauce ze Nëmce sem wedeme" l9S atd. „To

Twá Milost wëda, (dolozil pan Burian,) rac nemeskaje

pfátely jednoty nasi obeslati, abychom coz mûzeme nej-

spise w hromadu se strhli proti takowym nepfátelûm

a zhaubcim jazyka naseho. Také raëte knízata obeslati,

afby Misenskému odpowëdëli a naй také táhli. Jáf sem

wsecka swá mësta, lidi poddané, je hotowy maje obeslal,

aby w hromadu táhli, a úmysl jest mûj, okolo zámku mého

Stfíbra neb Tachowa na kazdau hodinu se wojensky strh

nauti a jim odpírati, coz mi mily pán bûh rácí popfíti"

atd. Zpráwa tato proletëla w okamzení celau zemi a hnala

do zbranë wsecky ty, kdo za powinnost sobë ukládali,

hajiti wlasti proti cizozemcâm. Brzy rojila se psaní od-

powëdná po wsech krajích proti jednotníkûm Strakoni-

ckym, jakozto hubitelûm jazyka swého. Pan Jifí wytáhl

s Prazany dne 18 máje pfed Kostelec, panu Zdeñkowi lsMai

ze Sternberka ku pomoci, jenz onoho hradu dobywal,

a 23 máje dobywse jeho, i rozmetawse hradby, obrátili 23Mai

198) Celé to psaní pánë Rosenberkowo wiz w А. С. Ш, 87 9

a srwn. o nёт АС. Ш, 59 i IV, 31. Pánë Burianowo

psaní nemohli sme jestë dáti wytisknauti.



206 Kniha XIV. Bedcrálowi. Clánek 4.

1450 se odtud k Bustëhradu. Posádka Bustëhradská bránila se

statecnë, aëkoli pán jeji, Jindfich z Kolowrat, neopaustëje

hradu Libsteinského, ani sam nepfispël ani jednotnikûw

swych uprositi nemohl ku pomoci jeji. ,99 Mezitim сo

hlawní síla Podëbradskych nadarmo dobywala Bustëwsí,

jiní jejich zástupowé zmocnili se Nowého hradu a Kun-

ratic u Prahy, jmëní tehdáz pana Wiléma mladsího z Ri-

senberka, téz twrze Lobkowic , nálezewsí panu Janowi

2 7Mai Popelowi z Lobkowic na Hluboké. Dne 27 máje pan Jifí

z Podëbrad, uzawrew pfímëfí s Bustëweskymi, a maje po-

hromadë celé wojsko, umínil táhnauti dále do Plzenska,

aby bitwau w poli sírém rozhodnul osud wálky.

Wojsko jednoty Strakonické, polezewsi nëkolik dní

okolo Tochowic, hnulo bylo sebau odtud k Rokycanûm.

Prawilo se, ze ocekáwajíce znamenité pomoci od knízete

Saského, chtëli pfiblíziti se, aby s ním snáze strhnauti se

mohli; takéf páni Swamberkowé wolali jich na ta mista,

zwlástë proti Rackowi Chlewcowi. Nadëje wsak jejich

obrátila se w zármutek a strach, kdyz dosla zpráwa, ze

kníze Sasky Fridrich, utkán byw od bratra swého Wiléma

i swaka Fridricha Braniborského , musel se jim zapsati

2 9Mai osobnë k roku do Serbistë na den 29 máje, a protoz ze

nemohl wyprawiti slíbené psaním 11 maje pomoci, nezli

tepnv po sjezdu onom ; rokowání pak w Serbisti, pfi kte-

rémz Fridrich Sasky, s wolí krále Fridricha, wseho práwa

k foitstwí zemë Luzické se odfekl, trwalo az do dne

8 Jun. 3 cerwna. 'i0° A smutku takowéhojestë jim pfibylo, kdyz

199) Wiz o tom jeho psaní ode dne 2 1 maje, -w AÖ. IV, S95.

200) Nemilau onu zpráwu dáwal kníze Fridrich Oldrichowi

z Rosenberka jiz 1 6 maje z Grimmy : ale psaní jeho

potrebowalo mnoho dní, nezli doslo nejprw Rrumlowa,

potom lezení u Rokycan. O rokowání w Serbisti wiz

A. F. Riedel cod. diplomat. Brandenb. 1. с. p. 435. Chmel

Materialien 1. с. p. 326.
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i král Fridrich, dlauho a snaznë proseny, konecnë dne 1450

31 maje dal za odpowëd, ze maje sám s wálkau proti 3iMai

Pankracowi na Holici dosti ciniti, zádané pomoci 600 jízd-

nych poslati nemûze, ale ze chce se pficiniti radëji o

pfátelské urownání nesnází ceskych. 20 * Není pochyby,

ze král ten jiz tehdáz pocal byl pfízniwym okem patfiti

na rostaucí moc Podëbradowu, ana podáwala nadëji wët-

sího pokoje od Cechûw, nezli prwé, ohledem na Mdosti

jejich o krále Ladislawa.

Kdyz pan Jifí chystal se wtrhnauti do Plzenska, dne

27 máje na poli jestë u Bustëwsi wydal odpowëdny list 2 7Mai

proti Oldfichowi z Rosenberka, kteryz ackoli obsahu neu-

tëseného, wsak pfílis znacny jest pro wëk a osoby, nez

abychom jej zde zamlceti mëli. „Jifík z Kunstatu a z Po-

dëbrad. Pane Oldfise z Rosenberka! Pfiwodímf ku pa-

mëti, kteraks mi se byl pode ctí a wërau zawázal, po-

máhati proti mym nepfátelûm, a jestlizeby toho neucinil,

podwolils se abychom të mëli za zrádci a za zkurwysyna.

I netoliko by tak wysokému swému rcení chtël byl dosti

uciniti : ale misto pomoci, nepfátely mé jakozto Oldficha

ze Hradce, Koldu, Bedficha i jiné baufils a jednal proti

mnë a mym pfátelûm, i hanení kfiwá a neprawá skládals

o mnë. A kdyz sem o to s tebau byl w Jihlawë smífen,

opëts mi toho míru nezdrzel, spojiw se proti mnë s mar-

krabí Mísenskym, swéwolnym nepfítelem mym; a napo-

mínáns tu hned w Plzni, abypamatuje na ten mir, nespo-

jowal se s mym úhlawním nepfítelem. Na to se nic ne-

obrátiw, ucinils s ním záwazek we pfímëfí kfesfanském,

klcrézs mël se mnau pode ctí a wërau i pod desíti tisíci

kop grosûw zapsané. I není diw, ze se mnë a mym

pfátelûm od tebe dëjí ty neprawosti : ponëwadz nad swym

201) Fürst E. M. Licimowsky Gesch. VI. Regesten Num.

1509, ke dni 31 máje 1450.
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I450pánem korunowanym si. pam. císafem Sigmunden] nesty-

dël si se nepráwë ciniti, zawazuje se z penëz proti Jeho

Milosti knizeti Rakauskému a tomu domu, aby jim tohot»

králowstwí dowedl a dopomohl. 202 A cozs pak dále zi-

skûw swyeh hledë cinil , a cinis, k ujmë chwály bozí

a k umdlení obecního dobrého tohoto králowstwí, w swych

poselstwích u krále Rímského jednaje jinak, nezby slusnë

jednati mël ! Takés pana Alse ze Sternberka i neboztika

pana Ptaéka nawedl, aby o krále Polského stáli, aby

sem za pana pfijat byl,, slibuje s nimi w tom zûstati : po-

tom zjewné jest, kteraks jinak ucinil, az skrze to i we-

liká baurka se záhubau nemalau této zemë strhla se byla.

A kteraks nad neboztíkem Smilkem z Kretmze i nad jinymi

neslechetnë ucinil, byloby dlauho wypisowati. Aponëwadz

zádná twá rcení, smlauwy, mírowé ani zápisowé nemohau

byti zdrzány a zachowány, a wselikterakymi lstiwymi

auklady mého i pfátel mych zlého hledís: lépe mise zdá,

aby ty také na níne péci mël, nezlibych já twymi úlisnymi

fecmi podweden byl. Protoz se swymi se wsemi sluzeb-

níky a lidmi poddanymi wystfíhám se a ohrazuji swau

cest proti tobë i twym wsem sluzebnikûm a lidem pod-

danym, dále tobë ani twym nicímz powinen nechtë byti.

Dán na poli u Bustëwsi, w stfedu pred sw. Trojicí atd. I03

O skutcich wálecnych, ktefí následowali, a kterymtó

spor cely konecnë rozhodnut byl, zachowalo se nám zpráw

az pfílis málo. Na jisto wíme jen tolik, ze hlawní byt páne

SOMai Jifikûw dne 30 maje byl w mëstecku Mytë mezi ¿ebrákem

202) Smlauwa obsahu takowého stala se skuteßnë mezi p.

Oldrichem a knízetem Eakauskym Fridrichem starsím

w Inspruku r. 1431, Mittichen vor unser lieben Frawn-

tag zu der Gebinde. (Orig. w Treboni.)

208) Original tobo psaní chowá еe posawad w archivu Tre-

boùském.
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a Rokycany; ze Mikulás Hasisteinsky z Lobkowic s lidmi 1450

swymí dne 2 cerwna pfipojiw se ke Strakonickym u Ro- 2 Jun.

kycan, dáwal wzdy jestë nadëji brzké pomoci ze Sas;

kdyz ale pan Jifí pfitáhl k Rokycanûm, strhla se na poli

bitwa jen krátká, jelikoz páni Strakonictí stfelbau wy-

tisknuti bywse z wozûw swych, w nocí utekli k Plzni a

tam se na obcinách pfed mëstem polozili. To stalo se

tusím dne 4 cerwna; nazejtfí pan Jan Swamberk obáwaw 4 Jun.

se, ze bude w Rokycanech obehnán, pozádal od jednot-

níkûw swych сo nejpilnëji aspoñ 500 jízdnych ku pomoci :

oni ale, cekajíce také autoku na sebe od nepfátel, kte-

rymz nebyli dosti silni, odepfeli mu jich. Dne 8 cerwna 8 Jun.

jiz hlawní byt pánë Jifíkûw byl na poli u Nepomuka,

kdezto zwláste zbozí pánë Hynkowo Krusinowo ze Swam-

berka hubeno jest. Z toho ze wseho widëti, procjednot-

níci Strakonictí sami prwní zaufali o moznosti swého wí-

tëzstwí. Jiz dne 6 cerwna pocato rokowati ku pfímëfí ; 6 Jun.

prwní sjezd o to stal se nëkde w sírém poli dne 7 cerwna ; i jun,

nazejtfí jiz dali páni Podëbradstí panûm Strakonickym list

bezpecnosti, aby w poctu az do 300 jízdnych pfijeti

mohli k nim na hrad Wilstein, lezewsí nëkdy mezi Plzní

a Nepomukem asi u prostfed.

Smlauwa tudíz dne И cerwna na hradu Wilsteinè nJun.

uzawfená wynikala konecnë wlastností wzácnau a blaho-

dárnau, ode dáwnych let we wsech témër aktách státních

národu ceského bolestnë pohfesowanau : bylatë s obau

stran upfímná, oprawdiwá, poctiwá, i wedla tudíz sku-

tecnë ke smífení stran a k upokojení zemë. Ptajícím se

po pfícinë tak áfastné promëny, musíme ne bez politowání

ukázati na osobu pana OIdficha z Rosenberka, kteryito

nebyw na Wilsteinë pfítomen, po pfiwëseni peceti swé ke

smlauwë tam uzawrené odfekl se staroststwí jednoty Stra-

konické, a wzdal se brzy témër wseho aucastenstwí w fízení

14
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1450 wëcí zemskych ; o cemz casem swym promluwime mist-

nëji. HIawní obsah smlauwy Wildsteinské byl následující :

uzawfeno zase pfímëfi mezi stranami az do dne sw. Jifi

roku pfíátího ; woleni nowi oprawci, po dwau z kazdé

strany : Jindfich z Rosenberka i Wilém mladsí z Risenberka

sjedné, s druhé pak Zdenëk ze Sternberka i Zdenëk Kostka

z Postupic, a pfidán k nim zespolka, сo mocny a nejwyssí

rozdílce, pan Zbynëk Zajiç z Hasenburka ; ulozen opët sjezd

ke dni sw. Markety (13 Jul.) do Pelhfimowa, kdezto dotceni

oprawce mëli „bez zbaweni" we tfech nedëlich uciniti

konecnau wypowëd o wsech prech a nesnázích, i které

po prwnich oprawcich zûstaly nerozsauzeny, i kterych

snad znowa pfibylo aneb jestë pfibyti mëlo ; kompaktata,

list mírny roku 1440, smlauwy Pelhfimowské r. 1446 a

jiní zápisowé mezi stranami ucinëni mëli zûstati we swé

moci ; na den sw. Katefiny (25 listopadu) ustanowen walny

snëm obecni do Prahy, ku kterémuz zawázali sejednotníci

obojí strany netoliko sami pfijiti osobnë, ale wolati také

pfátely a sausedy swé ; jen panu Oldfichowi z Rosen

berka dowolilo se , aby synem swym zastaupiti se dal ;

ke smluwám pak Wilsteinskym mëli w urcitém casu pfi-

znati se wyslownë wsichni obywatelé w zemi, a kdoby

odepfeli, mëli od jednot swych wylauceni byti; kníáe

Sasky Fridrich ale wyñat jest z nich wyslownë, ana jed-

nota Strakonická jeho napotom se odfekla atd. 2("

Postawení a chowání jednotnikûw nëkdy Táborskych

we wálce této poslední bylo jiz lidem sauwëkym po-

chybno, potomkûm pak zûstáwá owsem temno. Pan

Kolda sice, dle obyceje swého, nerozmyslel se sahati ke

204) Akta sjezdu Wiláteinského tistëna jsau w Archivu ceském,

II, 274—284, téi Ш, 545, 546, 381, 382. Mezi

nimi jsau i popisy wsech jednotníkûw Podëbradskych a

Strakonickych, II, 282.
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brani, a cte se ze jiz dne 5 cerwna ucinil weliky zajem 1450

po wesnicech okolo Jaromëfe, Smific a Holohlaw; proceá 5 Jun-

páni Jetfich a Sobëslaw z Miletínka i s krajem Hradeckym

wytrhse na pole, dobyli na nëm Skalice a Bolehostë a

osadili Dobrusku. Bedfich ze Stráznice wsak zdá se ze

chowal se pokojnë, protoáíe pfátelstwí jeho s panem

Oldfíchem ze Hradce jiz pocalo bylo se kaliti, ackoli ne-

pfestáwal jestë pocítati se k jednotë Strakonické. 205 O më-

sfanech Táborskych jest jisto, ze wystaupiwse pfed nëkte-

rym casem z jednoty Podëbradské, pfece ke Strakonickym

se byli nepfiwinuli ; následkem toho nepozíwali pnznë a

ochrany ani jednëch, ani druhych. Wëdauce my, ze pan

Zdenëk ze Sternberka na tom mistë, kde pred 15 lety

Táborsky hrad Ostromec rozbofen byl , kázal této doby

dëlati nowé sruby, mûzeme domysleti se, ze tim netoliko

jednotníkûm Strakonickym, ale také panûm Táborskym

dal pfícuiu k nespokojenosti a swádë. Bud' jak bud, to

aspoñ nepochybné jest, ze tyz pan Zdenëk jménem swym,

a ne jednoty Podëbradské, odpowëdël Táborskym na po-

cátku mësíce cerwence, a potom pfed S. Jakubem pora-

ziw je, wzal jim 45 wozûw a 5 haufnic. Mluwilo se

také w zemi skutecnë, ze Táborstí, Kolda i Bedfich byli

205) Nemûzeme zamlôeti zde skutku pro tehdejüí okolnosti a

zwlástë pro powahy osob dosti znaôného. Oldrich Hra-

decky upomínán byw od Bedricha r. 1451 o umluweny

iold a záskodní peníze, pojal tohoto е sebau do Hradce a

ukázal mu kríz zlaty s swátostí a s kamením, slibuje

dáti mu jej w zástawu, aby zjednal sobë naй peníze;

рak i wedl jej na Welhartice a ukázal mu tam klénoty

zemské, korunu i jiné, kterymiáíby dluh wywaditi se dal.

Potom wrátiw se do Hradce, a byw wzdy pred se upomínán,

dal mu ten zlaty kríá k zástawë na bezpeèném místë. Bedrich

ohlédaje se na mnoha místech, nenasel koneônё bezpeènëj-

âího nezli — nepntele swého pana Jiríka! (Тak o tom

swëdëí spisowé w archîvu Tfeboñském chowaní.)

14*
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1450 wyñati ze smlauwy Wilsteinské, a protoz ze mëli dalsí

wálkau konecnë uduseni byti. Ale sjezd, ktery w Pelhfi-

mowë w den urceny sesel se, rozumël tomu jinak. Pfi-

2 5Jul. kázal zajisté jiz 25 cerwence wypowëdí zwlástní, ze pan

Kolda jako i knëz Bedfich we smlauwë udëlané na Wil-

steinë a na Swihowë (o kteréz ale nic newíme) zustati mëli

wedle jednoty Strakonické, a poloziti za tyden pfi swau

napsanau pfed oprawce ; dále poruceno jim zachowati pfi

mën jak se Slezáky, tak i s krajem Hradeckym, a Zdeñ-

kowi Kostkowi z Postupic nafízeno uwázati se, k race

panûw oprawcûw, we twrze Skalici a Bolehosf na Kol-

dowi dobyté az do rozsauzeni jeho pre. 206

Hlawní zásluha nowého sjezdu Pelhfimowského, kte-

l3Jul. ryz trwal ode 13 cerwence do 3 srpna, bylo konecné

~3Ag- smífení a pfátelská smlauwa mezi pány Jifím z Podëbrad

a Oldfichem ze Hradce; cimz uklizena prední záwada

jednoty a pokoje w národu. Patero na Wilsteinë jme-

nowanych oprawcûw, pfijawse k sobë jestë sestého z Mo-

rawy, pana Jana z Lichtenburka i z Bitowa, wynesli mocny

SAug. nález o té wëci dne 3 srpna w tato slowa : „Nejprwé

mocí bozí prawy a kfesfansky mir mezi nimi cinime, aby

swoji dobfí pfátelé byli, a práwé kfesfansky sobë to dr-

zeli. Dále se nám jednostejnë zdá, a z moci swé oprawcí

wypowídáme, ze tëmi hanënimi, kterymiz jest hanël pan

Oldfich pana Jifika, nemël jest hanëti jeho ani pfátel

jeho, a téz zase pan Jifik nemël jest haneti pana Menharta

neboztika ani pana Oldficha syna jeho, anizto pfátel jich:

neb se nám tak zdá, ze tëmi wëcmi proti sobë strany

obë winny nejsau." Dalsím nálezem téhoz dne wyhlásen

jest prawy mir a pokoj kfesfansky mezi wsemi obywateli

zemë ceské, tak ze zádná pole ani které wálky nemëly

206) Stari letopieowé na str. 15 7. 158. Archiv Cesky, III,

60. 546; IV, 31.



Druliy sjezd l'elhfimowsky. Sasy. 213

zdwihány by ti az do snëmu o S. Katefinë do Prahy ulo- 1450

áeného, ..kromé té pfíciny, acby chtëli pole míti proti

markrabi Mísenskému ;" to wsak mëlо se díti beze skody

a záhuby zemë ceské. Také pfikázáno dáti wsem wëznum

roky bez odporu, a propustiti wsecky holdy. Jiné wëci

odroceny do snëmu Swatokatefinského jiz receného, pro-

toze dle wyslowného seznání wsech panûw na sjezdu

pfítomnych, cas vv Pelhfimowë nestacil k rozhodnutí je-

jich. Pred rozjezdem z Pelhfimowa, dne 4 srpna, glei- 4Aug.

towal jestë pan Jindfich z Rosenberka pana Jifíka i pfá-

tely jeho k sobë na hrad Kámen, tusíni nejwíce jen

proto, aby národu dán byl dûkaz auplného jejich smífení.

Potom rokowaw pan Jifí se SIezáky w Králowé Hradci,

uzawfel dne 21 srpna s nimi pokoj cely az do budaucího 2lAg.

krále ceského. 207

Wyminka we smluw'áeh Pelhnmowskych ucinëná

o wálce, která od Cechuw jediné do Sas predsewzata

byti mohla i mëla, pocházela netoliko z pfewahy strany

Podëbradské, ale ponëkud také ze pfícin a úwah wlasten-

skych wûbec. Knízata Sastí, cili jak lid obecny w Ce-

chách jestë jich byl nazywati neodwyknul, markrabata

Mísenstí, byli jiz drahnë casu w drzení 64 mëst a zám-

kûw ceskych pohranicnych, nálezewsích bud upfímo k zemi,

jako hrad a mësto Most, hrad a kláster Osek, mëstecko

Duchcow, hrad Kámen králowsky s pfíslusenstwím, aneb

aspoñ ku korunë ceské manstwím zawázanych, ku pr.

Perno, Tarant, Koldice, Ilburk, Elsterberg, Plawno ajw.

Wlastenci ëesií patfili byli dáwno s nelibostí, kterak lehko-

myslne poslední králowé jejich, Wáclaw i Sigmund, roz-

zastawowali zámky a kraje ty sausedûm nebezpecnym ;

207) Akta sjezdu Pelhrimowského w AC. II, 284—7, III,

546 ô. 562. O míni se SIezáky Starí letopisowé na

str. 158.
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1450 nyní pak zdálo se, jakoby ku korunë jiz ani nenálezelo,

cokoli mël w moci swé zejména Fridrich kníze Sasky.

Pan Jifí z Podëbrad, potykaje se s knízetem tím, bral tedy

na se také úlohu, dobywati zase zámkuw dotcenych, a

protoz nacházel podporu a pomoc u wsech, kterym na

4 Sept. moci a sláwë ceské zálezelo. Kdyz wytáhl dne 4 záfí

z Prahy wálecne k Mostu, pocítal we wlastní swé celedi

1200 wozûw ; neudáwá se, kolik mimo to lidí brannych

wedli jeho pfátelé a jednotníci, Zdenëk a Petr ze Stern-

berka, Jindfich z Dubé, Jindfich ze Stráze, Burian z Gut-

steina, Jan z Kunstatu, Fridrich z Donína, Dëtfich z Ja-

nowic, Jesek z Boskowic, Wilém z Ilburka, Zdenëk

z Postupic, Jan Pardus ze Wratkowa, Jan z Wfesowic,

Jan Calta z Kamenné hory a Wáclaw Carda z Petrowic,

ktefí osobnë aucastnili se wyprawy jeho ; není wsak po-

chyby, ze pocet wojska celého wystupowal daleko pres

dwacet tisíc bojowníkûw wybornë odënych. Po male

potrzce u mësta Mostu obrátili se k Duchcowu a k Oseku,

8 Sept. jichzto dobywse 8 záfí, pqtkáni jsau od poslûw knízete

Wiléma Saského a markrabë Albrechta Braniborského,

mëwsich zastawiti je a zawesti mírné mezi stranami ro-

kowání : oni ale prawili, ze do rokowání dáti se nemohau,

llSpt. nezli az pfes les trhnau, coz se pak stalo dne 11 záfí

stranau ku Kotlebë, Pernu a Dráztfanûm ; potom pak od-

píral se Fridrich sám kazdého míru, pokudby nepfátelé

neopustili zemë jeho. "8 Proto tëzko jest wëfiti slowûm

sauwëkych letopiscûw, zeby Cechowé ode knizat onëch-

do Sas woláni byli; wíce podobá se prawdë, ze knizata,

bywse jestë w nemiru s Fridrichem, uzili toliko wpádu

208) Starí letopisowá na str. 15 8. Appendix chron. -Bartossü

aр. Dobner. I, 217. Psaní w AÓ. Ill, 382— 3. Riedel

cod. diplom. Brandenburg B. IV(l 847) pag. 438— 440.

Psaní nëktera jestë netistëná w král. archivu Saském.
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ceského do zemë ku prospëchu wlastnimu. Cechowé 1450

zajisté popleniwse okolí Drázdanské, obrátili se k západu,

wzali nëkolik twrzí a mëstecek, jakofcto Dobelin, Mitweida,

Choren, Froburk, Altenburg a Borna, potom pak dne

2 fijna pfilnuwse ke hradu a mëstu Pegau, cekali tam 2 Oct.

na wojsko knízete Wiléma Saského. kteréz od Naumburka

pfitáhsi, s nimi se spojilo. Kdyá paк Pegau nicménë

ubránilo se autokûw spojeného wojska, ponëwadá i ono

posádkau ceskau hajeno bylo, 209 wedl je knize Wilém

proti hradu a mëstu Gerowu, kteréhoz dfíwe sám jiz

podwakrát nadarmo byl dobywal. Co tu se stalo, wy-

prawuje nejlépe psani dne 15 fijna od pana Petra ze I50ct.

Sternberka otci swému panu Alsowi poslané, w nëmzto

di : BOd té chwile, jakz sem Twé Milosti psal, phtáhli sme

pfed mësto Gerow, a k.nëmu sme dnes we ctwrtek pied

S. Hawlem sturmowali, i je pfes hlawu dobyli ; a w nëm

sme jali pana Gerowského mladého, pana Hanuse z Do-

nina a z Auerbachu, hrabi Wiléma z Orlemundu, hrabi

Hanuse z Kirchperku, Kunce z Kaufunku a mnoho jinych

na mistë, a na pûlctwrta nebo na ctyfi sta koni jizdnych

sme tu wzali. Ale dobfe hruby a tëzky sturm sme tu

mëli, a wsak w prawdë rac wëdëti, zef sau nam z na-

seho ceského wojska wíce patnácti u toho sturmu neza-

bili. Nez swého milého a dobrého pHtele a otce mého,

pana Dobese z Radynë, lu sem ztratil, a Jaroslaw z Ji-

stebna sluzebnik panë Burianûw také tu jest ssel, a twûj

pane komornik Herman a niMdny jiny; a bohu milému

dëkujic, málo jest zranënych a neskodnë. A stary Misen-

sky sebraw se, chtël Gerow to mësto retowati; i táhnem

20 9) К. Stolle thüring. Chronik prawí p. 88 : „vnnd weren

nicht andere Bemen in der stad gewest, so mochten ey

dy stad gewunnen habe." Srwn. psaní Mikuláse z Lob-

kowic 4 Oct. w AÖ, IV, 410. Hаrtung Kammermeister

ap. Menken. Ill, 1204.
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1450 hned na nëho, zdaby se chtël s námi bíti. Nez na tom

mëstë Gerowë jeho nejbrannëjsi a nejcelnèjsi lidé sau

jemu zjímáni a zbiti, jezto sau jeho wálky jemu wedli." s"

Proto také nepfislo k dalsimu boji, ale wyslanci krále

ñímského i arcibiskupa Mohuckého pfijewse do lezení

220ct. u Kfimacowa dne 22 fijna zprostfedkowali pfímëH mezi

stranami az do 25 máje 1451, tak aby mezitim w Bam-

berce dne 22 bfezna rokowalo se o konecny mir, pod

wrchní oprawau Ludwíka lantkrabë Hesského. Cechûm

musely nechati se kofisti, kterychz we wyprawë té hojnë

270ct. nabrawse, jiz dne 27 fíjna do Prahy s sebau pfiwezli.

Rok ale Bambersky potom nedosel k místu, protoze kní-

zata mezi sebau smífili se jestë dfíwe (27 ledna 1451)

w Naumburce auplnë a nawzdy. Konecny wsak mir

s Cechy mël wëtsi nesnáze, aniz mohl ujednán byti za

mnohá Iéta, jakoz misty swymi dále wyprawowati budeme.

1451 Walny snëm Prazsky o S. Katefinë dokoncil skutecnë

smífení na Wilsteinë pocaté a w Pelhfimowë twrzené.

6 Jan. Stawowé zâstawse pohromadë az do dne 6 ledna 1451,

jednali mezi sebau o wsech wëcech, kterych bylo potfebi

k uwedení jednoty, pokoje, bezpecnosti a fádu, zwlástë

pak o zfízení wlády w zemi : a wsak ne o wsech jejich

210) Wiz AC. II, 45. K. Stolle a Hаrtung 1. с. Chron. terrae

Mien. aр. Menken. II, 3 59. P. Lang, chron. Numburg.

ib. p. 46. Appendix chron. Vetero-Cell. ib. 426. Do-

bes z Radynë tu jmenowany byl Dobes Wre z Mo-

drejowic a na Radyni, znamenity wëku swého wálecník.

Jinöich hrabë z Gerowa nechtël pry se wzdáti nezli

panu Jiríkowi saménm, od nëhoz obdrzew rok na

ëest a na wíru, kdyz knííe Fridrich wyplatiti jej wáhal,

wrátil se do wëzení, kdezto i brzy umrel. Kunz z Kau-

funku stal se pozdëji powëstnym skrze únos obau synûw

Fridrichowych, Arnosta i Albrechta , w noci 7 — 8 Jul.

1455, ku kterémuzto skutku weden byl pry blawnë pomstau

za to, ze Fridrich i jeho byl z wëzení ceského wyplatiti

nedbal.
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jednáních a uzawfeních dosly nás urcité zpráwy. Jen o 1451

tom zachowal se zápis obsírny, сo sauwëkym lidem bylo

nejpilnëjsího : rozsudek totiz oprawcí we pfech jiz ode

ztecení Prahy mezi stranami zawësenych. Páni Jindfich

z Rosenberka, Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Zdenëk ze

Sternberka, Jan ze Smific, Wilém z Risenberka i Zdenëk

z Postupic, 2" potwrdiwse znowu toho, сo jiz w Pelhfi-

mowë nedáwno byli wypowëdëli, kázali nyní wrátiti zbozí

w poslední wálce s obau stran dobytá : we ctyfech ne-

dëlich mëli postaupiti Jifí z Podëbrad Janowi Popelowi

twrze Lobkowic, Krusina ze Swamberka Chlewcowi Bezdë-

kowa, Mikulás z Lobkowic Petrowi ze Sternberka twrze

Permesgrynu ; Bolehost nawrácena ne panu Koldowi, ale

jeho stryci Hlozkowi z Zampachu, kterémuz tusím dë-

dicnë nálezela; Kunsowi Rozkosowi z Dubé pfisauzeno

1550 kop gr. 6. za Cerny Kostelec, kteréhoz mël odfici

se; Pawel Dëtfichowec, purkmistr nëkdy Nowomëstsky,

mël prodati swobodnë, cokoli w Praze jemu nálezelo ;

Prazanûm pfikázáno wrátiti, cehokoli byli dobyli aa ne-

boztikowi panu Janowi, otci pana Wiléma Rabského z Ri

senberka, kromë zbozí Kunratického, о kteréz se byli

s nim dobrowolnë jiz umluwili; Zateëti a Launstí, ktefi

byli w Udlicich zjimali nëkolik panosûw, (jezto pokládali

za sluzebniky markrabë Misenského, an Mikulás z Lob

kowic wyhlasowal je za swé wlastni,) museli propustiti

je bez wyplaty; jinych také podobnych wypowëdi stalo

se hojnë, nëkteré pak mènë pilné odlozeny zase do bu-

dauciho snému ; wûbec pfikázáno, aby wsecky nepHznë,

211) Nesmíme zamlceti, ie mezi oprawci tëmito jediny Zde

nëk Kostka byl podobojí; ostatní wsichni prijimali pod

jednau. Pan Smiricky jiz od nëkolika let odstaupil byl

kalicha. Dûmyslny ëtenár dowtípí se asi sám , proë

wywoleni ke smírení témër sami katolíci ; náhodau to jistë

neph'álo.
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1451 kyselosti, pomluwy a pûtky w poslédních dobách mezi

stranami wzeslé pominuly a ze srdcí byly wypustëny,

„tak aby zádny druhému nicímz toho zlym nespomínal,

aniz wëcnë kdy zdwihal ke skodë, k nelibosti, ku pomstë

ani které hanbë." 2I2

Otázka o ustanowení zpráwce zemského promënila

se byla posledními událostmi w otázku o uznání zañ

pana Jifího z Podëbrad: bylof zajisté na jewë, ze ne-

mohlo jednati se o zwolení koho jiného, ana jednota

Podëbradská jiz jej uznáwala, Strakonická pak po ustau-

pení pana Oldficha z Rosenberka nemëla nikoho, jehozby

proti nëmu postawiti byla mohla. Nez jakkoli weliká

byla moc, kterauz we wëcech zemskych prowozowal, jak

koli patrná láska, kteréz pozíwal u wetsiny národu, jak

koli tudíz jisté jeho konecné powysení: odkladowé wsak

a meskání, která w té wëci se dála, nesla nikoli náho-

dau. Pan Jifí jiz této doby pocal byl chowati na Po-

dëbradech dwûr knízecí, jako páni Rosenberkowé na

Krumlowë, a pocet zemanskych jeho sluzebníkûw, tudíz

i celedi jeho wálecné, byl se rozmnozil znamenitë. Pfed-

nost tudíz a prewaha jeho w zálezitostech werejnych

brala nezfídka na sebe twárnost a podobu panstwí. I není

diwu, ze mnozí z tëch, kten aspoñ urozeností se mu

rownali, netoliko Strakonictí, ale i wlastní jeho jednotníci,

patfili na to s fewniwostí, ze roweñ jejich mël se jim

státi pánem. Ba citu takowého nemohli pohfíchu ani

pfední jeho pfátelé a pomocníci cele zbawiti se, jako

ku pf. pan Aleá Holicky ze Sternberka, muz jináce sle-

chetny, ale na slechtu swau tusím nemálo zárliwy, kteryz

r. 1451 i we zjewnau s ním newoli wesel, ackoli jen

23 2) Obsírny o tom zápis stojí w Archivu ceském II, 287—294,

jakoz i dále o poselslwí ku kruli Fridrichowi uzawreném,

na str. 295— 301; o poprawách na str. 294—295.
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krátkau a brzy zase ukojenau; 2'3 ton wice bylo ho tedy 1451

po stranë zfejmych a dáwnych jeho protiwníkûw. Proto

wedeno na snëmu Swatokatefinském k tomu, aby odlozilo

se wolení zpráwce aá po nowém poselstwí, kterézby ku

králi Fridrichowi o wydání krále Ladislawa uciniti se

mëlo. Nadëji zajísté ke splnëní tenkráte zádosti jiz toli-

krát zmarené dáwala okolnost ta, ze pfední páni strany

katolické, ktefí dosawad jen na oko byli o wydání krále

Ladislawa do zemë se starali, nyní oprawdowë usilowali,

aby pfítomností aspoñ králowau w zemi získalo se nowé

záwazí proti neodolatelné jinak prewaze podobojích. 2H

213) Ze ëlánkûw we wlastní p. Alsowë knize (w archivu Tre-

bonském pod lit. J2) uwedenych widëti jest, ze pán ten

swému slechtictwí we smyslu feudálním nëkdy wolnëjsï

paustël uzdu, nezli za jeho wëku práwo bylo. Тak ku ph

Ctibora z Kacice , zemana swobodného , cetl za swébo

sluzebníka (tusím ke hradu Kriwoklátu, ) kdezto pan Jirik

uznáwal jeho swobodnost a hajil jí ; Dursmida zase, newy-

ôteného nëkdy Prazanûw auredníka, prijal byl pan Ales

do swé sluáby, kdezto pan Jiri o to stál, aby postawen

byl pred Prazany k wydání auôtûw (znamotë, ze tyz Wáclaw

Dursmid potom 3 0 Apr. 1453 na radnici staromëstské

stat byl) a. j.p. w. Také winën byl p. Ales, zebyop. Jiri-

kowi nechwalné reèi wedl, z cehoz ale horliwë se wymlau-

wal. Páni Zdenëk ze Sternberka a Jan ze Sautic wlo-

äiwse se mezi rozhnëwané prátely za prostredek, smiHlije

zase mezi sebau. Tím nabywá swëtla psaní pánëAlsowo,

tistëné w Archivu ceském, II, 4 6.

214) Sem nálezí , сo wyprawowal Aeneas Sylvius o pomërech

tëchto w kaр. 58. „Mësto Prazskc, dí, bez odporuwmoci

Jirího bylo, aniz se kdo z panûw ceskych pokusiti smël,

wûli jeho w ceт zjewnë odepríti. Aie kterymz mocnostjeho

podezrelá byla a panowání tëzké, ti na snëmích Jirího

chwálili, jeho zpráwu sobë libowali, lahodili, pochlebowali,

jeho toliko samého bytiprawili, kteryzby králowstwí zaslému

z jeho tëzkostí spomoci mohl. A ponëwadz se tojinau zádnau

cestau uprímëji státi nemûze, nez uwedením krále do zemë,

napomínali ho, zádali, pro boba prosili, aby w tom wlasti swé



220 Kniha XIV. Bezkrálowí. Ülánek 4.

1451 Pan Jifí pak wëda, ze dûstojenstwi zpráwce zemského i

po úwodu krale ho nemine, a ze ani zpráwcem jsa ne-

bude moci platnë poslauziti wlasti, pokud w ni nebude

krále korunowaného, nekladl odporu snahám takowym.

Wypraweni tedy páni a zemané w hojném poctu a nemalé

nádhefe opët do Rakaus, a za naucení opakowány jim

wsecky ony fec"i a dûwody, kterymi jiz od r. 1443 sta-

wowé zádost swaü o krále pod porowati byli zwykli : po-

slowé wsak teprw w mësíci bfeznu 1451 wydali se spolu

na cestu. -

Pfi rozchodu snëmu Swatokatefinského due 6 ledna

1451 stalo se obecné prowolání snemowní, mnohem znac-

nëjsi a dûlezitëjsí pro pomëry onoho wëku, nezli na po-

hled byti se zdálo. Aékoli saud zemsky nemohl jestë

obnowen byti, wzkfíseny nicménë „starodáwné poprawy,"

a to s mocí jestë rozsáhlejsí nezli kdy predtím. Kázáno

prowoláwati bificûm po mëstech a panstwích celého krá-

lowstwí, ie od té doby kdokoli, opowrha fád a práwo,

sáhlby na jiného záhubau, mël státi se psancem po wsech

mëstech, a kdokoliby ho napotom chowal, trpël neb zastá-

wal, mël utrpëti zároweñ jemu ; kazdy odpor proti tëm,

„kterymz pfíslusela poprawa," mël trestán byti jako od-

boj, a wsickni obywatelé mëli poprawcûm pomáhati na

takowé winníky, jakoz i na wsecky zlodëje krcemni, na

laupezníky, podwodníky a neiádné lidi wûbec; protoz i

silnice wsecky mëly zase jíti prostrannë a swobodnë.

Neuréeno w nálezu snëmowním, komuby pfíslusela po

prawa ; wëdëlof sс zajisté, ze jiz za krále Wáclawa práwo

odporen nebyl, ale k císari poselstwí wyprawil, o tose za-

sadil, nabádal. Takowych iíádostí ackoli nerad slysel Jirí,

weak ze widël obci wseho králowstwí phjemné byti, sám

také jim odepríti nemohl" atd. We zpráwë této, prawé сo do

podstaty, primíseno wзak nicménë i wselico lichého a

kriwébo.
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poprawéi po krajích obmezeno bylo na nëkteré prední 1451

rodiny panské. 2I5 JXález tedy ten smëíowal sice k upo-

kojení zemë, ale spolu také ke zwelebení moci a wáz-

nosti wysií slechty ceské, a musel powazowán byti сo

newyhnutelná obët od pana Jifího, aby poudobfil aspoñ

na chwíli saupefe, powysením jeho ponëkud podrázdëné.

Kdyz poselstwí ku králi Fridrichowi wyprawené mes -

kalo w Rakausích , pan Jifí , maje rokowati w Chebu

s knízaty Saskymi o mir, wytáhl s hojnym lidem do toho

kraje, a nëjaky cas Iezel we Wafích a we Zluticích, po-

kud rokowání trwalo. Nesnáze a odpory jednání toho

byly tak hojné, ze nebylo lze jich pfemoci: ale zpráwy

o nich náhodau zachowané poskytují aspoñ nëco swëtla

w nekonccnych tëch spletcích. Pomër bratfí Saskych jak

mezi sebau, tak i k Cechûm wûbec, byl smífením w Naum-

burce znacnë se promënil; mladsí kníze Wilém byl se

pry zawázal, postarati se na swfij náklad o wywazení

wëznûw, ktefí u Gerowa od Cechûw jati byli. Proto

tusím stalo se, ze na rok do Chebu nepfisel nez kníze

Wilém sám. Jednatelé ale od pana Jifr'ho poslaní namí-

tali, ze nemëli nic ciniti s knízetem Wilémem, ale se

starsím jeho bratrem Fridrichem, ano mëlo se jednati

nejen o wëznë Gerowské, ale také o jiné pfe dúlezité,

jen Fridricha se dotykající. Takz rok Chebsky rozesel se

bez konce, a umluwen jiny do mësta Mostu, kdezto mëli

se sjeti knízata wsichni pospolu. i16 I stalo se tak, a Wi-

215) Wiz o tom knilm XI nahore ke dni 5 ledna 1405", a

srownej pojednání nase, nadepsané „Pomûcky ku poznání

staroCeského práwa i rádu saudníbo" w Casopise ëesk. Mu-

seшn na rok 1835, str. 399 — 447, a zwlástë nastr. 44 7.

216) Zpráwy o tom ëtau se zwlástë w K. Stolles thüringische

Chronik na str. 3 9—41, рak we kronice u Menkena II, 4 2 7 ,

i we psaní Jana z Rosenberka k otei swému ode dne 7 Apr.

1451, tistëném w Archivu ceském, III, 6 1 .
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1451 lém Sasky i markrabë Albrecht Braniborsky prostfedko-

wali tu mezi knizetem Fridrichem a posly ceskymi. Po

mnohych feàech sem i tam proslych zádali tito konecnë

pro pana Jifího náhrady wseho wsudy aá do 50 tisícûw

zlatych : ale mëwse o to weliká tfení, ku prosbë knízat

poslali pana Benese Mokrowauského ku panu Jifímu o

nowé nauéeni. Kterézto kdyz obdrzeli, k weliké pro-

stredníkûw radosti swolili ku konecné mezi stranami

smlauwë : „nejprwé o mir kfesfansky mezi markrabí Frid

richem a panem Jifíkem i jednotau jeho na tyto kusy :

za wëznë aby dáno bylo 16 tisíc zlatych a k tomu zá-

klad za nepostawené propadeny ; za Hoierswerd 10,000

zl. a panu Doninskému 4000 zl. A kdyz to bylo ujistëno,

tehdy wëzñowé aby wsichni byli s obau stran propustëni

a prázdni. Рak o ty wëci, coz se koruny dotyce, aby

do pana budaucího krále Ceského tak stálo ; pakliby se

králowstwí z obecného snëmu zdálo o ty wëci winu dáti

markrabi Mísenskému, mëlby jim z toho práw byti tu,

kdezby toho práwo i fád byl. 0 Osek a o Duchcow,

jakoz pan Jifík práwa na to staná má, téz aby jemu

markrabë práw byl. Pan Jifík aby markrabi Mísenskému

list zpráwny od sirotkûw pánë Wilémowych z èumburka

dëti na Hoierswerd ucinil, léno ku králowstwí Ceskému

w tom wymíñuje." Na to mël mir trwati mezi stranami

neporuseny. Ale kdyz to jiz wse sepsáno bylo, pfisly

pry knízeti Fridrichowi nowiny, ze Launstí a Zatectí ne-

chtëli pomáhati panu Jifíkowi déle, kterémuz nastáwala

pry také s Morawskau zemí wálka jistá, tak ze jiz to

léto nebylo se ho сo báti. „A tak té smlauwy, ku kte-

réz prwé se byl swolil, (jakoz wyprawowali jednatelé

pánë Jifíkowi,) nechtël drzeti nic, nejprwé prawë, ze

zlatych (Rynskych) míti nemûze, ale ze chce tu summu

umluwenau swymi (Saskymi) penëzi platiti; druhé, ze
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wëzñowé panë Jakubowi (z Wfesowic) sacowali se we 1451

tfinácti set kop, ten sacunk také chce wzíti, a Launstí ze

mu tisíc kop propadli základu, ten také chce míti; tfetí,

2e té wyminky w listu pánë Jifíkowu na zpráwu nechce

pfijíti, a ze i tak smlauwy konati nemûze, lee prwé na

swé zemany wznese, budeli jich wûle, zeby toho odpo-

wëd chtël dáti na sw. Bartolomëje (24 Aug.) Markrabí

oba, to jest Mísensky mladsí a Albrecht Brambursky,

to uslysewse, byli teskliwi tím a hnëwiwi, a rekli, ze to

chtí seznati, kdyz toho pozádáme, ze jest byla jeho sta-

rého Mísenského i jeho raddy wûle ke wsemu, coi. sau

s námi umluwili i sepsalí." 2"

217) Podali eme to doslownë dle zpráwy od jednatelûw do-

tcenych pozûstawené a tistëné w Archivu ëeském, II,

255—257.



CLANEK paty.

Jlftí Z PODÈBRAD, ZPRÁWCE ZEMSKY.

Pokoj ib zemsfajch a nowe' nesnáze w církewních wécech. Myslenka

o spojení se podoboßch s сiгкici reckau. Nowi legatowé к Ce-

chûm. Sném Benesowskp. Aeneas Sylvius a Jifi z Podébrad.

Jan Kapistran we Wídni a w Morawé. Sném Swatojirskú

w Praze ; pan Jirí vznán za zpráwce zemske'ho. Rokowání

w Éezné. Psanî cirkwe fecké к Cechitm a odpowéd admini-

stratorùw podoboßch. Powstání proti cúafi Fridrichowi. Ko-

necnij pád Tabora. Oldfich z -Rosenberka ustupuje s déji&té.

Wyswobození krále Ladislawa. Umluwy prwní na roku Wi-

denském a nespokojenost s nimi. Umluwy druhé Znojemské a

Widenské; Ladislaw сo woleny krâl cesky.

'(R. 1451—1453.)

1451 Ustaupeni Oldficha Rosenberka s dëjistë, smífení

stran mnohá léta proti sobë brojiwsích, ujednocení a podwo-

leni celé zemë pod autoritu snëmûw obecnych, a swëfeni

státní moci wykonné, ac jestë necelé, do wlastenskych

rukau pana Jifiho z Podëbrad, — to wse wrátilo Cechûm

konecnë pokoj domácí, bezpeci w áiwotë obecném, a nowy

rozkwët wëci ke blahobytu národnímu potfebnych. Zástí a

msty saukromné pfestáwaly, skûdcowé zemstí pocinali se

báti trestu neodwratného, silnice obecné nabywaly swo-

body a bezpecnosti, záhubná zbrañ postupowala wíce a

wíce mista ziwnym strojûm umy a prûmyslu, remesla
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i obchod kfísily se zase. Obrat tak blahodárny nemohl 1451

minauti zwlástního pozoru jak domácích, tak i cizincûw,

a jméno muze, kteryz pokládán za hlawniho jeho pûsobce,

nabywalo cim dále tím hnjnëjsi wáznosti. Aniz se wice

dwojily mysli ceské o toim, zdaliby mël za zpráwce zem-

ského uznán byti, nybrz jen o casu kdy, a o spûsobu

kterak se to mëlo státi.

Ale cím wíce ubywalo rozbrojûw politickych, Um

wíce pocala tisknauti se do popfedí dëjin opët osudná

otázka církewní. Od té doby, сo sbor Basilejsky, zje-

dnatel kompaktat Jihlawskych, klesnul byl w zápasu se

stolicí papezskau, Cechowé podobojí mimo nadání oclli

se w nowém pomëru ke dworu ítímskému a k církwi

katolické wûbec. Otcowé totiz Basilejstí, w ukojení husi-

tûw nacházewse hlawní pramen posily swé proti hlawë

církwe, wylucowali byli témer zárliwë papeze z aucasten-

stwí w té zásluze: následkem toho papez, ackoli nemohl

nechwáliti smífení zase Cechûw s ostatním kfesfanstwem,

nepowazowal pfece kompaktat za swé wlastní umluwy,

aniz jimi hrubë wázána se cítil, zwlástë an sbor Basilej

sky, we konecném swém se stolicí íiímskau narownání,

mlccním jich byl pominul. W takowé wëci proménë

muselyf arci nëkdejsi feci ëeské o potfebë „dokonání

kompaktat" umlknauti dokonce, ano s druhé strany po-

cínalo tytyz i bráti se w pochybnost, zdali to, сo w nich

bylo pofizeno, mëlo samo w sobë platnost nëjakau. Ztra-

cen tím jediny základ pokoje, nëkdy tak dlauho a pracnë

hledany, a málo chybëlo, aby strany obë neoctly se zase

w tom postawení a pomëru, jako pred pocetím sboru Ba-

silejského. Cechowé podobojí sluli jiz sausedûm swym

doma i wnë opët kacífi; a we slowu „kacíf" zahrnuta

byla jim weskera ohawnost, newëra, odboj, zatwrzení we

zlém a bezboznost. Takéf u lidu obecného, zwláste

15



226 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek 5.

1451 w Nëmcich, (ana wítëzstwí Zizkowa i Prokopowa upa-

dala wíce w zapomenutí,) strach nëkdejsí pfed Cechy

promënil se byl w pauhau nenáwist. Jen w tom cinil

se rozdíl, ze dwûr ftímsky, z wëcí minulych nabyw opa-

trnosti, warowal se jestë krokûw pfíkrych a pfenáhlenych,

tak ze kompaktat zjewnë ani nechwálil, ani nezapíral.

Pokauself se mnohá léta mírnym toliko jednáním a po-

selstwowáním získati Cechy opët poslusenstwí swému;

podobnymi prostfedky swítëziw nedáwno nad polowicí

kfesfanstwa, chowal nadëjí, ze mu tez podafí se u národu

newelikého a nepozíwajícího ani saucitu ani pomoci od-

nikud. Nepfedwídal," ze nábozná horliwost Cechûw od

kalicha jiz ani slowem odwesti, ani mecem odhroziti se

nedala.

W okolnostech tëchto nesnadnych a trapnych, an

zwláste nedostatek knëzi fádnë swëcenych wíce a wíce

cítiti se dáwal, Cechowé podobojí o tom, coby ku po

moci swé pred se bráti mëli, nebyli mezi sebau jedno-

myslní. Jedni, a w jich cele sám mistr Rokycana, domní-

wali se, ze spor mezi stranami trwawsí zakládal se- na

pauhém nedorozumëní , ze rúznost pozûstalá nemëla do

sebe té podstaty, aby nicila se skrze ni jednota církwe,

a protoz ze nebylo potfebí nez dorozumëti sobë lépe,

aby swornost a pokoj wrátily se národu opët. Rokycana

neprestáwal posílati Mikulási V psaní uctiwá, jezto wzdy

laskawë pfijímána jsau; dûwëra pak jeho w papeze byla

tak weliká, ze na samém konci roku 1449 wydal se i

osobnë s 16 koñmi do Rima na cestu, a wsak podtajf,

pro nepfízeñ Nëmcûw, aby od nich stawen a jat nebyl;

jakoz pak pfijew nenadále az do Salcpurska, pro mnozící

se nebezpecí rychle zase wrátiti se musel. 2'8 Mysliltë

218) Wiz o tom zwlástë psaní knëze Wáclawa z ïfebonë,

w Pasowë dne 2 6 Januar. 1450 ku panu Oldíichowi
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zajisté, ze kdyby s papezem tím ucenym a dobromyslnym 1451

a s nëkterymi kardinály jen domluwiti se mohl, preswëd-

cilby je o prawowëfí swém a o nepodstatností rozdílu

mezi stranami pozûstalého. Mëlf on bezpochyby wyssí

w té wëci rozhled, nabyty a zostfeny tfidcetiletymi hád-

kami s bujnau rozmanitostí sekt ëeskych; a zkusenost

toho, сo teprw o sto let po jeho smrti se ukázalo, 1"

pfiswëdcila znamenitë slowûm jeho, ze cestí kompakta-

tisté nepfestáwali we wyznání swém byti dobrymi a pra-

wymi katolíky. Ale dwûr ftímsky, nebyw jestë poucen

o prawdë té welikymi pfewraty století XVI, nesel w au-

stfety nadëjem Rokycanowym. ¿ádalte na Cesích wzdy

poslusenstwí bezwymínecného, s odfeknutím se kalicha,

kdez oní byli sice hotowi ciniti poslusenstwí, ale pod

wyminkami w kompaktatech wytcenymi.

Jiní zase kalisníci, — a pocet jejich zdá se ie byl

hojny,- — snáseli se koneénë w úmyslu, nehledati wíce

milosti u papeáe, ale obrátiti se rlo Konstantinopole a

powolati sobë odtud biskupy, kterych w ftímë tolikerym po-

wolowáním a namáháním doprositi se nemohli. Neize udati

na jisto, kdy a kdo prwní wstípil do myslí ceskych tuto

smëlau a w následcích swych, kdyby se byla zdafila,

nedostizitelnau myslenku. Widëli smc, ze spojeni aé ne-

hojné, ale wzdy pfátelské, mezi Cechy a Siowany prawo-

slawnymi na wychodu, pocalo bylo jiz takofka u samé

kolébky hussitismu: a wsak pokud husité chowali u sebe

z Rosenberka daué a w Archivu ëeskéin, Ш, 56 tiátëné.

Psaní Rokycanowych nëkolik k» papezi té doby danych

nasli sme we starych rukopisech, a wsak jen сo formule,

bez uiliiuí ëasu aneb jin^ch skutkuw historicky pamatnych.

219) Známo jest, kterak po rozmnoíem nauky Luterowy w Ce-

chách, a zwlásté po obnowení arcibiskupstwí Praiského

r. 15 61, papeíowá sami chwálili a w ochranu swau

brali kompaktatisty ëeské, Rokycanowy u wíre potomky.

15*
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1451 pretensi a nadëji, ze církew 'západní celá pficlnënim je-

jich obnowena budc, mohli tim ménë mysliti na sjedno-

ceni se s wychodem, cim patrnëjsí byla nechuf, s kterauz

se potkáwali, ne sice u Slowanûw, ale u Rekûw prawo-

slawnych. U hierarchie Cafihradské Cechowé drahny cas

powaSowáni za nowotáfe, prewrátilce a bezbozníky, tak

ze kdyá sbor Basilejsky r. 1435, mluwiw o jednotë cirkwe

Kristowy, postawil náhodau Cechy wedle ftekûw, tito

wedli na to stíznost, jako na hrubau urázku. Po uzawfení

wsak we Florencü dne 6 cerwence 1439 oné unie, která

tak baufliwé pro církew wychodní mëla následky, nespo-

kojenci fectí , stísnëny se widauce w Konstantinopoli

jednak od Turkûw, jednak od ftímanûw, zmenili pomalu

smyslení swé, a pocali jiz netoliko chwáliti Cechy, ale i

pfízniti se s nimi. Prwní w té wëci pokusy, uzawfení

a jednání jsau naprosto tmau pokryty: ze- wsak náwrh

o pfipojení se Cechûw k církwi fecké záhy wesel we

známost a oblibu, na to dûkazem jsau nejprw pohrûzka

w Rimë dne 25 maje 1447 od poslûw jménem celého

králowstwí cinená, ie Cechûm oslysenym a odstrcenym

od církwe nezbywalo, nez oddëlíc se od ftíma, obrátiti

jinam zfetel swûj, a potom tajemná slowa M. Petra z Mla-

denowic, jezto sme nahofe ke dni 17 maje 1448 uwedli.

Zdá se раk skutecnë, ze náwrh ten wysel pûwodnë od té

strany kalisnické, ku kteréz tento Husûw nëkdy osobní pfitel

pocítán byl, a kteráz od r. 1437 fídila se wolenymi admini-

stratory konsistofe Prazské podobojí. Konsistof ta mëla au-

fední swé sídlo w onom klástefe Slowanském, jejz pfed

stoletím císaf Karel IV na nowém mëstë Prazském byl

wystawil práwé k tomu cíli, aby usnadnil unü církwi wy

chodní a západní aspoñ mezi Slowany. Kláster ten neutrpëw

we baurech husitskych zádné skody, "0 chowal byl ai

220) Poslcdní opat jeho, jménem Kríi, i s bratrími swymi
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potud hojné pozûstatky a památky obfadu wychodního, 1451

w nëm panowawsího. Známo jest, zc i nejdrazsí jeho

nëkdy poklad, jediny zbytek liturgie Sázawské w Ce-

chách, kniha evangelií, psaná pry rukau nékdy samého

sw. Prokopa, -a ozdobená hojnë zlatem, drahymi kameny

a reliquiemi swalych, poslána toho casu сo dar wzácny

císari Reckému do Konstantinopole, odkudz pozdëji do-

stala se jí c'est, pocitánu byti сo „texte du sacre" mezi

nejdrazsí klénoty fise Franské. '"" Skutek ten, a psaní,

o kterychz brzy síreji mluwiti budetme, dokazují dosta-

tecnë, ze z klástera Slowanského w Praze, a nikoli

z mysli Rokycanowy, wysla jestli ne myslenka prwní na

spojení se kalisnikûw s církwí reckau, aspon hlawní po-

bídka i podpora; ackoli nepochybné jest, ze i Rokycana

konecnë k ni swolil.

Papez Mikulás Y, budze maje wëdomost o tom, сo

se tak chystalo, chtël je predejíti, 2" aneb ze jen wûbec

obmyslel pfiwinauti Cechy ku poslusenstwí swému, wy-

záhy priznal еe byl ku podobojím, i sekularizowal se

tudíz sám. M. Jan z Príbrami, etaw se administratorem

konsistore podobojí po M. Kristanowi z Prachatic r. 14 39,

neprestal auradowati ani po smírení swém а Rokycanau

r. 144 2, ani po náwratu tohoto do Prahy r. 1448, az

do swé smrti (t 2 0 Dee. 1448). Po nëm wsta-.ipil na

jeho místo tusím M. Pctr z MIadenowic (f 7 Febr.

1451.) Nástupcowé toboto nejsau znáini zejmcna.

2 21) Wiz o tom Jastrzçbského zpráwu ke francauskému ministru

Salvandymu a W. Hanky clánek o ní w Casopisu ceеk.

Museum 1840, 187 sld. i téhoz predmluwu ku knizc

w Praze r. 184 6 tistëné „Sazawo-Emauskoje swja-

toje blagowëstwowanie" atd. Snímek celébo spisu podal

Silvestre w Parízi r. .1848.

222) Wanëk Walcôowsky podkomorí vтe traktatu swém proti

knëzím prawí, ze papez sám -poslal do Óech psaní, kte-

réz o té wëci z Rekûw iej bylo doslo. ÍM. S.1
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1451 prawil k nim o nowém létë 1451 dwa wytecníky církwe

swé, kardinala Mikuláée z Кипу, biskupa Brixenského, a

Jana Kapistrana, mnicha pfísnëjsí feholy minoritské cili

frantiskánské. "3 Prwní сo do mnohotwárné ucenosti,

hlubokosti mysli a wëdecké dûkladnosti ncmël rownë

mezi wrstewníky swymi ; druhy wynikal dary fecnickymi

a сo do zdárnosti pûsobení missionáfského podobal se

slawnému nëkdy Petrowi paustewníku. Jimi wystrojeno

k boji proti Öechûm, сo stolice ftímská mëla nejcinnëjsiho

a nejsilnëjsiho w duchowní zbrojnici swé. Wyznacen

arci mocnému pûsobení jejich také obor prostrannëjsi, a

Kusa zwlástë získal sobë we dwauletém le^atowání swém

jméno ref'ormatora církwí nëmeckych, Kapistran pak apo-

stolowal wíce w zemích okolních, nezli w Cechách: ale

obëma prece ulozeno bylo za hlawní aucel odwrácení

Cechûw od rûznych jejich mnení nábozenskych a uwedení

jich do jednoty eírkwe Rímské bez wyminky, zároweñ

wsem ostatním národûm na západë ; jakoz pak o cinnosti

jejich w tom ohledu sífe wyprawowati budeme. Dfíwe

wsak nezli oba dospëli k cíli, zjewil se na dëjisti nasem

tfetí wytecník wëku swého, Aeneas Sylvius Piccolomini,

biskup dfíwe Terstsky, nyní Siensky, jená nerownalli se

Kusowi hlubokosti ucení a dûmyslu, predcil ho wsak by-

strotau ducha , lahodau feci a zbehlostí státnickau. I on,

ackoli pfisel do Cech сo posel králûw a ne papezûw,

jal se tam pfece jednati wíce we smyslu a duchu cír-

kewním, nezli w potfebách politickych doby swé.

22 8) Bulla, kterauz Mikulás z Kusy ustanowen byl za legata,

dána byla 2 9 Dec. 1450 (Raynaldi ad. h. a. §. 12).

Die swëdectwí Eneáse Sylvia (Historia Friderici III ap.

Kollar. II,) pridán jemu za spoleëníka Jan Kapistran

k wyslowné zádosti krále Fridricha, kteryí nadál se

welikych následkûw püsobení jeho, zwlástë сo do husituw.
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Poselstwí wyprawené ze snëmu Swatokatefinského 1451

ku králi Fridrichowi potkalo se bylo na dwofe jeho

w Zawídeñském Nowém mëstë s prospëchem tím chatr-

nëjsím, cím wëtsi nadëje byly skládány do pofízení jeho.

Aucastnili se w nëm osobnë mezi pfedními pány Oldfich

z Rosenberka se synem swym Jindfichem, Ales a Zdenëk

ze Sternberka, Zbynék Zajíc z Hasenburka, páni ze Hradce,

z Michalowic, z Walsteina, z Kolowrat, Smificky, Jakub

ze Wfesowic, Zdenëk Kostka, Arnost Leskowec a jiní,

s wëtsiho dílu strany pod jednau, králi Fridrichowi osobnë

známí a od dáwna lásky jeho pozíwající : ale práwë w této

pfílezitosti ukázalo se, ze w radë králowe láska neroz-

hodowala. W sirokych recech swych, jez pfednesli dne

23 a 26 bfezna, kladli zwlástní na to wáhu, ze po smí- 26

rení stran w Cechách nechybëlo wíce, k uwedení doko- Mart#

nalého pokoje a fádu, nezli jediná pfítomnost krále ko-

runowaného, bez kterézto nebylo lze wztyciti moci pa-

nownicí w zemi, ani ukládati daní a wypláceti statkûw

korunních, ani osazowati sauduw zemskych atd. т" Рroëeа

zádali, aby konecnë wydal jim krále Ladislawa, by mohli

korunowati jej a pfidati muze spûsobné ke wládë we

jménu jeho aá do jeho plnoletí ; potfebná swolení o dû-

chody komory králowské, o slusné opatfení dworu krá-

lowa atd. ze jiz se stala. Na to dostali teprw dne 2 dubna 2 Apr.

od raddy králowy za odpowëd: „ponëwadá wëci, kteréz

pfedlozili, byly znamenité a weliké, ze bylo slusné, aby

Králowa Milost dobfe o nich se rozmyslil. Protoz ze

chtël tomu, aby w Cechách walny snëm byl polozen a

2 24) Musíme pripomenauti reci jiz nahore pri snëmu Swato-

martinském r. 144 6 wedené, zwláltë od mëst ceskych,

kterázto еe zdráhala plniti zpráwci powinnosti, kterymi

jen králi samému zawázána se byti prawila. Také slech-

tici mnozí nechtëli dúti wyplatiti zámkuw králowskych,

jez mëli w zástawë, leë jediné od krále samého atd.
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1451 jemu dwa mësice napfed oznámen : pak ze posle k nëmu

swé poselstwí a dá odpowëd na prednesení jejich. Wy-

slanci ceátí aby wypowëd tu w dobrém pfijali a kraja-

nûm swym také w dobrém oznámili; král zajisté ze wzdy

hotow byl i jest uciniti, cokoli mohloby poslauziti ke cti

a k dobrému králowstwí ceského" 2" Ironie we slowích

tëch obsazené sotwa nepocítili králowi dworané sami;

w Cechách alespoñ tëzce wázena byla. I nelze ubrániti

se domyslu, ze jiz tehdáz pocalo bylo tajné jakési doroz-

umëní mezi králem Fridrichem a panem Jifím z Podë-

brad, podobné as tomu, kteréz mezi zpráwcem uhers.kym

a tymz králem jiz i písenme bylo stwrzeno; "6 jinak za

jisté nedá se mysliti, zeby král byl se osmëlil k takowému

se stawy ceskymi nakládaní.

8 Jul. Nowy snëm, kteryz proto ke dni sw. Kiliana (8 Jul.)

do Prahy rozepsán, a wsak pro zmáhawsí se tam mor

do Benesowa prenesen byl, stal se pamatnym zwlástë

skrze pfítomnost na nëm, сo pfedního posla Fridrichowa,

onoho Eneáse Sylvia Piccolominiho, kteryz pozdëji, сo

papez Pius II, osudnau w Cechách prowozowal moc, a

hojnymi spisy, jez o dëjinách národu naseho pozûstawil,

wdëcnau pojistil sobë u nás památku. Nemuzeme sice

pfiswëdciti, zeby pofízení jeho na snëmu Benesowském

bylo tak zdárné a skwëlé, jak sám je líëil ; rec, kterauz tam

2 25) Akta poselstwí toho tistëna jsau w Archivu ceském, II,

295—308. Odpowëd krále Fridrichowa in Rollar, ana-

lect. Vind. II, 1 3 7 5 ; také ji podáwá pánê Alsowa ze

Sternberka kniha w archivu Trebonském.

2 2 6) Hunyadi byl se zawázal, ze o wydání krále Ladislawa

•do let jeho wëku osmnácti ani sám krále Fridricha sta-

rati, ani stawüm uherskym, kdyby to ciniti chtëli, howëti

a pomahati nebude. Wiz o tom zápis we knize : Kurz,

Oesterreich unter Friedrich IV, I, 2 58 sld. Chmel Gesch.

К. Friedrichs IV, II, 603 sld.
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ke stawûm ceskym skutecnë wedl, znëla mnohem skrom- 14 51

nëji a byla dobë swé také pfimëfenëjsi, nezli kterau po-

zdëji, сo historik cesky, sám sobë kladl do ust: ale jiné

zpráwy, kteréz o poselstwí swém podal we psaní kardi-

nalowi Karvajalowi dne 21 srpna 1451 daném, mëly do 2lAg.

sebe i wíce prawdy, i wëlsi dûlezitost. Spoluposlowé

jeho byli pan Prokop z Rabsteina, od nás casto pfipomí-

nany, a dwa slechtici rakaustí. Jindfich z Rosenberka

dal jim prûwod od Jindfichowa Hradce pies Tábor, kdezto

nocowali, do Benesowa. Na sneimu pfítomni byli pfedni

páni Jifí z Podëbrad, Jindfich z Rosenberka, Ales, Zde-

nëk a Petr ze Sternberka, Zbynëk Zajic z Hasenburka,

Jan Smificky, Jan Cabelicky ze Sautic, Zdenëk Kostka,

Jan z Malowic, Jan z Náchoda i jiní, pak poslowé z mëst,

z Prahy, Hor Kutnych, Plznë, Laun, Kolína, KÍatow, Krá-

lowé Hradce, Litomëfic, Slaného, Zatce, Budëjowic a

Tabora, nëktefi strany pod jednau, jiní podobojí. Neií se

pocalo snëmowati, pfisly nowiny o smrti cisarowny Bar-

bory, kterázto ztráwila byla poslední léta pod ochranau

Jifího z Podëbrad na wyminkn swém w Mëlnice. „Byla

to paní srdnatá, (di o ni Eneas Sylvius,! ale o budaucím

ziwotu newalnë pry smyslela. Byla-li ziwa poboznë, bude

nyni za to míti odplatu. Mnozí prawi, ze umfela dobfe

a jak na kfesfanku slusi." "' I pochowána jest na hradë

Praíském s poetiwostí welikau.

Mluwiti maje pfed snëmem Eneás Sylvius, zalozil rec

swau, dle obyceje wëku swého, na slowích Izaiáse pro-

2 2 7) Polozili eme wlastní Eneásowa slowa, w nichz aspoü

jednau, skutkem donucen, promluwil trochu strízliweji o císa-

rownë Barbore. Jináée zajisté we wáech episech swych

cinil se náruáiwym hlasatelem wsech nenáwistí a klewet,

kteréá o rodu kiu'/ut Cilskych wùbec prûchod mëly na

dwore Fridrichowë.
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1451 roka: „kníze, kteréz jsau hodné wëci knizete, mysliti

bude," totizto pokoj pry, jehozto wsecky spûsoby recnik

ucenë rozbíral, dfiwe nezli pfistaupil ku predmëtu swého

poselstwi. Potom chwálil ochotnost stawûw, uznati krále

Ladislawa za pana swého a zfiditi dwûr jeho w Cechách

po králowsku; za cez i Fridrich a Ladislaw netoliko jim,

ale i potomkûm jejich wdëcni ze budau. Ladislaw ale

pro autly wëk swûj ze panowati jestë nemûze; procefc

stawowé, ktefíz jiz bez mála dwanácte let bez pfítom-

nosti jeho byli, aby „pozdrzeli jestë nесo málo ;" „ce-

kejte (di) trpëliwë ostatku casu, nebo brzy míjí léta i

sklamáwá bëzny wëk;" król Fridrich ostatnë ze hotow

jest uciniti pro ne, cokoli se cti ciniti mûze, a i krále

Ladislawa ze wésti chce k témuz smysleni naproti wër-

nym poddanym swym. Odpowëd tak jalowá i prázdná

rozhorcila snëmowniky ; pozádawse jí napsané, ptali se

pisemnë, do které chwile to slowo „pozdrzeti nëсo málo"

mínilo se, a jaká mëla toho jistota ucinëna byti, aby cas

tak îninëny a urceny nebyl opët prodlen? Na to Aeneas

Sylvius opët pisemnë : zákonowé domu Rakauského o plno-

leti ze jsau stawûm známi ; on ze nema jim dáti jiné

jistoty, nezli slowo krále Fridrichowo, ze chce chowance

swého k tomu wésti, aby po dosazeném plnoleti nejprw

zabral se do Cech ; koneсnë сo do reci pohrûzciwych, od

stawûw rnkauskych castëji opakowanych, prawili wyslanci,

ze jim nic poruceno ani wëdomo nebylo. I styskali sobë

opët Cechowé w notuli, kterauz tudiz ze snëmu wydali

ku králi Fridrichowi, áádajice urcitëjsi odpowëdi nejdéle

do sw. Wáclawa, i zalujíce na skutky nëkteré, jimiz král

knízeti Fridrichowi Saskému w Sestimëstsku a w knízet-

stwí Lehnickém práwa koruny ceské pfichylowal, a we

Slezsku nowá cla ke skodë Cechum zfizowal, címá ne-

dáwal pry walnych dûkazûw swé ochotnosti, opatfiti éest
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a dobré králowstwí ceského atd. "s Jednání toto snë- 1 4 51

mowní trwalo ctyfi dni ; mezitím dfíwe nez stawowé

rozesli se, pfislo psaní od bratfí markrabí Braniborskych,

zádajících aby ulozen byl rok ke sjezdu stawuw s no-

wym legatem papezowym, kardinalem Mikulásem z Kusy,

pro spofádaní církewních wëcí ceskych. Aeneas uzil té

pfílezitosti ku pfímluwë, aby nebyli odporni ani sjezdu

tomn, ani pûsobení legatowu wûbec. I stalo se, ze mu

podán ze snëmu rok ke dni S. Martina (11 Nov.) do

mësta Litomëfic.

Zajimawëjsí, jestli ne dûlezitëjsí, byla jiná stránka

cinnosti Eneásowy na snëmu Benesowském : mínímef roz-

mluwy, kteréz mël s panem Jifím z Podëbrad, chtëje na-

chyliti ho ke stranë Rímské, a kteréz wylíëil we psaní

swém ku kardinalu Karvajalowi obsírnë i wërnë. I po-

nëwadá z nich swëtlo jde netoliko na smyslení a powahy

obau dûlezitych osob, ale také na události a pomëry mezi

národem ceskym a církwí Rímskau wûbec, zdá se byti

whodné postawiti je i na tomto mistë, s wynecháním ty-

tyz jen slow zbytecnych. Tlumocníkem mezi rozmlau-

wajícími byl pan Prokop z Rabsteina.

Aeneas. Pfál sem si mluwiti s tebau, muzi wytecny,

o wëci ani saukromé, ani nedûlezité, ana dotyce pokoje

zemë této a twého welikëho dobrého; chcesli slyseti,

hned ti ji wylozím.

JiH. ¿ádostiw jsem; powidej, cokolif se líbí.

228) Wäecky ty zpráwy podali eme z akt pûwodních i authen-

tickych snëmu Benesowského , w archivu Treboñském

podnes chowanych a w Archivu ëeském II, 8 03— 309

tistënych. Rozdíl jejich od toho, сo Sylvius sám o tom

wyprawowal we swé historii ceské, kapit. 5 8, jest pod-

statny, ale snadno pochopitelny. Srwn. сo sme o tó

wëci powëdëli w knize Würdigung der alten böhm. Ge-

schichtechreiber, Prag 183 0, na str. 240—24 6.
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1451 Aeneas. A wsak já mluwiti chci w lásce úpfimné,

kteráz niceho nezamlcuje a welmi swobodnë si pocíná.

Jifí. Tak tomu ród budu, jen mluw.

Aeneas. Králowstwí toto bylo nëkdy we stawu na

nejwys kwetaucim a mezi zemerni západními nejbohatsí.

Dafily se w nëm wsecky ústawy nábozné, a wsech nauk

studia bywala tu slawná. Nyní zemë chudá jest, wyhu-

bená, zubozená. Proc medle ? protoze prawda nase

Iháti nemûze, ana di u evangelisty : kazdá fise w sobë

rozdwojená zpuslëna bude a dûm padne na dûm. Wy

Cechowé netoliko mezi sebau jste rozdwojeni, ale také

od wëtsi cástky kfesfanstwa odtrzeni; aniz poslaucháte

církwe ftímské, ackoli ona matka jest a mistrynë wsech

wëfících, ani pfijímáte nafízení sborûw církewních. Kdy-

byste pfijali jednotu církwe a chodili w domu páne se

sworností, snadnoby králowstwí wase nabylo dáwné swé

dustojnosti a sláwy zase. Tу tedy, pane, jenz táhnes po

sobë národ, kamkoli chces, udëlej sobë jméno weliké,

hled získati lásku stolice apostolské : nawraf jí syny, kte-

réz dabei od ni odwedl ; nabírejz ze zdroje potok wody

swé, aby odsecen jsa newysechl. Wrátí se wsichni a

wzywati budau církew Rímskau, budesli ty chtíti. "s Tebe

раpez, tebe císaf mezi pfedními kochati bude ; a Ladislaw

kdyz wejde w králowstwí, nazwe të swym ochráncem,

swym otcem, i nejwíce tobë dëkowati bude, ans mu ode-

wzdal zemi upokojenau, z bludûw ocistënau, míru pozí-

wající, ozdobenau mrawy dobrymi a wrelau we wife.

2 29) Mylné toto domnëní, (íeby príklad pana Jirího tak mocué

byl pûsobil w Cechách, aby národ za . ш'ю, jako owce

za loèowem aneb wcely za swau inaticí, jen se byl hrnul

do aulu církwe Rimské,) stalo se pohríchu pozdëji také

prawidlem jednání u papeze Pia II naproti králi Jirímu,

a mëlо wsecky zalostné ony následky, o kterychz na

místë swém (w knize XV) dále wyprawowati budeme.
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Aniz jen sám sobë dobudes tím sláwy, ale i potomkûm 14 51

swym a wsem jejich budaucím ; památka jména twého

bude wëcná, i po smrti pozíwati budes nebeského blaho-

slawenstwí. Procez znásli jakau stezku dobrau, kterázby

wedla k jednotë, ukaz mi ji, a já o ni zprawím stolici

apostolskau. Jiz ste slíbili s Iegatem sejíti se, a to ste

dobfe ucinili; neb jest on muz ke wsemu dobrému

sklonny, otec dûmyslny a wsi ucenosti plny; najdef bez-

pochyby spûsob wedauci kjednotë. Ncwim wsak, jak

wcliká jemu propûjcena moc; i kdybych wëdël zádost

wasi, psalbych otci swatému, a on poucilby legata o

úmyslu swém, dfíwe neäS nastane den rokowání waseho.

Jifí. Dëkuji tobë, otce, ze péci sobë dáwás o krá-

lowstwí nase. Xemè ta, jakoz prawís, jest pohubena i

zubozena; bûh wí, cí winau. My jsme míru zádostiwi;

aniz wálcíme, abychom wálku mëli, ale abychom dobyli

pokoje. Bezdëky nosíme zbran, bezdëky swodíme bitwy.

Wyslali sme nëkdy posly swé ke sboru Basilejskému, a

s otci, ktefí tebdáz tam wládli, nëkteré uzawreli sme

umluwy ; kterézto kdyby byly zachowáwány, mëlibychom po-

koj i se stolici apostolskau, i s ostatním kfesfanstwem, a

nebyloby rozdwojení w zemi nasi. Ale rusí se, сo nám

slíbeno; kacífûw, odtrzencûw nám spílají, a umfeli kdo

z nasincûw mezi wámi, má pohfeb s osly zároweñ. 2á-

kowé naái, jakkoli uceni a skromní, nemohau nikde do-

jíti swëceni, a posmëchy se dëji tëm, kdoz uzíwají ka-

licha. Byl u nás Iegatem kardinal Sw. Angela, chodili

k nëmu knëzi nasi, byl sem i já s ním. Zádali sme

obnowení a potwrzení dáwnych umluw; kdyby nás byl

uposlechl, bylaby nepowstala ona pohorsení, která pozdëji

následowala. Oslysel prosby nase o kompaktatech, tak

mluwë, jakoby nikdy o nich niceho byl nedoslechl. My

wsak wíme, ze mají platnost, a ze fádnë wysla ode sboru
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1451 wseobecného, dfíwe nezli od Eugenia IV rozweden byl.

Mali papez Mikulás nás na mysli, a chceli získati nase

poslusenstwí, af káze drzeti umluwy, a my wzywati jej

budeme. Tato jest krátká i jediná cesta ku pokoji a

k jednotë; po té musí se jíti, jen ona wede k zádau-

címu cíli.

Aeneas. Obycej jest lidsky, stejnym opláceti stejné.

Рroé nafíkáte na rusení kompaktat, kteréá prwé rusíte

sami? Není wám dosti, pfijímati pod obojí; musítef nad

to zatracowati pfijímající pod jednau.

Jifí. Kterak je zatracujeme ?

Aeneas. Kdyz prawíte, ze nikdo neb^wá spasen,

lecby pfijímal pod obojí, odsuzujete nás wsecky a díte,

ie jsme kacífi a lidé ztracení. Jakyi tu diw, ze my

wám porok kacífstwí wracujeme ? Tу pfipomínás umluwy

s koncílium ucinëné a chwálís o nich, ie fádnë wysly.

Rád to slysím. Ale koncílium, mluwíc o príjímaní pod

obojí, stawí se domnëní wasemu na odpor, protoze di

nebyii je ani ke spasení potfebné aní Kristowym pfiká-

zaním lidu obecnému predepsané.

Лfí. Neníli pfikázáno pfijímati pod obojí, neníf

wëru ani pod jednau; neb ten, сo kázal podáwati lidu

spûsobu chleba, nafídil spolu i spûsobu wína, i uwedl ji

w obycej.

Aeneas. Protoze Kristus podáwal té swátosti aposlo-

lûm, a ne lidu obecnému. Ale nemáme nyní kdy o to

se hádati; dowol af dopowím, сo sem pocal.

Jifí. Pokraëuj, já poslauchám.

Aeneas, te leg-at nechtël potwrditi umluw wasich3

není diwno. Dowoleno jest wám pfijímati pod obojí, ale

pfikázáno spolu knëáím, pfi rozdáwaní uciti a napomínati

lid, ze ne teprw pod obojí, ale pod kazdau spûsobau jest

cely a plny Kristus; toho nic se neciní. Zapowëdëno jim

S* -
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podáwati swátost dítkám a nedostatecnym na rozumu, a 1451

pfece podáwají. Nemají nikoho donucowati ku pfijímaní

pod oboji: cini to wsak, kdyz odpírají pohfbu tak nepfí-

jímajícím. Mají puditi od sebe ty, ktefí nezwykli pfijí-

mati pod obojí: oni k sobë je wábí, wolají, nutkají. Mají

pfi sluzbë bozí zachowáwati obycej církwe : nedbají,

wtrusujíce do ni spëwy w jazyku prostonárodním. *30

Krásné to poslusenstwí, krásné zachowáwaní umluw! сo

jim zakázáno, ciní, сo pfikázáno, zanedbáwají. Kdyz tedy

naduzíwáte wysady, pfestupujete zákony otcuw, nezacho-

wáwajíce nafízení sboru, nenafíkáte práwem na legata,

nechtëjícího wám twrditi umluw, ponëwadz Privilegium,

kterého ste zle uzíwali, ztratili ste.

Jiri. W umluwách nasich wymínëno jest : jestlize

nëktefi pfi sluzbë bozí ne hned srownají se s obrady

církwe wseobecné, ze to nema byti na pfekázku ani po-

koji ani jednotë.

Aeneas. Prawdu dis, prawë, jestlize nëktefi a ne

wsickni w obfadech se nesrownaji, áe kompaktata zû-

stanau w moci swé: jestlize ale wsíckni zawrhujete ob-

fady, jiikoz pak tak ciníte, platnost umluwám se odjímá.

Opët pak pozoruj, ze fec jest o obfadech, a nikoli o

wife : neb rusíteli wíru, jaké pak umluwy mohlyby státi

a trwati mezi námi a wámi? Wy pak, dowol mi to fíci,

zawrhujete wíru nasi, twrdíce potfebu pfijímaní pod obojí

u lidu obecného.

Jifí. Neznámé jsau to pro mne wëci: ale to ti

280) Nelze proti tomu nepripomenauti, ze otázka de praecepto

zûstala w kompaktatech wyslownë nerozhodnuta, ze com-

munio parvulorum , uzíwání jazyka ceského pn msi swaté

ajw. byly práwë ty wëci, ó kterychz, die zdání Cechûw,

mëlо teprw státi se „dokonám kompaktat" atd. Srwn. сo

sme uwedli ke dnüm 2 6 Nov. a 28 Nov. 1438, 2 7 Nov.

—28 Dec. 1486, 20 Oct. 1437 ajw.
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1451 prawím, nebudauli kompaktata drzána, nebudef ani pokoje,

ani swornosti. Chopímeli se opët zbranë, budete nám

samodëk podáwati starych umluw, aniz pak pfijaty budau.

Není nás málo, jak myslíte; mnozí jsau w sausedních

krajinách, ktefí stejnë s námi smyslejí, aniz naе jiného

cekají, nez abychom wojensky wytrhli do pole. Wíte со

za minulych let stalo se; papez, poradíli se zdrawë, ne-

bude se hádati, zdalí sme privilegia ztratili, abychom

zbraní nedobyli sobë wëtsích. Zbrani wse se dáwá, сo

nechce práwu se dáti. Snad wám nëktefí weliké nadëje

ciní, slibují wyprawiti wojska walná, i chlubí se pro-

klestiti wám щecem cestu k nám: mу známe obyceje a

síly sausedûw nasich. Já kdybych mël raditi papezi, do-

léhalbych na drzení kompaktat.

Aeneas. Widím ze do zbranë weliké klades nadëje

a minulá wítezstwí nadsazují smëlosti twé. Ale wítëzí

casto zlí, aby zkauseni byli dobfí. Ne wzdy prawdë wí-

tëziti se dáwá; hlubocí pfílis a nestizitelní jsau saudowé

bozí. Dlauho wítëzili ste: kdo wí, neníli den wás na

blízku? Rozlicny bywá konec wálky, aniz castëji pokau-

Seti se slusí o stëstí. Nemáte jiz té pfíznë, kleré dfíwe;

mnozí od wás odpadli, ktefízto powstanauli k boji, do'razí

na wás s pfedu i s zadu. Ale nechme toho. Tobë zdá se,

ze pokoj zálezí na pauhém zachowáwaní umluw; já za

to mám, ze swornost wisí ode tfi wëci: od kompaktat,

jakoz prawis, od statkûw církewních rozchwácenych, a

od ustanowení arcibiskupa, kterézto wëci ani chatrné

nejsau, ani snadné k wywedení. Nebo komp'aktata, kdyz

jiz zrusena jsau, opët obnowowati jest owsem tëzké.

Kdo statky církewní osáhli, nerádi je wrátí. Co do arci

biskupa wy sami ciníte násilí, chtëjice jen Rokycanowi

a nikomu jinému ; jehozto, jestli se nemylím, stolice apo-

stolská nikdy k té hodnosti nepowysi.
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Jifí. O kompaktatech fekl sem ti, сo myslím; bu- 1451

deli papez neoblomny, najde králowstwí jestë neustup-

nëjsí; newím, kdo premûze, aleo písmu wím, kteréz di:

zawadíli silny o silného, padnau oba; swár nebude ani

шин ani wáim ku prospëchu. Co, do statkûw zádusních,

ta wëc nemá u iime weliké wáhy ; neb kdo se jich zmoc-

nili bez práwa, tëm zemë prehlídati nebude. Ale ponë-

vvadz nëktefí mají je w zápisu, a nemálo jich zastaweno

jest w cene chatrné, (jest zajisté obycej w zemi, která

zbozí nesau roënë pët kop auroku, kupowati je za sto

kop, oni pak na mistë pëti, mají w zástawë deset i dwa-

cet i wíce kop,) mohau donuceni byti, kdo nad obycej

mají auroky, ty wrátiti hned, a ostatni podrzeti do wy-

platy. Tak byloby kostelûm hned pomozeno, a w krátce

dosáhliby wseho zase; aneb mohlby i jiny, jeátë lepsí

spûsob nalezen byti. O arcibiskupu ale newím, proë

nám papez tak welice na odpor jest, a proc náim nechce

potwrditi Rokycany, jehozto sme zwolili s powolením Sig-

mundowym a jemuz sme wsickni slíbili nápomocni byti.

Aeneas. Nëkolikrát jiz stëzowal si sobë na nedrzení

kompaktat, a nyní sám jsi ten, сo umluwy rusl

Jifí. Kterak pak?

Aeneas. W kompaktatech slíbili ste zachowáwati

wsecky obyceje církwe wseobecné, kromë pfijímaní pod-

obojí. Obycej pak církwe latinské, jejímzto audem jste,

to nese, ze buifto kapituly wolí arcibiskupy, jez potom

potwrzuje stolice apostolská, aneb ze na uprázdnëná mista

papez sám dosazuje pastyfe. Wy uwozujete jiny a nowy

obycej : kdyz na papeze spadlo práwo k opatfení mista,

wy dáwáte národu wolení k nëmu ; a kdyz církew má

woleného zkauseti, papez pak posuzowati hodnost a zá-

sluhy jeho, wy nebudeli wám dán Rokycana, nechcete

zádného míti. To wëru jest rusení umluw.

16
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1451 Jifí. Máli zemë nase swobodu, woliti sobë arcibi-

skupa, proé by jí setfiti nemël papez ?

Aeneas, Setfilby jí, kdyby která byla : ale wy jí

nemáte.

Jifí. Starodáwny jest obycej w zemi, ze k zádosti

králowë kapitula wolí, papeá potwrzuje.

Aeneas. Nezapírám : ale tenkráte kapitula ani newo-

lila, ani woliti práwa nemëla, kdyz skrze dlauhé uprázd-

nëni pfipadla provise stolici fímské, a kdyz osoba, kte-

rauz wolenu byti prawíte, powázliwymi nároky na po-

wësti swé ujmu trpí.

Jifí. Dle mého uznání kdyby papez Rokycany po-

twrdil, dobfe by ucinil; mnoho zajisté prospëlby swym

ka/.a mui muz ten i stolici apostolské, i králowstwí ceské-

mu, i králi Ladislawowi.

Aeneas. Mûzef byti, jak prawís : ale k tomu raditi

neslusí ani mnë, ani papezi. Jinaky jest Iwûj. a jinaky

nás o tomto élowëku saud.

Jifí. Tusím ze prawdu mluwís. Nebo tolik jest

lidí, ktefí o Rokycanowi, ackoli s kfiwdau, zle mluwí,

ze se mi zdá, netoliko já, ale ani swaty Petr sám, kdyby

do Rima pfisel pfimlauwat se zañ, nenaselby wiry ani

slysení.

Aeneas. Apоstol radí nebrati nowácka na biskup-

sUví, aby snad popna se w mysli neupadl w osídlo dáb-

lowo. Wsak Rokycana twûj není nowáokem, ale jest

nitMm u wife, an utrhá stolici apostolské a winí celau

cirkew z bludu, i chwastá se sám míti prawdy, kterymz

cirkew ftimská odporuje. Ale klam jest a nikoli pratvda

w nëm, jeni wsetecnym Prazanûm sám se za nácelníka

predstawuje. bez powolání od boha, mimo wsecky zá-

kony. a proti wûli Kristowa náméstka aurad biskupsky

sobë osobuje i prowozuje, a jehoz feé сo rak se plízí
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a do srdci posluchacûw smrtelny jed wléwá. Wsak neni 1451

to biskupská, ale pekelná stolice, které se zmocnil twûj

Rokycana, mistr bludûw a umëlec we poruseni ctnosti

wytecny, kteryz opustiw pramen ziwé wody, wyhrabal

sobë smrduté lauze, nemohaucí dáwati zdrawého nápoje.

Reknu zjewnë, сo myslím, a nezamlcnn niceho. Kterak

mûze papez tak znamenitau cirkew poruciti tomu, сo

haní stolici apostolskau, сo zlorecí celé církwi, сo uwodí

nowé fády, сo zádné zkausce podrobiti se nechce, сo

rusí bozsky pokoj wzteklostí rozbroje, сo áádaje wlád-

nauti mnohymi, sám nikomu podroben byti nechce? Takli

wlku porucíme owce? Coby fekli ostatní Cechowé, ktefí

posud smële a neoblomnë stáli po stranë církwe Rímské?

zdalizby nemohli papeze, kdyby Uokycany powysil, utkatí

takowauto fecí: „Komu nás, otce swaty, poraucís, komu

swëfujes? My byli wërni tobë, a ty duse nase dáwás

nepfíteli k zabití ? Nemásli mezi námi, kohobys nasi církwi

pfedstawiti mohl ? Nás je wëtsí pocet, i we slechte zem-

ské i w lidu obecném. Co naplat nase wërnost a stá-

lost ! lépe и tebe se mají, kdo tobë odporni byli. Tak-

toli odplacujes wërnym swym? Arcibiskupa budau míti,

kdo hají pfijímaní pod obojí: my jezto pfijímáme pod

jednau, zûstaneme sirotci!" Newëfím, pane, zeby mozné

bylo, сo zádáá; marná jest Rokycanowa, marná i wase

nadëje. Chceteli pokoji, ,pusfte od nëho. Aniz peceti was

rozpakujte, ze ste slíbili. pomáhati jemu; dosti jest, zc

ste se snazili. K wëcem nemoznym není záwazku. Aniz

wám slusí nutiti papeze; následujte fádu církwe, cho-

wejte se jako jiní kfesfané: Чak dojdete milosti и papeze

a lásky и wsech lidí, tak pozitkûw klidné a áfastnc

zemë w pokoji pozíwati budete.

J¿rí. Líbí se mi, ze niceho neukrywás, maje сo

w srdci, to na jazyku. Bez mála bych ti uwëfil, aniz

1 6 ■
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1451 mohu wíce dohfe tusíti Rokycanowi; o jiného bude po-

tfcbí se postarati. Ponëwadz ale on hlasem celého krá-

lowstwí wolen jest, musí naweden byti, aby wolení swého

se odfekl ; potom od dobroty stolice apostolské wyzá-

dáme sobë jiného.

Aeneas. Ciñte jak chcete, jen af Rokycana nstaupí;

kteryzto usmyslíli sobë a pokofíli se, dojde milosti a za-

kusí wsí pfíznë stolice Rímské, nebof není ukrácena ruka

její ; a ty prowedesli to, jakoz jiz feceno, budes za to

míti c'est i odplatu swrchowanau. Mé wsak zdání jest,

abyste ne jednoho toliko, ale wíce muzûw jmenowali

papezi, z kterychzby jednoho, ucením i ziwotem zacho-

walého woliti mohl. Ostatnë ponëwadz feci nase doty-

kaly se pfijímaní pod obojí a pfikázaní o nëm pánë, aniz

mëli sme kdy wyloziti tajemstwí tak weliké swátosti, ac-

koli сo w Basileji o ni disputowáno a wyneseno bylo,

mohloby staciti tobë i kazdému kfesfami : wsak ponëwadz

knëzi wasi jestë se neobrátili, a hlásají radëji swé wy-

myslky nemaudfe, nezliby slyseli prawdy nase: radimf,

kdyz pfijde Jan Kapistran, muz uceny a swaty, abys mu

pfednesl, o rem pochybu más, a zjewil mu wsecky taj-

nosti srdce swého. Nebo málit lékaf pomoci, musís mu

odkryti rány swé ; tak dojdes zdrawi, budesli chtiti.

Jifí. 0 Rokycanu postaráme se, сo a jak nejlépe

hoditi se bude pokoji a zemi. Co do Jana Kapistrana,

jak mile dosla powëst o nëm. uminil seim uciniti, cos

rekl, i bez twého pobidnuti. Nejsem zajisté hluboko-

myslny, a bojim se zawaditi, aniz dûwëfuji sobë sám,

ani na knëzi nase hrubë se nespoléhám. A wsak s ho

hem bud" ! neb jiz wolají mne jiná pofízení.

Aeneas. I ty s bohem bud, a zûstan pamëtliw feci

nasich !" — rTakto skonciwse, di Aeneas dále, rozesli

sme se. Bylof wíce feci mezi námi, ale o wëcech cír
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kewních inluwili jsme jen, сo a jak sem polozil. I ackoli 1451

ne wie w ta slowa bylo receno, smysl wsak zachowai

sem cely a nezmënëny" atd.

Poslední wyznání pana Jifiho utkwëla hluboce w mysli

Eneásowë, tak ze po mnohá léta nespaustël se nadëje,

zeby pan ten casem ziskati se dal, aby odfekna se ka-

licha cele pfistaupil k církwi Rímské. Proto showíwal

mu dlauho, a nepomáhalli, aspoñ jistë nepfekázel powysení

jeho. Ale panu Jifímu brzy udála se pfílezitost, ukázati

swëtu, ze mu kompaktata sla nade wsecko, a ze pro në

i Kapislranowi netoliko swëfiti se, ale ani mluwiti s ním

ncchtël.

Arcimissionáf tento se spolecníky swymi, prosed

Korutany a Styrsko, a pobyw delsi cas we Wídni, za

snëmu Benesowského jiz byl se ubíral do Morawy. Aeneas

Sylvius, jená s ním сo krajanem swym se brzy spfátelil,

nemohl se mu nadiwiti ani wynachwáliti jeho. „Kamkoli

pficházel, di, "' wsude knëzí a lid s reliquiemi swatych

wycházeli jemu wstfíc, jej сo papezowa wyslance a zwë-

stowatele prawdy, сo nëjakého welikého proroka i posla

bozího k sobë pfijímali, ba jakoby swaty Petr aneb Pawel

nebo jiny z apostolüw tudy cestowal, wsickni obywatelé

s hor se k nëmu hrnuli a tfebas jen kraje raucha jeho

dotknauti se dychtili, nemocné swé snásejíce k nohaum

jeho, z nichz pry nejednomu zdrawí wráceno zase. Byltë

muz jiz 651ety, postawy malé, suchy, hubeny, utrmáceny,

pauhá kost a kíize, ale mysli wzdy jasné a bodré, ducha

usedlého, silny w práci, welice uceny a wymluwny. Ká-

záwal kazdodennë, rozjímaje wëci wysoké i hluboké,

k utësení lidí ucenych i sprostych, jimz dosti cinë obojím,

wodil mysli jejich kam chtël. K jeho kázaní sbíhalo se

2 31) ln vita Friderici imperatoris ap. Boeder, p. 41—43, ap. .

Kollar p. 177 sq.
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1451 dennë lidstwa do dwadceti i tfidceti tisic, a wëtsi pozor-

ností poslauchali jeho, aс nerozumëjice сo mluwil, nezli

tlumocníka ; nëb obycej mël wynáseti rec swau nejprw

latiné celau, potom pak teprw dáwati misto tlumaci. Wid-

ñané dlauho nemohse dockati se jeho, kdyz ku prosbë

jejich pfisel do mësta konecnë, 2" w takowém dawu hrnuli

se k nëmu, ie nikde jim ulice nestaëily, muzi a zeny

tiskli se jedni pres drufaé, a kdyá spatfili muze, prolë-

wali slzy radosti, spinali ruce k nebi, dobrofecili jemu,

a kdo pfibliziti se mohli, libali raucha jeho a witali jej

сo posla s nebes. U minoritûw, bratfí iádu swého, uby-

towaw se a na mëstské autraty chowán byw i se spo-

lecniky swymi , takowyto zachowáwal pofádek denní :

spáwal obleceny, wstáwal s úswitem a po modlitbách

hojnych slauzil msi swatau ; potom kázal werejnë lidu

latinë, s wysokého leseni u Karmelitánûw proit zwlástë

wystaweného na námëstí, ano jinde mista dosti nebylo;

za nëkolik hodin, kdyz i tlumocnik po nëm dokonal, wra-

cel se do swého klástera zase, a ztráwiw opët chwíli na

modlitbách, chodil nawstëwowat nemocnych, kdez dlauho

se bawíwal, na kazdého ruce skládaje, kazdému biret sw.

Bernarda i krew, která mrtwému z nosu se wyfinula,

podáwaje, ano jich málo kdy méne pëti set bywalo, i

skrausenë za wsecky se modlíwaje ; potom powecefew,

dáwal audience, fikal nespory, wracel se k nemocnym a

s nimi az do noci w poboznosti se cwicil. Рak teprw

po nowych modlitbách dáwal tëlu odpocinutí, málicko snu

pohowë. Ke studowání knih písma swatého fídké ukrádal

282) Wjezd ten slawny stal se tusím dne 26 cerwna; neb

jakoz psal dne 24 cerwence 1451 jeden z towaryeûw

jeho bratrím do Italie, za 26 dnùw pobytu Kapistranowa

we Wídni stalo se tam 2 00 zázrakûw. (Hermann, Capi-

stranue triumphans, p. 3 28.)
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sobë chwíle. Tak muz ten wedl na zemi ziwot takofka 1451

nebesky, bez poskwrny, bez auhony, beze hfíchu ; smële

prawím, ze beze hfíchu. ackoli nechybëlo Iidí, jezto

z marné bonosnosti jej winili" atd. Jestë slawnëjsí dá-

wal mu swëdectwí polsky kanowník Jan Dlugos, chwále

o nëm, ze nawracowal pry mrtwym ziwot, slepym zrak,

nëmym fec, chromym ehûzi a ochrnulym zdrawé audy,

a to pauhau mocí slowa swého i milostí panë, pin jsa

ducha bozího atd. Méne pfízniwá byla zpráwa, kterau

podal jiny sauwëky letopisec nëmecky 233 w tato slowa :

„Bratr Jan Kapistran poslán byw do králowstwí ceského,

s pocátku jen hofel po mucennictwí, pozdëji ale nechtël

wejíti, Iecby mël list bezpecného prûwodu; arcikacíf pak

Jan Rokycana hlásal o nëm písemnë i na kázaní, ze byl

pfedehûdce antikristûw. Neb on obcházeje Cechy, brzy

w Rakausích, brzy w Bawofích, brzy w Sasích, Durinsku,

Slezích, w Polstë a Morawë kázáwal skrze tlumocníky,

zle spokojen jsa, jestli ho kde u welikém dawu s pro-

cessí nepfijímali ; a jakkoli zdál se pohrdati swëtem dle

náboznych fádûw swych , tauzil wsak po wybranych

jídlech a dobrém wínë i nastrojowal weliké lidstwa shony

a hlucné pochwaly, pfedsílaje pfed sebau hbisatele zwuc-

né o hojnych a welikych zázracích skrze nëho ucinë-

nych ; i tak marnym ukazowal se, ze slowa sobë odporného

trpëliwë snésti nemohl. Aby pak od lidí widín byl, slau-

zíwal mse na místech neswëcenych, kteráz po námëstích

s welikym nákladem pfiprawowána, ackoli dosti bylo ko-

stelûw a klásteruw k tomu se hodících ; aniz chtël kázati,

nezli na mistë nëjakém wysokém a ozdobnë pfistrojeném.

Nafizowal také w kaádém mëstè, aby nemocní shromázd'o-

wáni byli w urcité doby a mista, kdezto je pak nawstë-

283) Matthiae Doeringii continuatio chronic! Theod. Engelhusii

ap. Menken. Ш, 19—20.
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l45lwowal; a jestlize ochrnuly kdo neb chromy w dûwëre

powstalé z powësti dotcenych domníwal se, zeby lépe

státi mohl, towarysi Kapistranowi donucowali joj k chûzí,

kficíce a hlukem welikym lid ku kficení „Jezus !" powzbu-

zujíce ; i hned odnáseli jejich berly a podpory a zawë-

sowali je w kostelích u obrazu sw. Bernarda. Powídalo

se wsak, ze tak zhojení s wëtsiho ' dílu do nemocí zase

upadawse, znowa berel se chápali" atd. Jestë nepfízni-

wëji mluwil o nëm letopisec cesky, prawë: „Mnich ten

zákona sw. Bernardina prorokowal diwné wëci o casích

budaucích, сo se w Cechách má díti knëzím wërnym ce-

skym. I talácel se a chodil po rozlicnych mëstech a

krajinácb, káze a kacefuje ; a falesnymi diwy mnohé pány

na Morawë swcdl od kalicha Kristowa" atd. K tëmto

zpráwám dolozíme jen krátce, ze rodiw se z rodu slech-

tického 24 cerwna 1386 w neapolitánském mësteiîku Ka-

pistranë w krajinë Aprucké, za mládi oddal se byl práw-

nictwí a stal se i saudcem zemskym, az teprw r. 1414

zmëniw aumysl, w duchowenshvu hledal upokojení ducha

swého, a brzy proslul zwlástë pûsobením proti sektë

fraticellské w Italii. Cely wyjew osobnosti jeho upomínal

welice na éeského nëkdy kazatele Milice z Kroimënze,

ackoli we smëru ponëkud rozdílném.

Obdrzew od krále Fridricha prûwod bezpeèny neto-

Iiko písmem, ale i ochranau potfebnych odëncûw, jiz ku

konci mësice cerwence stihnul do mësta Brna, kdezto i

l A"g. hned 1 srpna slawil nejwyásí zdar swûj tím, ze pan Benes

öernohorsky z Boskowic, podkomofi markrabstwi Moraw-

ského a otec pana Tasa pozdëji biskupa Olomuckého,

kalicha i s rodinau swau werejnë se odfeknuw, u pfí-

tomnosti biskupa Nikopolského pfijat jest do lûna církwe

ftímské opët. Potom w Olomauci zdrzel se od 18 srpna

6 Sept. do 6 záfí, pohostinu byw u kapitulního dëkana Bohuse



Jan Kapistran w Morawé. 249

ze Zwole ; pak 7 záfí opët na dwë nedële do Brna sé i ¡ 5 1

wrátiw, dne 24 záfí bawil se we Ztiojmë, a dále pres 7 SeP*-

Egenburg i Swëtlau w Rakausích dostal se dne 15 fijna îsOct.

konecnë do Krumlowa ceského. 2" I jestë dfiwe nezli

tam pfise!, dosla pana Rosenberka zpráwa od Gabriele

z Verony, jeho pfedniho towaryse, ze se mu podafilo

w Olomauci odtrhnauti od husitstwí 3032 osob a uzdra-

witi 94 nemocnych, w Brnë pаk obrátiíi 700 osob k wífe

a nawrátiti zdrawí 34 nemocnym. 23S

Kapistran byl se jiz dlaubo dockati nemohl rozhod-

ného swébo zápasu s pfewráceností husitskau, a protoá

hned pfi prwním swém wystaupení w ßrnë nadsazowal

netoliko horliwosti ale i pfísnosti swé. S podiwením, ba

s úzasem slyseli z ust jeho Morawané, ze kdokoli pfijí-

mali pod obojí, byli kacífi н zatracenci na wëky, ze marné

bylo spoléhati se na komp¡iktata Basilejská, jezto nikdy

pry platnosti nemëla, ni míti nemohla ; protoz ze cas byl

ciniti pokání, odfíci se odboje a neposlusenstwí proti bohu

i církwi, a uchrániti dnSi ohnë pekelného skrausenym

hledáním milosti a spasení. Dûraz slow takowych u muze

jii za áiwa swatého a diwotworného nemohl minauti se

s welikyimi následky. Kdyz s jedné strany pocet prose-

lylûw mnozil se den сo den, a plesání spoluwërcûw Kapi-

stranowych nemëlo miry ani konce, nemohli s druhé

strany ti, ktefí neuwëfili jemu, nezli s hofkostí a hnëwem

patfiti na weskero pocínaní jeho. Prwní, ktery wefejné

opfel se jemu, byl sám nejwyssí hejtman markrabstwí

Morawského, pan Jan Towacowsky z Cimburka; psalf mu

2 34) Data, jez podáwá Amand Hermann we swé knize Capi-

stranus triumphans (w Ivolínc 17 00 fol.) na Str. 3 34

a j., srownáwají se 8 tím, сo nám odjinud wëdomo jest.

2 35) Posláno to s prepiey psaní Kapistranowych panu Rosea-

ï)erkowi z Morawy, a chowá se posud w Treboni.
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1451 dûtkliwë a pohrûzciwë (31 srpna.) nazywaje ho jedowa-

3lAg- tym swûdcem od prawdy Kristowy. W odpowëdi swé,

88ept. z Olomauce dne 3 záfí dané, Kapistran neprawil sice

pana byti kacifem, ale litowal ho, ze wsecku wiru a celé

swé spasení zakládal na nicetn, t. j. na kompaktatech jiz

od pocátku swého neplatnych a dáwno zrusenych. „Wzdyf

pry ti, ktefí je dëlali, nemëli k tomu od Eugenia IV po-

rucení zwlástního (mandatum speciale.) bez nëhoz nic

platnë uzawírati nemohli; ba ani od presidenta sboru, kar

dinalа Juliana, mého nëkdy mnoholetého a dûwérného

pfítele, ani ode sboru samého nedáno jim k tomu plno-

mocenstwí. Aneb máteli toho сo, ukazte ; wsak wím, ze

nemûzete. A tfebasby пeco toho i naslo se: sbor sám,

usaudiw r. 1437, ze lid obecny má pfijímati pod jednau,

odjal wsecku moc kompaktatûm wasim." Takowé bylo

jódro rozumowání jeho. M. Janowi Rokycanowi, ktery

llSpt. psaním welmi zdwofilym dne 11 záfí nabízel se k dispu

tací s ním budto w Morawské Tfebowé, nebo w Nëmeckém

Brodë, aneb w Pelhfimowë, slibuje mu spolu zjednati tam

20Spt gleity potfebné, odpowëdël z Brna 20 záfí také dosti

zdwofile, zádaje wsak pfíhodnëjsího sobë mista k hádaní

' a dékuje za podáwaní gleitûw. Ale pan Jifí z Podëbrad,

uslysew kterak Kapistran nakládal s kompaktaty, nechtël

naprosto swoliti, aby do Cech pfijeti mël. Dle jeho

pfeswëdceni pokoj wlasti, tak pracnë nabyty, wisel jediné

od zachowání koш paktat; ten tedy, kdo je nisi!, byl

w ocích jeho bufic, rozséwatel rozbroje a nenáwisti,

podnëcowatel nowé wálky domáeí atd. Protoz nebylo mu

dosti, odepfiti Kapistranowi prûwod bezpecny: anobrz

kdyz tento pfijel do Krumlowa, psal panu Oldfichowi

z Rosenberka dosti panowitë, aby clowëka pro pokoj

wlasti tak nebezpecného nechowal u sebe, ale сo nej-

dfíwe wybyti hledël. Sám legat papezuw, Mikulás z Kusy,
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jenz té (ioby w sewerních Nëmcích a na Reynë bawil 1451

se, uslysew o prudkosti feci Kapistranowych, ulekl se a

domlauwal mu, aby drázdëním podobojích nezawíral cesty

k jejich smífení. „A jakz pak je nazywati mám? omlau-

wal se Kapistran. Kacífi jsau bud oni, nebo my ; tfetího

nezbywá." Bylo wsak pozorowati, ze pozdëji zmënil po-

nëkud fec swau; nemluwil zajisté wíce o prwopocátecné

neplatnosti kompaktat, ale jen o rusení jejich skrze pod-

obojí. Byl to tusím spolu následek oslysení prosby jeho

u papeze Mikuláse V, aby kompaktaty konecnë za ne-,

platné wyhlásiti rácil. 236

Okolnost ta, ze pan Jifí z Podëbrad jiz i rozkazo-

wati smël panu Oldfichowi z Rosenberka, mëla swau

zwlástní pfícinu. Stawowé cestí, dfíwe nezli ze snëmu

Benesowského rozesli se, uslysewse ze král Fridrich za-

myslel nastaupiti cestu do Rima ku korunowání swému

na císafstwí, nafídili nowé к nëmu poselstwí o konecné

opatfení zeme ceské za jeho wzdálení. Poslowé ti, mezi

nimiz byli páni Ales a Zdenëk ze Sternberka i Zdenëk

Kostka z Postupic, mëli zwlástë také o to prositi krále,

aby osobní pfímluwau swau w Rimë hledël zjednati M.

Rokycanowi potwrzení k arcibiskupstwí PraÊskému. Po-

bywse wsak s pocatku mësice fíjna nëkolik dní na krá- m.Oct.

lowë dwofe we Wídni, nepofídili opët nic dûlezitëjsiho,

nezli ie král Fridrich swëfil celau zpráwu králowstwí

Ceského konecnë panu Jifímu z Podëbrad, a to z wlast-

ního hnutí, a wsak jen do wûle swé; takéf nemëla ta

wëc ohlásena byti dfíwe, nezli na snëmu, kteryz w Praze

o stfedopostí nejprwé pfístím (16 bfezna 1452) drzeti se

2 8 6) Doklady o tom wiz we knize Capistranus triumphans;

zejména o prosbë ^,de annullatione compactatorum" na

str. 3°89 ajw.
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1451 mël. ,J" Není pochyby, ze Fridrich, wida wëtsí cástku

zemë jiz w moci Podëbradowë, ana jemu nikterak odjata

byti nemohla, poznal w jeho powysení také wlastní pro-

spëch swûj, a ze wstaupil s ním w tytéz umluwy, jako

s gubcrnutorem uherskym, aby totiz pomáhal nestarati

krále o wydání Ladislawa Cechûm do let jeho dospëlych.

Upokojíw tímto spûsobem, dle zdání swého, zemë nej-

baurliwëjsí, ceskau i uherskau, tálmul tim bezpecnëji za

Alpy ke wlastnímu powysení swému.

1452 Kdyz taktо poëátek ucinën byl od budaucího císare,

horliwëjsí Podëbradowci, zejména M. Rokycana, Zdenëk

Kostka, Jan Malowec, Benes Mokrowausky, Jan Pardus,

Jan Hertwík a nëktefí poslanci z mëst, pficinili se tim

, snaznëji ku prospëchu ph'tele a pána swého. Snëin o

l7Ap. stfedopostí ulozeny odrocen az ke dni 17 dubna, protoze

w panowawsí tehdáz neswornosti nebylo pry jestë jistoty

pro pana Jifíka. O sw. Jifí ale (23 Apr.) sesli se sta-

wowé hlucnëji nez obycejne w Praze, a po nedlauhém

2 7Ap. jednání, jiz dne 27 dubna, stalo se pamatné ono swolení,

jímzto „my páni, rytífi, zemané i tuësta wyzdwihli sme

a swolili, i mocí zápisu a wûle spolecné wyzdwihujem

sobë a wolíme za zpráwce mocného a prawého w krá-

lowstwí ceském urozeného pana Jifíka z Kunstatu a

z Podëbrad, pfidáwajíce k nëmu pány Aise a Zdeñka ze

2 3 7) Wsecko сo viíme o dûlezitcm skutku tomto , w historii

posawad owsem neznámém, béreme z nedatowaného kon-

ceptu zpráwy, kterauz pan Oldrich z Rosenberka s po-

ëátku r. 145 2 po zwlástnftii poslu cinil králi Fridrichowi

do Italie , jemu jestë primíliti se a Podëbrada ostuditi

ehtëje; coz kdyz nepodarilo se, teprw spojil se s Raku-

sany a Uhry proti Fridrichowi. Koncept onen obsírny

s hojnymi korrekturami , chowá se poilues w aichivu

Trebonském. lllawní w nëin místo zní takto : „Vor erst,

dass Herrn Girziken nicht gefallt, dass ihm Ew. Gnade

die Regierung befohlen hat an Ewer Gnad" etc.
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èternberka, Zbyñka Zajíce z Hasenburka, Jindficha z Mi- 1452

chalowic, Jana ze Smific, Mikuláse Trcku z Lipy, Jana

ze Sautic, Zdeñka Kostku z Postupic, Jakuba z Wfesowic,

a z mëst Wañka z Knëzmostu receného Walecowsky a

Bartose Ptacka ze Slaného, aby králowstwí fídili a zpra-

wowali podlé práw, fádûw a swobod starodáwnych ko-

runy ceské, jak se jim nejlépe a nejuzitecnëji bude

zdáti: úfady a saudy aby osazowali, práwa kazdému do-

pomáhali, chudému i bohatému prawdu a sprawedlnost

bez pfijímaní osob cinili, útiskûw a bezprawí, laupezí

silnicnych, wálek swéwolnych neb jakychzkoli útokûw

nefádnych iáánému zdwihati a ciniti wíc nedopaustëli,

kacífstwa zjewná, bludy, false, pálení a jiné wsecky ne-

fády stawowali, a tak zemi krotili a lidi w pokoj a jednotu

i swornost wedli: abychom tëmi a takowymi pocátky

w pokoj a fád wniknauce, tím snáze a spíse krále i arci-

biskupa, a tak hlawu swëtskau i duchowní mohli míti."

Chwála kompaktat. kteráz následowala w zápisu snëmow-

ním, a nafizení, aby k zachowáwaní jich wsickni tfebas

i násilím donucowáni byli, musejí se powazowati za ohlas

snëmu proti Kapistranowi ; rozumí se, ie i zápisowé në-

kdy Sigmundowi, раk list mírny, umluwy Pelhfimowské

atd. we swé platnosti znowa uznáni a potwrzeni jsau.

Zpráwci a radám jeho postaupeny wsecky pozitky komory

králowské w Cechách, a slíbeno poslusenstwí i pomoc

proti nepowolnym. Nafízení takowé mëlo trwati w moci

swé az do 28 maje 1454; a kdokoli na snëmu nebyli

pfítomni, dán jim rok az do 15 srpna, aby k zápisu snë- l5Ag.

mownímu jestë se pfiznati mohli ; kdokoliby toho neucinil,

oznámeno jest, ze k nëmu jako k rusiteli obecného do-

brého hledëti se má. Pecetí k pûwodnímu zápisu pfiwë-

senych pocítalo se 104; chybëly zwlástë peceti pánûw

z Rosenberka, ze Hradce, ze èwamberka, z Risenberka,
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1452 téz mëst králowskych, Plznë, Budëjowic, Tábora i jinych

ménë dûlezitych osob a mëst wíce. i3í

2 3 Pan Jifí a s ním nëktefí pfední páni cestí byli 23

Febr. unora 1452 knízatûm nëmeckym, rokowawsím w mëstë

Laufu, poslali psaní stízné nejen proti Kapistranowi, kte-

ryá puzením pry dábelskym kacefowal wsecky podobojí,

ale i proti papezi Mikulááowi V samému, ze ëlowëka tak

jedowatého wyslal proti nim. Za odpowëd pfis1o na snëm

Swatojirsky poselstwí zwlástní od markrabë Albrechta

Braniborského, a wyprawowalo, kterak markrabë sesed

se s kardinalem Kusau w klástere Heilsbronnském, wy-

mohl na nëm swoleni nowé ke sjezdu a jednání s Cechy;

a ponëwadz pfedeslá námluwa (o sjezdu w Litomëficich)

nedosla byla we skutek za pficinau mista i formy sjezdu,

téz aucele pro kteryzby státi se mël a prûwodu bezpec-

ného, dal pry kardinal nyní skloniti se, aby na pfístím

4 Jun. roku knízat w Reznë dne 4 cerwna opët o tëch wëcech

jednáno bylo ; procez zádáni Cechowé, aby neobmeskali

wyslati posluw swych ke dni urcenému, kdezto markrabë

Albrecht a knize Ludwík Baworsky slibowali prostfedko-

wati mezi stranami pilnë a upfímnë. Ustanoweni tedy

ze snëmu páni Ales Holicky ze Sternberka i Jan Smi-

ficky, aby zabrali se ke sjezdu Rezenskému a umluwili

tam s kardinálem Iegatem nowy rok a nowé misto k jed

nání se stawy ceskymi. 239

2 38) Zápis snëmu Swatojirského tistën w Archivu ëeském, II,

309— 313.

2 3 9) Psaní panûw ceskych knízatûm nëmeckym na sjezd do

Laufu dané cte se w knize jiz dotcené Capistranus tri-

umphane na str. 880—388. O poselstwí markrabë

Braniborského ke snëmu Swatojirskému zachowala se notule

w knize Alee ze Sternberka pod lit. H. III. Prawí se

tam : „Sindtemalen der gebreche vormals desz zusammen-

khumens an der Stat des zusammenkhumens auch an der
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Kapistran na podzimku minulého léta z Krumlowa 1452

pomoci panë Rosenberkowau dostal se byl také do Plznë,

potom ke sjezdu knizat Baworskych do Baraitu, (kdezto

pry cely národ podáwal se mu k nowé wyprawë wálecné

proti Cechûm,) a okolo nowého roku do Chebu; odtud

pak zabraw se ku knizatûm Saskym, pod ochranau jejich „5

od 25 bfezna do 7 cerwna bydlil w mëstë Mostu w Ce- Mart,

chách, wzdy usiluje, kterakby do Prahy bezpecnë dostati -7Jun.

se a tam pro církew bojowati mohl. Z Mostu psal také

na snëm Swatojirsky proti Rokycanowi: ale pán cesky,

kteryz psani odewzdati byl slibil, poznaw prudkost obsahu

a reci jeho, ostychal se pfednesti je werejnë. 2,0 Nicménë

ono weslo brzy w obecnau známost, a rozhofcilo strany

jestë wice proti sobë. Rokycana urazen byw názwem

arcikacífe (haeresiarcha,) byl za to pry prwní jmenowal

Kapistrana pokrytcem, tulákem a swûdcem lidu; proto

Kapistran nyní náramnau náruziwostí baufil proti nëmu

we psaní dotéenem , nejinak nez „zwífe bezsmyslné"

form uud auff was meynung sulicher tag geleist soit

werden und auch von Versicherung und gelaitz wegen

gewesen ist, so hat mein genadige herr souil mit dem

vatter dem Cardinal geredt" etc.

240) Psaní to celé tisteno w knize Capistranus triumphans na

str. 371—378. Cochlaeus, jenz také uwodí zlomky z nëho,

prawí, ze pan Jirí nedal je na snëmu prednesti: ale

Kapistran sám psal o tom panu Rosenberkowi (z Mostu

17 maje 1452) jinak, prawë : „Misi literas peramplas,

quarum copiam puto habuistis a D. Wenceslao qui est

in Pilsina, ad diaetam Pragensem contra Rokyczanum:

sed quidam baro, qui magnum apud D. Ducem (Saxoniae)

et ceteros fideles nomen sibi vendicabat fidei catholicae,

quique illas praesentare pollicitus fuerat, sed (sic) ostendere

nescio quo diabólico spiritu ductus recusavit" etc. (Orig.

w archivu Treboñ.) Tusím ze pan ten byl Mikulás z Lob-

kowic, kteryí byw prítomen w Praze, pfiwësil také pecet

swau k zápisu snëmowm'mu.
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1452 (bellua insensata) jemu pfezdíwaje a wsecky neslechetnosti

don scítaje. Nowá wláda ceská skrze pány Zbyñka Zu-

jíce a Jakuba z Wfesowic byla mu dfíwe podáwala bez-

pecného prûwodu do Prahy, a wsak pod wyminkau, které

podrobiti se nechtël , totiz aby aiü proti kompaktatûm

nemluwil, ani podobojích nekacerowal. Konecnë ale diu;

29Mai 29 maje wyslo od pana zpráwee a rady jeho psaní

k nëmu, kterym wsecky ty neutësené dopisy pretrzeny

na dlauhy cas. Slowa jeho znëla w tento smysl : „Re-

holníée ! List z Twé strany nás dosly podobá se wíce

spisu hanliwému nezli psaní, aniz na reholníka slusí, an

(s odpustëním) pln jsa jedowatych i-ecí, sotwa od spûso-

bûw saska rozeznati se dáwá. A wëru, mnísli ze Tobë tak

mluwiti wolno z mocí té, kterauz od stolice apostolské

míti se chlubís, uchylujes se welice ode smyslu swaté

stolice té, která obyéej má pocínati sobë vi zdy milosrdnë

a wlídnë. Nebof i kdyby skutecnë M. Jan Rokycana byl

nëjak pfestaupil meze slusnosti, cehoz my wsak newidíme

aniz wëfiti mûzeme, mëla opatrnost muze nábozného mír-

niti se a neosupowati tak náruziwë, wëdauc ze twrdé

slowo budíwá wzteky. Hlahol strojnych a kfiklawych feci,

kterymiz ty mnise ! na cti utrhás nejwërnëjsím ucitelûm

nasim, rozléhá se w usích nasich ode wsad; i nemûzeme

se nadiwiti, Ы ke lzem takowym odwázil si se pfitisk-

nauti pecet swau" atd. 24'

Rok Rezensky w okolnostech takowych nemohl sli-

18-2 6 bowati mnoho prospësného. Byw odrocen ke dni 18 cerw-

Jun. na, pocal jestë pozdëji a trwal jen do 26. Pfítomni

byli, kroimnë jinych knízat a pánûw nëmeckych, kniáe

Baworsky Ludwík na Landshutë a Braniborsk^ markrabë

Albrecht na Anspachu, oba сo prostfedníci, pak kardinal

241) Psaní to tiêtëno jest u СoсЫaeа (p. 378) pohríchu welmi

nezpráwnë.
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Mikálás z Kusy a Jan Kapistran s jedné, páni Ales ze 1452

Sternberka i Jan Smificky s druhé strany; Rokycana, aé

snaznë wolán, nechtël byl tam jéti. Jednalo se jediné

o té otázce, kdy, kde a na jaké wyminky mëlby se státi

sjezd legatûw se stawy ceskymi ? Cechowé chtëli tomu,

aby legat pfijda do zemë a spаtfe sám, ceho ku pokoji

a ke spasení dusí bylo potfebí, potwrdil Cechûm i kom-

paktat i arcibiskupa woleného : kardinal Kusa wsak nechtël

ani dísputowati s Cechy, ani sjeti se s nimi, '" lecby

prwé skutkem dokázali ochotnost swau, odfíci se wsech

swych zwláStností, uciniti poslusenstwí bezwymínecné a

wstaupiti do jednoty s církwí na spûsob wsech jinych

národûw kfesfanskych ; i prawil, áe takowé mu dáno na-

rízení od papeze, kteréhozto zmëniti jemu ze nebylo

mozné. Wsak nadálli se skutecnë, zeby Cechowé tímto

spûsobem, na pauhé jeho slowo, mohli zapfíti cely swûj

duchowní ziwot ode ctyndceti let, nedokázal tím ani hlu-

bokého dûmyslu, ani dostatecné známosti srdcí lidskych;

a nemëlli té nadëje, jakoz se zdá, proé paustël se do

jednání pauze na oko a uzíwal zástër jména swého ne-

hodnych? Knízata zprostfedkowali konecnë tu námluwn,

ze kardinal mël pozádati papeze o dowolení, aby mohl

bez dotcené wyminky sjeti se s Cechy a pusobiti mezi

nimi, сo a jak ke spasení dusí za potfebné uzná; a

242) Kapistran psal kardinalu Kusowi z Mostu dne 17 maje

145 2 tato slowa : Literae vestrae ita canunt manu propria

scriptae : „Ego semper fugi dietas cum Bohemis inire

commun! dietarum modo ; ipsi enim omnibus diebus nostris

studuerunt suam perfidiam ex antiquis scripturis et ob-

servantiis justificare, et jam habent omnium talium scriptu-

rarum supremam notitiam, et certe multae sunt pro com-

munione utriusque speciei. Unde sciens cum pertina-

cissimis haereticis non esse contendendum, nolui in dietam

nisi certo quodam modo consentire." Wiz knihu Capi-

stranue triumphans p. 384.

17
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145 2 kdyzby powolení takowého dosáhl, mël o tom skrze bis-

kupa ftezenského az do 14 záfí Cechûm dáti zpráwu.

Poslowé pаk cestí zawázáni jsau slibem, ze to zjednají

u krajanûw swych, aby sjezd takowy stal se ne u pro-

stfed zemë, ale na kraji jejím, w mëstë Chebu, a to dne

160ct. 16 fíjna 1452. Jeden z poslûw tëchto, pan Ales, byl

teprw u dospëlém wëku pfistaupil ku kalichu, druhy, pan

Smificky, zase odstaupil od nëho : proto zwlástë pan Alea

stary mnohé trpëti inusel od Kapistrana osobní úkory,

aniz mohl udobfiti jeho; také kardinal Kusa twrdë do-

mlauwal poslûm, ackoli k horkym recem pnmësowal pry

nëkdy také пëco medu, dle obyceje swého. Za to mar-

krabë Albrecht wzdy welmí pfiwëtiwë chowal se k nim

a platil sám wsecky za në autraty. 2"

Rokem ftezenskym uwázlo znowa na nëkter^ cas

wsecko pfímé Cechfiw se stolicí Kímskau wyjednáwaní;

aniz umíme udati, proc umluweny do Chebu sjezd nedosel

k místu, a proë kardinal Kusa napotom jen jestë nëko-

lika psaními Cechy ke smyslu swému nakloniti usilowal.

Zdá se wsak, ze to slo následkem netoliko baufí poli-

tickych, následowawsích nedlauho potom w Cechách i

w Rakausích, ale také jiného pfíbëhu mnohem wzácnëj-

sího a potud we wlasti nasí newídaného : poselstwí totiz,

243) Psal o tom doktor Wáclaw z Krumlowa panu Oldrichowi

z Rosenberka (z Kezna 2 6 Jim.) Hie tractata sunt

omnimode alia, quam existimábanme. Bohemorum legati

per fratrem Johanneiu Capistranum mirabiliter sunt con-

fusi, specialiter Sternberg; et tamen nesció quem alten

in isto praeferre ; uterque suam partem et tuentiam habuit.

D. Legatus etiam rigide processit cum illis , quamvis

interdum mel commiscens cum rigiditate. (Orig. w ar-

chivu Treboñském.) Tentyií pridal ku psaní swému ce-

duli: „Conclusa dietae Batisbonensis," z nichz sme cer-

pali zpráwu swau.
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kteréz té doby "' pfislo Cechñm od predních dûstojni- 145S

kûw církwe fecké w Konstantinopoli, wybízejících je ke

sjednocení se s církwí wychodní. Psaní dûlezité, kterymz

se to dálo, znëlo w tato slowa :

„Swatá církew Konstantinopolská, wsech prawowër-

nych máti a mistrynë, slowútnym bratfím a synûm w Kristu

milym národu ceského, wznesené obci mësta Prahy, uro-

zenym a statecnym knízatûm, wojwodám, pánûm i rytí-

rûm, dûstojnym knëzim, doktorûm, mistrûm a predstawe-

nym církwí, téz mësfanûm a aufedníkûm, i wsem prawo-

wërnym Jesu Krista wyznawacûm, ktefíz uzfi list tento,

pozdrawení w synu panny pveslawné a stonásobné roz-

mnození prospëchu duchowního! Swatá newësta nebeského

zenicha, kteryzto jest hlawa církwe wseobecné, nezná

slasti wyáái, nezli kdyz se jí udá slyseti, ze synowé jeji

krácejí po cestë prawdy. I ponëwadz ne bez nejwëtéi

radosti, сo rukojemstwí budaucího blaha, zawznël k usím

milosrdné matky prospëch wás we wyznání prawé wiry,

a my zwlástë skrze waseho bratra, syna církwe nasí,

Konstantina Angelika, dodawatele tohoto listu, mistra i

knëze ctihodného, nabyli sme dokonalé jistoty, ze wy

nedbajice nowot, jez nëktefi proti Kristowë cirkwi uwo-

zují, drzite se pewnë základu wiry, podaného nám ode

pána i od ucedlnikûw jeho : protoz ulozila swatá církew

hned psáti wám a napomenauti wás, abyste pfistaupili

244) Psaní zde dolozené nese w latinském prekladu známku

ëasowau: „datum die XVIII Januarii MCCCCLI , indi-

ctionis XV," coá ukazuje teprw na nаз rok 1452, nikoli

1451 , ponëwadz obycej Konstantînopolsky byl pocítati

nowy rok teprw od 21 brezna neb 1 dubna, indikce

рak r. 1451 byla 14 a teprw 1452, jak se udáwá, 15.

Take odpowëd konsistore Prazské od 2 9 Sept. 1452

wymáhá tyz rok 1452, a nikoli 1451, jakz posawad sc

myslilo.

17*
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1452 s námi k jednotë, ne té která we Florencii uasnowána

byla i kterauz naprosto zamítáme, anaby radëji slauti

mëla odstaupením od prawdy, ale té která spocíwá na

nepromënném prawidlu wiry, na kterémz jediné prawë a

bezpecnë sjednotiti se mûzeme. Nepochybuje zajisté cir-

kew Kristowa, dle toho сo jí o wás doslo, ze opfewse

se nebezpecnym nowotám, Rímskym, sauhlasiti jí budete

we wsem prostfedkem písma swatého, сo saudce nej-

prawdiwëjsiho. Ackoli dfíwo pochybná mëli sme o wás

slowa, zebyste ne tak nowotám fiímskym, jako radëji

starému wseobecné církwe podání byli namnoze posta-

wili se w odpor: wsak od nedáwna nabyli sme jistoty,

ze radëji k nowému procitli ste iiwotu, wrátiwse se

k obecnému kfesfanskému wyznání a hledajíce tuzebnë

prawé matky. Coz i pfítomnost dotceného zpráwného

knëze jasnëji nám wyjewila, kteryzto wyloziw nám wase

wëci podrobnë, podal wlastní swé wyzn'ání, zdrawé a

církwi pfíjemné, i uslysel zase od ni naucení prawé wiry,

we kterénrâ musejí sauhlasiti wsichni, kdo chtëji spaseni

byti, a kteréz i Wasí Lásce pfedneseno bade. Proéeá

nejmilejsí bratfí a synowé ! jeli tomu tak. jakz slysíme a

doufáme, nemeskejte spojiti se s námi w jednotu. Nebof

kde najdete bezpecnëjsí ohradu proti nepfátelûm, nezli

w lûnë matky a wjistotë prawébo spasení? aneb kde mû-

áete lahodnëji obcerstwiti sebe, nezli kde prystí se pramen

wod ziwych? Wsickni tedy zízniwí podte k wodám, a

kupujte bez záplaty wíno rozsafného weselí a mléko

z prsau útëchyl Doufajíce zajisté w boha, ze owsem

s námi stejnë smysleti budete, pééí a láskau nejwëtsí po-

staráme se o duchowní pastyre a biskupy, jezto pásti wás

budau slowem prawdy a pfíkladem áiwotí nepohorsliwého.

Takéf сo do církewních obycejûw a obfadûw wasich

chceme dle apostola dobromyslnë a powolnë k wám se
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míti, cokoli z dobrého koíene a cistého úmysla pocházeti 1 4 5 2

bude a poslauzí k wasemu wzdëlání, aniz cti a poslusen-

stwí swaté matky církwe na odpor se postawí1* atd. í4S

Podepsali psaní toto, jménem celé církwe fecké, tfi

metropolité, Makarius Nikomedsky w Bithynii, Ignacius

Trnowsky w Bulhafich, a Josef Akacius Filippopolsky,

pak tfi ucenci a spisowatelé, Silvester Syropulus, Theo-

dorus Agallianus a Gennadius, muzi znamenití a w Europe

s wetsího dílu jiz pûsobenim swym na sboru nëkdy Flo-

rentinském proslulí. Patriarchy nebylo té doby w Kon-

stantinopoli, ale ucinen jím brzy po dání listu mnich

Gennadius posléze jmenowany, jenz byl za swëtského

stawu swého pode jménem Georgius Scholaris proslawil

se, a z jehoz péra zdá se ze i psaní k Cechûm wyply-

nulo. Byl to muz wytecny duchem i charakterem, jehoáto

památka, сo prwního patriarchy po pádu Konstantinopole,

zachowala se pozehnaná u církwe wychodní ai, podnes.

Na psaní ono dali administratofi konsistore Prazské

podobojí dne 29 zárí 1452 odpowëd jaksinejapné ozdob- 29Spt.

пau a chlubnë pokornau, pfipsawse ji „císafi Konstanti-

nowi Palaeologowi a nejwysáímu patriarchowi Gennadiowi

i wsí církwi fecké." Dëkowali w ni bohu, jenz oswitil pry

srdce ceská milostí swau, aby wrátili se na cesty prwotni

církwe. W Cechách nebylo pry swatokupectwí w ducho-

wenstwu, ani lakomstwi a pychy, a wsecko umëni anti-

kristowo w ohawnosti bylo u lidu. „Také kdyz antikrist

proto sápal se proti nám, páliw bratfi nase a Wysílaw

wojska nescíslná k wyhlazení nasemu, bûh sám bojowal

245) Celé psaní recky i latinë wydal z origiualu, nëkdy wPraze

w Karolínë, nyní рak na neznámém nám místë chowa-

ného , Kaspar z Nydpruku , rada císare Maximiliana II,

we Wittenberku, po nöm рak M. Freher we swych

Rerum bohem. seriptores, Hanoviae, 1602, p. 235— 7,

na mnohych mistech nczpráwnë.
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145 2 za nás a odhánël nepfátely od koncin wlasti nasi. Nyní

pak nowy stal se n.ím dûkaz zázraény neprebrané jeho

milosti, kdyz Lásky Wase nawstíwily nás psaním plnym

laskawosti a pfíznë neoëekáwané skrze M. Konstantina,

milého pfítele, pomocníka i posla naseho. Protoá díky

wzdáwajíce hospodinu, jenz tak wzácnym darem od dale-

kych koncin swí'ta mimo zásluhy nase potësiti nás rácil,

kdyz ctihodny knëz Konstantin chystal se k Wám zase,

prosili sme ho snaznau pécí, aby wylozil Wám, cokoli

sme slozïli do lûna tajemstwí srdce jeho, spoléhajíce

auplnë na jeho prawdiwost a slechetnost. I prosíme

srdecnë, abyste milosti a láskau swau própujcili se nám;

jakoz pak nepochybujeme, ze pro cest a sláwu bozí a

pro zwelebení obecné církwe kfesfanské skutkem tak

uëiníte." г,0

Z obau psaní. tuto necele podanych, wyswitá dosta-

tecnë, ze celé wyjednáwaní mezi Prahau a Konstantino-

polí, aékoli w Cechách jiz drahnë let zamyslené, r. 1452

bylo teprw we prwních pocátcích ; ze jediny jeho s obau

stran pûsobce byl M. Konstantin Angelik, rodily tusím

fiek a nikoli Cech; ze tyz jednatel, ackoli jednal s wolí

a s wëdomim Cechûw, nepfinesl byl ani plnomocenstwí

z Prahy, ani písma jakéhokoli, ba ze jemu o to bylo ci-

niti, aby z Konstantinopole teprw wysla initiativa. Srownáni

dat casowych, zwlástë odpowëdi ceské dnc 29 záfí 1452,

246) Psaní toto, posawad neznámé a jen w kaр. 18 Historie

o tëíkych protiwenstwích církwe ëeské pripomínané, z Putz-

lacherowych sbírek sdëlil nám prof. Konstantin Höfler.

Gely w nëm spûsob slohu latinského , zejména zwlástní

obrazy a obraty reci, pripomínají itiwë spisy nëkdy M.

Matëje z Janowa, i swëdôí ze wysly ze skoly jeho skrze

M. Jana Pribrama, ucedlníka jeho a do r. 1448 admi-

nistratora konsistore Prazské. Sami weak administratorowé

r. 1452 nepodepsali se w nëm zejména.
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kdezto jiá w mësící éerwnu pfedtím pocala se byla po- 1452

sledrtí wálka fise byzantinské, kteráz, jak známo, upadnu-

tím Konstantinopole w moc Tureckau 29 maje 1453 wzala .

zalostny konec, wyswëtluje dosti, proc ono jednání eeské

zastawilo se na pocátcích, aniz nám potfebí pfipomínaU

o neswornosti, s kterau se bylo potkáwalo jak w Praze,

tak i w nesfastné Konstantinopoli samé. "7

Mezitím aíkoli obmyslené takto spojení církwe ceské

s reckau zdafiti se nemohlo, nastaly wsak téhoz jestë

léta jiné promëny we wëcech církewních i státních, nad

míru dûlezité : zwolení Jifího z Podëbrad za zpráwce

wedlo pfimo k udusení jak sekty Táborské, tak i jednoty

katolické w Cechách, nepfímo pak k wyswobození krále

Ladislawa. Promënami temi dosly konecného swého fesení

nëkteré hlawní otázky, kterymi národ hyl se nepokojil jiz

na tfinácty rok.

Prwní k nim úwod wysel, odkud se ho nejménë bylo

nadíti. Pfed odjezdem swym do Italie, jakoá sme jiz

wyprawowali, Fridrich byl dle zdání swého uchlácholil

nejnebezpecnëjsi dwë sídla nespokojenosti, Uhry a Cechy,

nakloniw sobë muze, ktefí w nich byli moci temer panow-

nické dosáhli: na tfetí a nejblizsí rodistë zpaury a odboje

nebral ohledu, jakkoli powázliwé pfiprawowaly se zjewy

takofka pred ocima jeho. Stawowé Rakaustí, od dáwna

fewniwí na pfewahu Styrákûw w radë Fridrichowë, po-

24 7) Kozbroje mezi príwrzenci a protiwníky unie Florentinské

trwaly w Konstantinopoli az do koneèného zahynutí ríse

byzantinské ; narownání, ktefé mezi obëma stranami stalo

se 12 prosince 1452, nespusobilo dostateôného pokoje

àni yr nejwëtóím nebezpeôí; císar Konstantin chodíwal ke

sluzbám bozím kardinala Eímského Isidora; patriarcha

Gennadius wypowëzen do klástera Pantokratorowa atd.

Wiz naseWypsání o dobytí Konstantinopole skrzeTurky

léta 1453, w Caeopisu ëesk. Museum, 1828.1,81 —100.
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1452 cali byli jiz w mësících fíjnu a listopadu 1451 pokládati

sobë sjezdy a roky wefejné, aby zbawili se wlády po-

rucnické a wymohli z rukau Fridrichowych dëdicného

pana swého, krále Ladislawa. 2,s W cíelo nespokojencûw

postawil se pan Oldfich Eicinger, muz bystrého rozumu,

smëlé odwahy a newsední wymluwnosti; pfistëhowaw se

z Bawor jeslë za krále Albrechta, byl záhy obrátil na se

zretel panowníka onoho a pfízní jeho powysil se mezi

prední auredníky a slechtice zemské, aniz cizí jeho rod

byl na záwadë, aby ho nepocítali za prawého wlastence

rakauského. Мoе jeho stala se neodolatelnau, jak mile

pfipojil se k nëmu Oldfich kníze Cilsky, a wypowëzeno

Fridrichowi poshisenstwí netoliko od hlawního mësta Wíd-

në, ale i jinych wíce mëst znamenitëjsích. Wladafûm. jez

Fridrich byl w zemi ostawil, odjata moc wládní a Ra-

kausy celé, s wyminkau nemnohych slechticûw, posta-

wily se we zjewny odboj. Fridrich nicménë nezastawil

se na cestë, jeda netoliko pro korunu, ale i sobë pro

newëstu, Leonora Portugalskau, s kterauz i skutecnë dne

19 19 bfezna 1452 w ftímë na císafstwí koiunowán jest.

Mart. Krále Ladislawa pojal byl s sebau, jak pro swau bezpec-

nost, tak i pro jeho wzdëlání. Proti powstalcûm pak

rozesílal z Italie psaní hojná i dûtkliwá, pozíwaje neto

liko autority swé ale i papezowy. Mikulás V zajisté napo-

mínaw k wërnosti wsecky stawy a osoby w zemích krále

Ladislawowych, pohrozil neposlusnym i nejwyssími pokutami

církewními : naproti cemuz ale powstalci, náwodem univer

sity Wídcñské, ucinili odwolání ku koncilium. 249 Brojeni

248) Jos. Chmel Regesten К. Fridrichs IV, ke dnûm 14 Oct.

1451, 13 — 18 Nov. 19 Dec. atd. Téhoí Gesch. К.

Friedrichs Bd. 2, str. 6 35- -661 ajw.

249) Formuli té appellate podal ze starého rkp. Georg. Pray,

Anuales reg. Hung. Ш, pag 112 — 114 Srwn. Aeneae

Sylvii historia Friderici ap. Kollar, II, 3 5 7.
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jejich rozsíKIo se brzy také do zemí okolních. Jiz o 1452

hromnicech (2 února 1452) sjeli se we Wídni se stawy 2Febr.

Rakauskymi netoliko gubernator Jan Hunyadi a páni

Uherstí, ale také z Cech pan Oldfich z Rosenberka i sy-

nowé jeho, a dne 5 bfezna zapsali se sobë pomocni byti sMart.

wsemi prostfedky, aby wyswobodili krále swého. 2S0 Páni

z Rosenberka widëli we spojení takowém jedinau jestë

pomoc proti zmáhající se moci Podëbradowë; uwedením

krále do Cech netoliko postawena moc wyssí a katolická

w celo wlády, ale staráno se spolu o saukromy uzitek,

o králowské odmëny. "' Proto spojilo se s nimi, cokoli

jestë zbywalo z jednoty nëkdy Strakonické : sirotkowé

po panu Oldfichowi ze Hradce nedáwno zemfelém, "2

(jichzto porucníkem byl Arnost Leskowec,) páni Hynek

Krusina ze Swamberka, Wilém mladsí z Risenberka, nowy

mistr Strakonicky Jost z Rosenberka, panë Oldfichûw syn

nejmladsí. Jan Popel z Lobkowic na Hluboké a Mikulás

Kapléf ze Sulewic na Winterberce ; tito wsak nedáwali se

jménj swymi wlastními, ale jen сo pomocníci pánûw Ro-

250) Thomas Ebendorfer de Haselbach aр. Pez, II, 87 0. J.

Chmel Materialien Bd. I, str. 3 74 ajw.

251) Swëdëï o tom psaní Oldricha z Rosenberka danékukonci

mësíce srpna 145 2 synowi jeho Jindrichowi, wálôiwsímu

tehdáz w Rakausích. Wiz Archiv cesky, III, 6 3.

252) O dwornyeh zásadách paedagogickyeh toho pána (f24

Januar. 145 2) zachowal Aeneas Sylvius tu zpráwu, ze

dètem swym, jak mile odkojeny byly, dáwal píti wína

nejsilnëjsí , aby pry zahy k nim nawykajíce , neupadaly

napotom w opilstwí (Cominentar. in dicta et facta Alphonsi

regis lib. I.) Ony ale poumíraly w dëtinstwí wsecky, a

dëdictwí jejich potom preslo na linii pánuw Teleckych

ze Hradce. O panu Janowi Teleckém nacházíme po-

znamenáno, ze z prchlosti zabil jednoho ze synûw swych,

procez jeho paní w zármutku hladem se umorila. Odtud

powstalo pry staroceské príslowí: „budes jísti s starau

pañí" t. j. popostís se. (MS.)
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1452 senberskych, do zástí proti císafi. Nápodobnë i w Mo-

rawë naslo se nëkolik pánûw, a mezi nimi také podobo-

jich, jako Jesek Swojanowsky z Boskowic a Waclavr

Ji&nsky z Krawaf, ktefi hotowi byli propûjciti se pán ûm

Rakauskym.

20Jun. Kdyz tedy 20 cerwna nowy cisaf a po nëm tretiho

dne i císafowna s králem Ladislawem wrátili se do No-

wého mësta, "3 a proti zádosti spojencûw o propustëni

krále Ladislawa dali odpowëd netoliko zápornau, ale i

pohrûzciwau : tito nemeskawse, pocali sbírati pole po

wsech krajích, a strhse se w Rakausích dohromady, wsi-

28 Jul. ckni jednoho dne, 28 cerwence, dodali odpowëdné listy

swé, w poétu wyse pëti set, do Nowého mësta. "4 Ne-

táhli wsak za nimi upfímo, ale obrátili se k dobywaní

hradûw rakauskych, ktefí byli zûstali w moci Fridrichowé

a wërnych jeho sluzebníkûw. Zwláste mnoho casu ztrá-

weno pfed hradem Ortem na lewém bfehu Dunaje pod

Wídní; po jehozto dobytí wojska obrátila se az k Mostu

na Litawë na pomezí uherském. Tím potwrzen císaf

w domnëní, ze osobní jeho nebezpecí bylo jestë dosti

daleké, tak ze pomoc ocekáwaná s jedné strany ze Styr-

ska, s druhé z Cech, mohla pry wzdy pfispëti w cas

k ochranë jeho. Smlauwa zajisté s obëma gubernatory

uzawfená poslauzila mu aspoñ w ten spûsob, ze Hunyadi

pod zástërau pfimën, kteréz mezi Uhry a císafem bylo

253) Kronika sauwëká w jednom rkp. biblioteky Dëcínské,

nëkdy Pelzlowë, prawí ze císar wrátil se do Now. Mësta

fer. Ill post Gervasii et Protasii, císarowna po nëm s kr.

Ladislawem fer. V in die sanctorum X mill, martyrum.

Ebendorfer (ap. Pez. II, 8 7 0) udáwá mènë podobnë

nëktery den infra octavas corporis Christi.

2 5 4) Tyá rkp. Dëôínsky dí o císari : Dein fer. VI in die

Pantaleonis diffidarunt eum quingentis Uteris diffidatoriis

vel pluribus. Srwn. Chmel Regesten kedni2 8 Jul. 145 2.
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jestë newyprselo, nedal swym jeti proti císafi, Podëbrad 1452

pak, byw i od papeSe napomínán a prosen, slíbil pro-

pûjciti se zbraní mocnau ku pomoci jeho.

Pan Jifí byl doma jiz s jara pocal najímati drahnë

lidu branného na cely rok, aniz wëdëlo se dobfe, zjaké

pfíciny : jedni prawili, ze chtël mocí pfiprawiti pod se

pány jemu w Cechách odporné, druzí ze mël táhnauti cí

safi ku pomoci, s wëtsi cástky ale wëfeno, ze chystala

se nowá wyprawa proti Fridrichowi Saskému, a to zwlástë

pry za pfícinau knízetstwí Lehnického. 255 Jiz sme po-

dotkli, kterak pánûm a mëstum ceskym nepfítomnym na

snëmu Swatojirském dána byla nálezem snëmowním lhûta

do 15 srpna, aby mohli jestë pfiznati se dobrowoinë 15 Ag.

ke snesení obecnému, pfiwësiti pecet swau k zápisu a

podniknauti pod wládu zpráwcowu. W mësíci maji bylo

mezi stranami o to rokowáno w Benesowë, ale bez pro-

spëchu ; potom ku konci mësice cerwna mëla w Plzni strana

Rímská sjezd, o jehozto wsak zjednání není nám nic

wëdomo. Tolik jen jest jisté, ie wyjednáwaní mírná mezi

panem Jifím a Oldfichem z Rosenberka obnowowala se

ài témëf do konce mësice srpna ; a ze ke dni sw. Bar-

tolomëje (24 srpna) polozen byl do Prahy snëm walny 2 4Ag.

celého králowstwí, kteryi ale potom nedosel k místu.

Pan Jifí, wázán jsa lhûtami tëmito, muse! zdrzeti se wsech

skutkûw wálecnych; proto stalo se, ze teprw den pfed

samym Barlolomëjem (23 srpna) 256 wywedl do pole lid 23 Ag.

swûj, jehoz pocítáno az do 16000 bojowníkúw.

25 5) Wiz o tom psaní Oldricha z Rosenberka jiz dotôené,

w Archivu ceském, III. 6 8.

25 6) To datum za> • val Cochlaeus in historia Hussit. ad

h. a. O chowán. "v pánûw Rosenberkiiw té doby swëdëí

také peaní pánë ' ''drichowo ku Kapistranowi 24 muje

145 2 daпé: Filius " .is — in dieta Benessaw — con-

stitutus cum quibusdi; baronibus partis adversae, nulla
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\АЫ Prwní pochod nepfátelsky smëfowai proti înëstu Tá-

boru. Páni Táborstí byli netoliko sami setrwali w odporu

proti wolenému zpráwci, ale potáhli za sebau také Pí-

secké, Zatecké a Launské, jezto byli sice pfiwësili pe-

éeti swé k zápisu Swatojirskému, ale poznawse, ze mëli

poslusni byti Rokycany bez wyaiinky, zpëtili se zase. Ba

i k nejauhlawnëjsímu od jakziwa nepfíteli, panu Oldri-

chowi z Rosenberka, wypraweno této doby z Tabora po-

selstwí, podáwajíc mu spolku branného proti spolecnému

násilníku, ale nedosáhlo nicehoz. Kterak chowali se k niin,

w poslední chwíli, dáwní jejich jeduotníci, Bedfich ze

Stráznice na Kolínë a Jan Kolda na Náchodë, nelze udali.

Knëzí sekty Táborské wzali byli wsickni útocistë swé do

mësta, o jehoz nedobytnosti nëkdy král Albrecht se

skodau swau se byl preswëdcil, a mëli pry slib od më-

sfanstwa, ze s ta м se сo stafi, budau chránëni az do po

slední krûpëje krwe. Wsak kdyz pan Jifi pfilehl k mëstu,

29 Ag. tusim dne 29 srpna, klesla nadëje i odwaha k odporu

nade wse ocekáwaní rychleji, a nezkroceni nëkdy Tábofi

podwolili se ke smlauwë, která ucinila imhly a nenadály

konec weskeré jejich zwlástnosti a samostatnosti. Zapsali

lSept. se totiz jiá 1 záfí, podniknauti pana Jifíka сo zpráwce

zemského a pfiznati se swau pecetí k zápisu snëmu Swato-

jirského nejdéle do 17 záfí. Za to slíbil pan Jifí, zacho-

wati je «pfi jich práwích a swobodách i zápisích maje-

statních", a swolil také, ze nechá w pokoji pfátely jejich,

Zatecké, Launské a Písecké, podrobíli se pod wyminkami

tenus suscepit pacem ipsorum et unionem —■ etiam non

multum. exacerbavit illoe , ne ante tempus illos irritaret,

sed tempore medio videl. usque ad Assumptionem virg.

gloriosae data est deliberandi dilatio. Quo in tempore

intcndimus cum illis qui adhuc nobiscum remanserunt

amicis licet paucis Plznae —- celebrare dietam — eosque

in proposito salutari roborare etc.

'X
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podobnymi az do 17 zófí. Ale dalsí zápis Táborskych 145 2

znël w tato slowa : „Také smluwili sme se panem zpráwcí

Jeho Milostí o ty rûznice, kteréz jsau mezi M. Roky-

canau s knëzimi jeho se pfídrznymi a knëzimi nasimi :

aby o ty rûznice a nejednoty osoby jmenowité, nejprw

M. Jan z Rokycan arcibiskup woleny, M. Petr Englis,

knëz Martin (Lupác) z Klatow, knëz Wáclaw Koranda

z Zatce, knëz Mikulás biskup z Pelhfimowa a pan Pfech

konsel starého mësta Prazského, den sw. Wáclawa (28

záfí) w Praze byli a spolu ten den и M. Rokycany se

sesli, a tu o tu wypowëd, kteráz se obecnym snëmem

(r. 1444) stala, srownali, i o jiné wëci s obau stran jim

potfebné mluwili a za jednoho clowëka zûstali. Pakliby

se tëch sest osob w cem dëlili a sjednati nemohli, ale

coz se wëtsi stranë z nich zdáti bude, to má byti zdrzáno

a zachowáno. Pakliby se knëzím nasim toho drzeti a

zachowati i tak ucmiti nezdálo : tehdy my purkmistr, kon-

selé i wsecka obec mësta Hradistë Tábor máme i slibu-

jem tak uciniti a zdrzeti, jakoz sme se dfíwe (Jul. 1443)

listem nasím za swé knëze slibujíc zapsali na zdrzení

snëmu obecního." Co následowalo dále, jest pokryto

tmau a zármutkem. Wime jen tolik, ze oba starcowé,

Mikulás Biskupec i Wáclaw Koranda, prwní i poslední

náoelníci sekty Táborské, stawili se w urcity cas i s ji-

nymi knëzimi swymi w Praze ; ze wëzeli dlauho na rad-

nici Staromëstské, aá konecnë slíbili poslusenstwí J. Roky-

canowi; pak ze odwezeni na hrady pánë Jifíkowy, Bis

kupec sám tfetí na Podëbrady, Koranda na Litice, . a tam

dochowáiü smrti. "7 Na Tábofe pak jiz dne 2 prosince 2 Dec.

2 5 7) Zápisy Táborské ode dne 1 zárí 1452 nasli sme w ar-

chivu Treboñském. Jan Blahoslaw we swé historii Bratirí

ëeskych (MS.) wyprawuje o pádu Tábora takto : „ЛИ

z Podëbrad pritáhl k Táboru, kdeáí knëáí Táborstí shro-

maidëni byli , majíce slib od mëstanûw , ze jich nikoli
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1452 1452 pocato slauziti msi w ornatë a kázati dle predpisu

Rokycanowa. *58

Uciniw takto konecny konec dësné nëkdy republice,

obrátil se pan Jifí, stejnym i úmyslem i úcinkem, proti

hlawë jednoty Strakonické, která práwë té doby znowa

byla obziwla i ustrojila se proti nëmu a proti císafi. Wy-

lozili sme jiz, kterak pan Oldfich z Rosenberka, po tfid-

cetiletém zapase s husitstwem, wida konecné nezbytí,

zwlástë ode smluw Wilsteinskych pojal byl nechut k wë-

cem wefejnym wlasti swé, a pocal uhybowati se i na-

strkowati synûw swych misto sebe. Kdyz potom mnich

Kapistran pfijel na nëkolik nedël do Krumlowa i mluwil

o marnosti wsech wëcí tohoto swëta, dozrál w nëm

úmysl, odfici se konecnë nácelnictwí, netoliko w jednotë

katolické, ale i we wlastním domë swém. Protoz u pfí-

tomnosti téhoz arcimissionáfe, dne 13 listopadu 1451,

swëfil wladafstwí domu Rosenberského nejstarsímu sy-

newzdají. A kdyií pan Jirí Iezel u Tábora , Táborstí

poddali se mu tretího dne , a knëzí , kterí u nich byli,

wydali jemu. A on je zjímaje wsázel do wëzení, nëkteré

na Podëbrady, jako Biskupce s Wawrincem a s jinymi,

a nëkteré poslal na Litice" atd. Rukopis sauwëky ka-

pituly Prazské (O. 2 9, list 814 si.) mluwí takto: Кnёйe

Táborátí — „jiz sú konecnë k tomu ke wsenm swolili

i zapsali se, kdyz sú na rathúze w starém mëstë Prazském

wëzeli, a jiz sú i mistru Rokycanowi poslusenstwie slíbili

1. b. 145 8.'" Srwn. rozmlauwání starého Cecha w rkp.

bibl. Prazské (XVTI, D. 20,) téz známé kroniky BQe-

jowského, Wengerského ajw.

258) Pri biblí Slanské od r. 1401 stojí sauwëká pamët wtato

slowa: Anno dom. 145 2 revdM in Chr. D. Johannes

de Stakor, plebanus parochiae S. Stephani, venit in Tabor

cum quodam fratre Thoma in vigilia apostoli Andreae

(2 9 Nov.) et ibi incepit divina peragere secundum ritum

sanctae matris ecclesiae in ornamentis more sоlito in octava

virginis gloriosaeKatherinae sabbato (2 Dec.) frater Thomas,

reverendusque Johannes sermonem fecit etc.
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nowi Jindfichowi, a podrzew sobë jen jedno panstwí 1452

k wyznvë, odewzdal ostatní wsecka synûm swym, aby

mohl napotom w pokoji bohu slauziti a pecowati o spa-

sení duse swé. Nesel tedy do klástera, nybrz chowal

od té doby zwlástní dwûr swûj bud na Krumlowë, budto

na hradë Maidsteinë, casto jestë nazpët se ohlédaje i

sobë tytyz styskaje, nezli smrt jej uchwátila (f 28 dubna

1462.) "' Ale tenkráte kdyz, ne bez jeho rady a hlawní

pfíciny, jednotníci nëkdy Strakonictí spojili se opët k oswo-

bození krále Ladislawa, syn pak jeho Jindfich sám wy-

prawil se s wojskem ctyr set jezdcûw a pësích pfes dwa

tisíce "0 do Rakaus, swëfeno jemu jestë jednau, a to

posledníkráte, dáwné nácelnictwí; nebof nesfastné jeho

pofízení nemohlo mu byti wnadau k obnowení nëkdejsí

éinnosti.

Pan Jifí, poziw u hradu Hluboké, (jejz ta léta pan

Popel z Lobkowic drzel w zápisu i s panstwím rozlehlym,)

téhoz zdaru jako u Tabora, polozil se bez meskání pfed

Budëjowice; do kteréhoz mësta i pan Oldfich, nemaje

wojska swého doma, byl se uchránil. Сo tu wse stalo

se, nelze udati: wíme jen, ze jiz 7 záfí pfijel tyá pan, 7 Sept

za prûwodním listem, do iezení panë Jifíkowa „na poli

mezi Hlubokau a Budëjowicemi", „k jednání wëci po-

tfebnych." Trpká úloha takowá usnadnëna mu panem

2 59) Wiz W. Brezana kroniku Rosenberskau wCasopisu ëesk.

Museum, 182 8, IV. 60. Boh. Balbini Epitome pag. 50 7.

2 60) Тak swëdëí netoliko Stary letopisec (str. 15 9,) ktery sám

prítomen byl w té wyprawë, ale i sauwëká kronika Kosen-

berská w rkp. nëkdy Sternberském , nyní Lobkowském

■w Praze. Proto pocet od Eneáse Sylvia (in vita Fri-

- derici ap. Rollar p. 3 7 6) udany (pësích 800, jezdcüw

2 00) nemüze za prawy uznán byti. Tyz Aeneas do-

kládá, ze we wojstë tom Rosenberském byli také në-

kterí Tábori.
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1452 Jifíkem, an jestë nenakládal s ním сo s nepfítelem, ne-

daw wojsku swému skoditi na statcích Rosenberskych .

Pfiznal se tedy pan Oldfich zápisem zwlástním ke snëmu

Swatojirskému pod wyminkau, „aby k nicemu tistën ne-

byl, on ani jednotníci a sluzebníci jeho, cozby mohlo

byti proti poslusenstwí církwe swaté Rímské a proti králi

Ladislawowi ; téz aby i on i jiní duchowní a swëtstí lidé

zachowáni byli pH jich práwích a swobodách." Obdráíew

takowé wyminky, „umluwil podlé sebe také Budëjowské,

Plzenské, Rabského pana, pana Krusinu èwamberka, Stra-

konického pána i jiné," tak ze wsickni pfijali pana Ji-

fího za zpráwce a zawázali se pfijíti na nejprw pfist í

» obecní snëm do Prahy. "" Lezení panë Jifíkowo u Bu-

(lëjowic prodlHo se jak jednáním tímto, tak i nowinami

mezitím donásenymi o weliké a nenadálé zmënë w Ra-

kausích.

Stejnau totiz dobau, kdyz pan Jifí byl wydal se

z Prahy do pole, powstalci Rakaustí ode hranic uher-

skych u weskeré síle swé, kterauz nektefí na dwanácte,

jiní az na ctyrmecítma tisícûw lidí brannych pocítali, ne

nadále obrátili se k Nowému mëstu, kdezto císaf preby-

wal s rodinau swau, obmeskaw ciniti nálezité pfíprawy

k obranë, an nemël nez asi osm set bojownikûw pfi

2 7Ag. sobë. Rakusané obklícili mësto dne 27 srpna, i hnali

hned nazejtfí na në autokem, pfi kterémáto Cechowé

Rosenberkowi swau neohrozeností zwláste pry se wy-

znamenali. Od té doby pocalo se wyjednáwati, prostfed-

kem nëkolika knízat físskych duchowních i swëtskych,

i Sept. a 1 záfi stalo se narownání w ten smysl, aby dne 4 záfí

král Ladislaw wydán byl knízeti Cilskému, a o sw. Martinë

nejprwé pfístím (11 listopadu,) aby seset se we Wídni

snëm weliky wsech pfíbuznych i poddanych Ladislawo-

261) Archiv ëesky, III, 5 51. Starí letopisowé nv str. 161.
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wych, k rozhodnutí otázky, kde a jakby tyz král za ne- 145 2

zletilosti swé dále chowán byti mël. Wsak spojenci, do-

bywse mladého pána swého, hned u triumfu wedli ho do

Wídnë (13 záfí) a chowali seknëmu jako ku panowníku i3Spt

skutecnému.

. Jest se domysliti, ze nowiny takowé, stihse do lezení

u Budëjowic, spûsobily tam dojem tím pfikfejsí, an pan

Jin byl chystal se práwë táhnauti císafi ku pomoci.

Wsak nebyla to jeho wina, ze Nowé mësto neodolalo,

nefkuli ctyrmësicnému, ale ani étyrdennímu oblezení, a

ze tudíz pomoc jeho stala se neuzitecnau. Nelze udati,

jaké pûsobeni mëla pfi jednání s obau stran okolnost ta,

ze wítëzili w Rakausích ti sami, ktefí w Cechách museli

podrobiti se nepfíteli, a ze wítëz rakausky mël se konecnë

státi pánem witëzi ceskému. Tolik aspoñ jisté jest, ze

podrobení se pánûw Rosenberskych pod Jifího Podëbrada

spúsobilo welikau zalost u katolíkûw netoliko domácích,

ale i zahranicnych, a ze znechutilo panu Oldfichowi jestë

wíce kazdé dalsí aucastenstwí we wëcech politickych.

Nejwíce hofekowal Kapistran, a psaním 21 fíjna z Lipska 2lOct.

danym napomínal pana Oldficha horliwë, aby zrusil uci-

nënau smlauwu, kteráz byla pry neplatna, tfebasby i sto

tisíc pecetí byl k ni pfiwësil. a" W Cechách ale sauzeno

jinak, a umluwy zûstaly we platnosti.

262) Postawíme sem wytah z obeírného psaní jeho, jakz sme

jej r. 1824 z originalu w archivu Trebonském chowaného

еoЪё wypsali. Fr. Jobannes de Capistrano deplorát et

exsecratur factum D. Ulrici de Rosenberg, qui absque

consilio filiorum suorum foedus cum capite haereticorum

inierit eique sese subdiderit; monetque summa instantia,

ne pacta servet, etiamsi centum millia sigillorum appo-

suisset , cum scriptum sit : „in malis promissis scinde

fidem, in turpi voto muta decretum." Totam Alemanniam

deplorare jam casum ejus. Multas eum habere excuea-

tiones sanctissimas , quibus ab illorum liga discedere

18
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145 2 Nemaje w Rakausích сo wíce ciniti, obrátil se pan

Jifí proti ostatním protiwníkûm swym we wlasti, a dne

l5Spt. 15 záfí polozü se wojensky u wsi Kestfan, "3 hroze

Píseckym záhubau. Procez oni brzy umluwili se s-ním

a potáhli w umluwu swau také mësta Klatowy, Domazlice

a Susici. Odtud trhnul polem ai do Èatecka, kdezto

Zatectí a Launstí také se byli zpëtili, ale hledali swé

spásy w umluwë a w podrobení, necekajíce skutkûw

SOSpt. wálecnych. Tak wrátilo se wojsko Podëbradowo dne 30

záfí wítëzne do Prahy, pokofiwsi nepfátely pána swého

a zjednawsi mu poslusenstwí we wsech koncinách zemë

éeské.

АëkoИ pak páni Rosenberstí byli se pficiflili o zpro-

stëní krále Ladislawa z prawé nepfíznë proti Podëbra-

dowi, on nicménë nemohl nemíti wdëk, сo se stalo, ano

jej zbawilo mnohych nesnází. Nyní zajisté nastala mu

konecnë cáka krále korunowaného a s ním fádné wlády

w zemi : awsak král ten pfi swé nezletilosti nemohl bráti

skutecné wlády z rukaú zpráwcowych. Neztratil tedy pan

Jifí, alebrz získal oswobozením Ladislawowym, a to tím

wíce, ze znicením wsech rûznych jednot a stran poli-

tick^ch w zemi a uwedením celého národu pod jeden

zákon odjata cizincûm pfílezitost, kofistiti z neswornosti

possit : se tamquam literarum ignarum de veritate de

clarare non potuisse ; se jure ipso impediri, cum dominia

sua in manus filiorum renuntiasset Capistrano praesente ;

cum rebellious ecclesiae non licuisse sibi foedera inire ;

illicitam promissionem non esse sibi servandam; nolle se

poenam excommunicationis, poenasquç aeternas gehennae

incurrere etc. Rogat eum, ut se laudatorem suum apud

omnes nationes porro faciat non mendacem sed verum

laudatorem fuisse etc.

2 63) Starí letopisowé (str. 161) chybnë udáwají den 8 zárí:

wiz psaní w Archivu ceském, Ш, 551 — 2. Datum ná-

wratu 30 zárí podawá Cochlaeus 1. с
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«eské, a ze budaucí panowník nemohl dosednauti na 1452

trûn, lec pod wyminkami zespolka jemu predlozenymi.

Walny snëm Prazsky, kteryz tudíá o pfijmutí krále

Ladislawa do zemë ke dni sw. Hawla (16 fíjna) swolán l60cU

byl, stal se proto nad míru dûlezitym; skodajen, ze po-

drobnych o jednání jeho zpráw nedostáwá se naprosto.

Wime wsak, ze na nëm zemë celá pfiznala se k dáwnímu

programmu jednoty Podëbradské, a ze tudíz uznáni opët

a obnoweni tfi hlawní clánkowé listu mirného ode dne

29 ledna 1440: prwní o platnosti kompaktat a umluw

nëkdy s cisafem Sigmundem ucinënych; druhy o powy-

seni Rokycanowè na arcibiskupstwí; a tfetí o neuzná-

waní krále nëkdy Albrechta za krále ceského. Proto

snëm tento, ac ne bez odporu nëkolika snëmownikûw,

popíral králi Ladislawowi práwa dëdicného ku korunë

ceské, a powazowal i wyhlasowal jej za krále swého

woleného, aé teprw pfijmeli wyminky, kteréz mu ze

spolecného snesení pfedlozeny byti mëly. Slo to wse

jestë následkem welikych wálek husitskych, kteréz ani

císafi Sigmundo>vi byly nedaly dosednauti na trûn cesky,

lec mocí nowych umluw a swolení národního. 264 Wi-

dëti z toho, ze Cechowé záhy pocali pfedcházeti Poláky

pfikladem nedëdiiSnosti trûnu a osobowání sobë práwa

kwolení králûw swych. Uhlédáme wsak také brzy, kte-

rak wëc ta dala pfíëinu k nowym a bezmála krwawym

sporûm mezi Cechami w uzsím smyslu a zemëmi korun-

ními, zwlástë Morawau a Slezskem.

2 64) Jan г Rabsteina w Dialpgu swém od r. 146 7 priôítal tu

nowotu pánüm Jiríkowi z Podëbrad a Zdeñkowi ze Stern-

berka: oba ti pry „Ladislaum, cuiregnum Bohemiaejure

paterno obvenire debebat, veluti per electionem in regnum

acciverunt." Ale zásada k tomu wywinula se z ducha

jednoty nëkdy Ptackowy, potom Podëbradské, dríwe neäli

Jirí a Zdenëk dospëli k moci w Cechách.

18*
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1452 Král Ladislaw, aíkoli byl pachole teprw dwanácti-

leté, wsak obycejem plnoletého panowníka hojnymi psa-

4 Oct. ními jiz ode 4 fíjna rozesílanymi zwal stawy ceské do

Wídnë k roku sw. Martina ; také pan Jifí wolán jest a

prosen, ale nechtël jeti tam, kde jeho nedáwní nepfátelé

llNv. na wítëze sobë hráli. !,i:' Sjezd ten wsak stal se neto-

liko hlucnym, ale i welice dûlezitym, a rokowání trwalo,

s nëkolika pferywkami a zmënami, wlastnë az do konce

mësice bfezna léta následujícího. Byli na nëm pfitomni

knízata Ludwik i Ota Baworstí, Wilém Sasky Ladislawûw

swak, a bratr cisafûw knize Albrecht Rakausky; mar-

krabata Albrecht Achilles Braniborsky a Karel Badensky;

biskupowé Rezensky, Frisinsky, Eichstadtsky, a jinych

dûstojnikûw swëtskych i duchowních wíce ; dále posel-

stwí od císare Fridricha, w jehozto cele, сo pfední rec-

ník, Aeneas Sylvius biskup Siensky; pak stawowé ra-

kaustí, cestí, morawstí, slezstí, a posléze také slawná de-

putace stawûw uherskych, s nácelníkem swym Janem

Hunyadim. Nejwëtsí nesnáze byly w jednání mezi císa-

fem a králem Ladislawem, zwláste o zfízení nowého

spûsobu poruënictwí w Rakausích, o wydání koruny

uherské a zámkûw hojnych, jezto byl císar w Uhfích

i w Rakausích osáhl, o náhradu, kteréz tentyz za skody

sobë ucinëné i za wydání koruny a zámkûw dotcenych

pozadowal atd. Král zastupowán byl w jednání nejwíce

knízetem Cilskym a Oldfichem Eicingerem; ucil se wsak

2 65) Psaní od 4 Oct. 145 2 stojí w rkp. kapituly Prazské

K. 34 na listu 30 3. O wolání pana Jirího swëdcí Ka-

pistran we psaní dotceném dne 21 Oct. 1452, prawë :

Ego admonitus per fr. Gabrielem ad dietam illam acce

dere supersedi, cum didicerim filium vestrum Henricum

dixisse , non esse bonum ut ad illam proficiscerer, quia

Georgius voeatus a rege, audiens ine ibi adesse, venire

recusabit etc.
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záhy prowozowati úmysly swé i proti zdání swych wûd- 14 52

cûw. Ponëwadz ale nelze tajiti, ze upfímné dobré wûle

ncdostáwalo se stranám obëma: není diwu, ie ackoli

stáwaly se pozdëji cas od casu mnohé námluwy, zwláste

prostfedkowáním arciknízete Albrechta, dokonalé wsak

smírení nenásledowalo wlastne nikdy.

Nesmíme pominauti mlcením, ze za sjezdu Wideñ- 145 8

ského Fridrich, potwrdiw pod majestátem císarskym stará

privilegia domu Rakauského. prawá i neprawá, obnowil

také dne 6 ledna 1453 dekretem slawnym titul arciknízat, 6 Jan.

jejz za casu Karla IV knízc Rudolf prwní byl nëjaky cas

sobë osobowati pocal. Chtëlf wsak Fridrich tomu, aby

cestny titul ten obmezen byl jen na ty potomky rodu

Habsburského, ktefíby wládli zemëmi Styrskau, Korutan-

skau a Krajinskau; wylucuje títn nepfímo Ladislawa -dë-

dice Rakauského i Sigmund» Tyrolského, s kterymiz nebyl

w dobré wûli. Od té doby titul arcikníáat Rakauskych

wesel w obycej az podnes. Obmyslel wsak Fridrich jestë

wëtsí promëny we wysokém rodu swém, a také k ujmë

Ladislawowë i Sigmundowë, aë prawdali byla, сo se po-

wídalo, M ze usilowal o to, i mël pry jiz i swoleni dwau

kuríirstûw, Treverského totiz a Saského, i nëkolika pá-

nûw rakauskych, aby spojeny byly wsecky dëdicné zemë

domu Rakauského w jeden seniorat, tak ze wzdy nejstarsí

potomek rodu Habsburského, tedy nyní on sám, mëlby

jimi wládnauti. Aspon powëst ta, budto prawá nebo ne

prawá, neposlauzila jistë k roznmození swornosti a lásky

mezi tehdejsími panowníky.

Na dotceny sjezd Swatomartinsky wysláni byli ze

snemu ceského do Wídnë páni Ales a Zdenëk ze Slern-

2 66) Mluwí o tom do8ti zrutelnë Thomas Ebendorfer do Ha

selbach aр. Pez. II, 87 1. Majestát od ö Januar, 1453

vrydán nejlópc we J. Chmel Materialien, II, 36—38.
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1458 berka, Jindfich z Rosenberka, Zbynëk Zajíc z Hasenburka,

Hynek Krusina ze Swamberka, Jindfich ze Stráze, Jin

dfich a Hanus z Kolowrat i jiní, wesmës asi we ctyrech

stcch koních ; z Morawy pak pfijeli Jindfich z Lipého,

Wáclaw z Krawaf, Kristof z Lichtensteina, Jan Telecky

ze Hradce, mlady Ctibor Towaëowsky z Cimburka i jiní.

O poslích ëeskych poznamenal pfítomny fecník císafûw,

Aeneas Sylvius, 20T ze newdëcili se Ladislawowi dary a

poctami, dle obyceje národûw jinych, nybrz jen pozdra-

wením od zemë swé, prawíce pry ze ona, dlauho krále

zbawená i rozlicnymi nefestmi sklícená, zádostiwe oceká-

wala pfíjezdu jeho, a ze Ccchowé rádi odewzdají mu

korunu králowstwí swého, aë swolíli k nëkterym clánkûm,

pro pokoj zemë potfebnym ; prosili tedy, aby nemeskal

pfijeti k nim, protoze kdyby se tak nestalo, byloby pry

se obáwati, aby lid snad jiného krále sobë nehledal.

Ponëwadz ale wyminky, jezto pfednáseli, zdály se byü

tëzké, jednání s nimi pfetrzeno nëkolikrát i zase obno-

weno bylo. Ladislaw sám, kdyz o zádostech jejich cír-

kewních pfed ním fec byla, zeby nesluselo swoliti k nim,

pronesl se pry horliwë w ta slowa: „wsak chtëjíli

Cechowé míti mne za krále, af jsau kfesfané i af wy-

znáwají tutéz wíru, jako já." Pochybnostem a rozpakûm,

ktefí oto w rade králowë se jewili, postawil se hrabë

ze Schaumberka na odpor, prawë: „Co nám do toho,

kterak Cechowé chowají se ku papezi, kde berau arci-

biskupa, jakym práwem osáhli církwe, kterak bohu slauzí?

O to starejte se knëzi: my pak warujme se, aby král

nepfisel o korunu. Cechowé budze jsau kfesfané nebo

pohané, wîdy jsau nasi; af wëfi сo wëfí, jen kdyz králi

26 7) Z wyprawowání jeho (in vita Friderici ap. Rollar. II,

405— 7) wzato jest wûbec, сo následuje. Srwn. wsak

Ebendorfer 1. с. p. 8 7 2.
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danë plaliti budau." Pfítomní knízata, Wilém Sasky, 1453

Albrecht Braniborsky, ba i Oldfich Cilsk^ sám, pfimlau-

wali se bezpochyby we smyslu podobném. Procez zû-

stáno konecnë na tom, ze w cemkoli zapsali se Cechum

nëkdy císaf Sigmund a král Albrecht, toho mël i král

Ladislaw potwrditi jim; následownë hájiti kompaktat a

pecowati o potwrzení Rokycanowo. Pak ustanoweno, ie

nálezowé w bezkrálowí od snëmûw obecních wynesení

mëli zûstati w moci swé a wsecka odaumrtí ponechána

bytí majitelûm tehdejsím; naproti tomu zruseno wse, co-

koli císaf Fridrich сo porucník zapsal byl komu od ko-

runy ceské. Umluweno posléze, ze o sw. Janë nejprwé

pfístím (24 cerwna 1453) král mël pfijeti do Jihlawy a

tu od stawâw ceskych pfijat, do Prahy weden a den sw.

Bartolomëje (24 srpna) korunowán byti. Wse to stwr-

zeno zápisem, ku kterémuz Ladislaw, ackoli nerad, pfi-

wësil pecet swau. Morawané naproti tomu, nepfedklá-

dawse zádnych wyminek nowych a tëzkych, slíbili uciniti

králi swému poslusenstwí, jak mile pfijde do zemë jejich

a propûjcí se jim záwazkem obycejnym.

Kdyby zápis prwních tëchto umluw Wídenskych byl

se zachowal, mohlibychom posauditi s wëtsi jistotau, cím

to álo, ze s nimi nespokojen byl cely takorka swët, ne-

toliko Rakusané a Uhfi, ale i Cechowé, a nejen katolíci,

zwláste duchowní, nybrz i podobojí sami. 268 Rakusané

2 68) We psaních jeátë newydanych Eneááe Sylvia, kteráí na-

cházejí se w puwodním konceptu w rkр. ЫЫ. Wídeüské

3389 fol. 80— 193, éteme ke dni 10 Apr. 1453 tyto

zpráwy : Bohemi jam retrocedere incipíunt , neque rätum

videntur habere, quod sui oratores Viennae promiserunt.

— W jiném psaní téhoz dne : In Bohemia multi sunt,

qui regnum nobile oblatum regi Ladislao sine pecunia

vituperant (tak!) resque novas moliuntur; res erit non

plana, ut existimatum est. — A w tretím : In Bohemia



280 Kniha XIV. Bezkrálowi. Clánek 5.

1453 hnëwali se, ice mlady panowník jejich zawázán byl sta-

rati se o prospëch nenáwidëného kacífe Rokycany; Uhfi

mluwili na hlas, az pry jen krále dostanau do zemë, ze

ho Cechûm tak brzy nepropustí. Wëtsí jest nesnáze

urciti, сo asi ¿echûm nelíbilo se. Pokud domyslem stih-

nauti lze, byla to zwlástë trojí wëc. Nejprwé, ze pan

Jifí z Podëbrad nebyl wyslownë uznán za zpráwce zem-

ského. Ackoli zajisté wëdëlo se dobfe na dwore Ladi-

slawowë, ze uznání takowého nebylo lze mu odepfíti,

odkládáno wsak сo nejdéle ze setrnosti ku pánûm z Ro-

senberka, jichzto zásluhy o wyswobození králowo w cer-

stwé byly pamëti. 2б" Druhy clánek stízny byl bezpochyby

ten, ze záwazek o powysení Rokycanowë postawen byl

w nem no bez úmysla ncurcitë a dwojsmyslnë, tak ze

králi snadno bylo z nëho wyuiknauti. 2"0 Tretí a hlawní

novac res parantur, neque Ladislao regi, quod promis-

sum est, futurum stabile creditur etc. —

2 69) Jestë we psaní daném 2 8 Apr. (1. с.) pokládal to Aeneas

Sylvius knüeti Cilskému za nëjakau wytrznost , ze wedl

krále к tomu, aby pan Jirí potwrzen byl eo zpráwce

w Cechách. Ale 10 Jul. 145 3 psal jiz t-akto : Dominus

de Rosis jam aegre fert praeferri sibi Georgium ; putabat

enim, quia in campo contra Novam civitatem fuit, totam

sibi Bohemiain committi debere. Sed Ladislaus ab eo

regnum rccipere vult, qui potest dare.

2 7 0) Dükaz na to poskvtují saina slowa, která Aeneas Sylvius

klade do ust panu Alsowi ze Sternberka (vita Friderici

p. 416): „Non debet rex noster alium archiepiscopum

in regnuiu admittere, Kochezana contempto, nisi majestad

suae secus fuerit visum. At cum intellexerit Rochezanae

locum esse non posse, tum sibi videbitur alium esse reci

piendum." Podobná dwojsinyslnost nacházela se jiz we

íláncich predneienych dne 2 7 Dee. 143 7 a 2 9 Sept.

1443, nikoli ale w listu mírném 29 Jan. 1440, ani we

smlauwë Pelhriinowské 12 .lun. 144 6 (wiz nahore.)

Porownámeli s tím tretí clánek zádostí zemskych králi Ladi-

slawowi podanych (w Archivu cesk. IV, 413 — 14,) a krá
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záwada zálezela w tom, ze prwním zápisem Wídeñskym 1458

král Albrecht uznáwán byl aspoñ nepfímo za krále ces-

kého, následownë i Ladislaw za dëdice koruny, kdezto

Cechowé s wëtsi cástky nechtëli pfiznati se k nëmu jinak,

nezli сo k wolenému králi swému '"' Bylof snad ijinych

wíce pfícin k nespokojenosti, kteréz ale upadly w za-

pomenutí.

Bud tomu jak bud, aspon jisté jest, ze musilo

se pfikrociti k nowému mezi stranami wyjednáwaní.

Mezitím kdyz netoliko páni cestí, ale i knízata físstí opau-

stëli Widen, neroohse se doékati konce hádek s císafem,

weden jest i král Ladislaw dne 19 ledna 1453 do Pres- l9Jan.

purka г72 na snëm, odkudi po tfech nedëlích nestowice

na nëm se ukázawsí donutily ho wrátiti se do Wídnë

zase. Nejznamenitëjsí skutek, ktery proweden této doby

we wëcech- uherskych, byla zmëna gubernatorského titulu

Hunyadowa na „nejwyssího kapitána i zpráwce dûchodûw

králowskych" ; bezpochyby tím úmyslem, aby widomo

bylo, ze muz ten nemël byti samostatnym, jako potud,

mocnáfem w zemi uherské, ale úfedníkem králowym;

i nelze zapírati, ze kш'ze Cilsky dosti pilnë snazil se

powztyciti zase moc králowskau w Uhfích hluboce kleslau.

lowu na në odpowëd w zápisu dne 1 maje 145 3 (tamze str.

416,) poznáme enadno, ie rozdíl w textowání té wëci byl

podstatny anesel nikoli náhodau.

271) Ani to neslo náhodau, ¡tu w dotceném zápisu 1 maje 1453

pripomínají se сo králowé oestí wzdy jen Karel, Wáclaw

i Sigmund, nikoli také Albrecht, o kterémá jen jednau

zmínka se ciní w ten smysl, ze Ladislaw nikomu w Cechách,

kdoby proti otci jeho w com byl prowinil , tobo zlym

spomínati nebude. Srownej ostatnë, сo pozdëji o jed-

nání w Jihlawë (Oct. 1453) postaweno bude.

2 7 2) Datum 19 Januar, (fer. Vita ante Fabiani et Sebastiani)

udáwá krátká kronika sauwëká w rkp. jiz dotceném bibl.

Dëëínské.
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1453 Ménë zdárné bylo podobné snazení jeho w Cechách.

Chtëlli kdy uzfíti Ladislawa na trûnu ceském, musel hle-

dati predewsím dobré wûle panë Jifíkowy, lahoditi jemu,

pfízniti se s ním a podepsati bcz wyminky program në-

kdy jednoty Podëbradské; moci zajisté a násilím nedalo

se pofíditi niceho proti Cechûm. Procez wolal jej a

prední jeho rady k nowému rokowání do Znojma, kamá

m.Apr. pak i zabral se sám s Oldfichem Eicingerem we druhé

polowici mësíce dubna, aby „jednal a házd" s nimi, jakoz

di králowsky zápis druhy, „o nase panowání a kralowání

w Cechách." Stary letopisec udáwá obsah i spâsob toho

jednání w ten smysl, ze pan Jifík Podëbradsky zpráwce

a jiní cestí páni a mësta rokowali sau we Znojmë o krále

Ladislawa, aby byl ceskym „wolenym" králem. "3 To

ukazuje dosti zfejmë, které byly poslední nesnáze celého

wyjednáwaní. Narownání nemohlo dokonati se jinak,

nezli ie powoleno Cechûm konecnë we wsech jejich

áádostech; jen сo bylo králi naprosto nemozného, jako

pfipojení zemë Rakauské ku korunë ceské, odroceno

26Ap. k casu jinému. Uzawfena také dne 26 dubna zwlástní

smlauwa mezi panem Jin'm a knizetem Cilskym, kterauz

zawázali se oba pecowati pfedewsím o dobré krále Ladi

slawa i chowati se k sobë wespolek wády pfátelsky. "4

Rozumí se, ze uznání a potwrzení pana Jifího za gnber-

natora wyhrazeno a swoleno bylo pfede wsemi jin^mi

wyminkami we Znojmë.

273) Starí letopieowé na str. 162, 6. 494. Archiv ëesky IV.

416. Aeneas Sylvius dne 28 Apr. (1. c.) psal : Bohemi.

cum rege Ladislao conventum habent in Moravia, ad

quem missi sunt comes Ciliae et Azingher. Dicuntur

Bohemi novas res quaerere etc. —

274) Zápis prátelské té smlauwy podal Fr. Kurz (Oesterr. unter

Friedrich IV) I, 2 7 6.
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Kdyz takto wsecky ústrky a nesnáze uklizeny byly 145 3

s cesty, wedeni jsau páni Jifí a raddowé jeho do Wídnë,

aby pfedstawili se králi, slozili jemu pfísahu wërnosti a

pfijali z rukau jeho zápisy na wëci umluwené. Prwní

shledání muze slawného s králowskfm mladíkem dne 29 29Ap.

dubna bylo, jestli ne hned srdecné, aspoñ s obau stran

welmi setrné. Prawí se ze po celé tfi dni, kteréz pan

Jifí ztráwil we Wídni, neopustil krále ani na chwíli, dë-

laje se pilnëjsím nad jiné dwofany we sluzbë jeho, i

doprowázeje ho kudykoli chodil: za to zase král neto-

liko pocal nazywati jej otcem swym, ale i chowati se

k nëmu dle toho. Ze strojeny tudiz k jeho poctë mnohé

slawnosti a hody, rozumí se tusím samo sebau. "5 Dûle-

zitëjsí wsak, сo pfinesl s sebau do Prahy stawum na snëm

den sw. Stanislawa (8 maje) shromázdënym, "" byly zá

pisy králowské toho spûsobu, jak je národ byl sobë zá-

dal, i slib, ze král nowy nebude jiz dlauho meskati pfí-

275) Aeneas Sylvius (1. с.) ode dne 5 maje: Inter Bohemos

et regem Ladislaum conturbatae aliquantulum res fuerunt.

Nunc compositae sunt. Georgius regni gubernator et ali

quot alii barones ad regem venerunt, triduoque Viennae

morati et honorati admodum, bona mente recesserunt,

regemque brevi in Bohemiam iturum coronamque recep-

turum aiunt. — W rkp. bibl. Wídenské 49 7 5 píse se

(na listu 380— 1,) Georgium cum Viennam venisset, regi

prae cunctis obsecutum esse , ei domi assedisse , foras

comitatum fuisse, templa secum intrasse etc. „Celebrantur

convivía, ordinantur et confirmantur magistratus, Geor

gius, ut gubernator, pater regis appellator" etc. Srwn.

psaní dne 8 maje 1453 ap. Steph. Katona, XII J, 910,

kdeíto se dí, ze kdyí slibowali králi posluáenstwí, zwonëno

po celé Wídni wsemi zwony slawnë. Cechowé wyjeli

z Wfdnё zase 2 maje o nesporích. (Psaní w Dráid.

archivu.)

2 7 6) Snëm ten rozepsán byl ke dni sw. Jirí, ale potom odro-

ôen aг ke dni sw. Stanislawa , kdeíto skuteënë drzán.

Jednání wsak jeho zûstalo neznámo.
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1458 jezilem swym, aby postawena by la na hlawu jeho koruna

swatowáclawská, i aby dáwny blesk její zaswítil opët do

zemí kormniích, Morawy, SIezska, Luzice obojí a Lu-

cemburska.

i Mai Hlawním zápisem dne t maje pfiznal se král Ladi-

slaw ke wsem záwazkûm a wymkikám, pod kterymiz za

krále pfijat byl, a kteréz budto dfíwe skrze posly ceské

we Wídni, aneb potom skrze pana Jifíka i skrze knízete

Cilského we Znojmë umluweny byly. Nejdûlezitëjsí mezi

nimi znëly w ten smysl, 1) ze mël Cechy a Morawany

zustawiti i hajiti pfi kompaktatech i smluwách s císafem

Sigmundem ucinënyçh ; 2) jeda na korunowání, mël nej-

prw na pomezí zemském a potom pfi korunowání uci-

niti pfísahu zemi ; 3) slíbil wyprawiti s poselstwím ée-

skym swé zwlástní posly ku papezi, „anebo jinam kamzby

uzitecné bylo," kolikrátkoli o to zádán bude, a prositi

Jeho Swatosti сo nejpilnëji, aby M. Jan z Rokycan k arci- -

biskupstwí Prazskému potwrzen a swëcen byl. Pakliby

to nemohlo byti, tak jeztoby to sami seznali: tedy se

podwolil „zádného k tomu newoliti a na tom mistë ne-

míti, nez dále o to s radau pana Jifíka ciniti." Clánek

4) znël o zacho wání práw a swobod jak zemi wûbec,

tak i kazdému stawu zwlástë; 5) o dluzích a zápisech

po císafi Karlowi IV, králi Wáclawowi a císafi Sigmun-

dowi, aby zûstali we swé platnosti ; ale cokoli zapsal

císaf Fridrich na mistë Ladislawowë, to mëlo byti zru-

seno. Clánky 6)—8) odfekl se král wseho práwa k od-

aumrtem od smrti císafe Sigmundа na korunu spadlym,

(lecby kde ani nápadnikûw owsem nebylo,) jakoz i k sum-

mám a aurokûm králowskym na mëstech a klástefích od

téz doby zadrzanym, a stwrdil wse, сo w té wëci az po-

tud nálezy panskymi a snëmowními ustanoweno bylo;

ode dne korunowání wsak mëlо práwo králowské zase
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jíti, jako za starodáwna. Z ostatních clánkûw uwedeme 145 s

zde jen jeátë jedenácty, kterym se zawázal nizádného

zbozí, hradûw, mfist ani krajin w Cechách ani jinde, coz

ku korunë ceské pfíslusí, po sestfe nebo dcefi swé u

wënách nezapisowati ani jinak zawazowati; a sestnácty

i poslední, jenz di, ze jestlizeby stawowé o swych prá-

wích, fádích neb swobodách сo pozapomenali neb ob-

meskali wloziti w ten zápis, ze jim to potom král miio-

stiwë nahraditi chce. "7 Druhym zápisem dne 2 máje

potwrdil Ladislaw panu Jiríkowi dûstojenstwí zpráwce

zemského, tak jakoz mu snëmem Swatojirskym wloni

swëfeno bylo, a prodlauzil jeho trwání o dalsích sest

let. Konecnë tfetím zápisem, danym dne 3 máje 1453, з Mai

pfikazowal wsem aufadûm zemskym i mëstskym w Ce~

chách, aby pana zpráwce poslusni byli a platy do krá-

lowské komory náleáitymi aby k nëmu hledëli na krá-

lowë mistë.

2 7 7) Cely zápis wiz w Archivu ceském, IV, 416 — 4 19, a srwn.

kníiíete Lichnowského regeety ke dnüm 1 —3 máje 145 3,

ô. 1780— 82. Lünig Codex German, diplomat. I, 1459.



CLÁNEK SESTY.

KRALOWÁNÍ LADISLAWA POHROBKA.

Pomér mezi králem a zpráwcem. Zrada Smifického. Hádky

w Jihlawé. Korunowání krdle Ladislawa. Spor mezi Cechy

a Morawany. Snémowni nálezy a oprawy w Cechách. Mir

a blahobyt zemsky. Éewniwost mezi stawy. Kapistran we

Wratislawi a zpaura toho mésta. Wyjednáwaní o Lvzici,

Lucemburk a pomezí Saské. Boj w zemi Pruské. Otázka

turecká na snémích Éezenském i Frankfurtském. Král a Po-

débrad we Wratislawi. Jalowp sne'm NowoméMskij. Nesnáze a

strany w Uhfích. Papez Kalixt III. Ladislaw strojí wálku

proti císafi. Porázka Turkúw и Bélehradu Srbského: Ladislaw

we Futaku a na Bélehradé ; zawrazdéní knízele Cilského.

Pomsta za to na Hunyadowcích. Jednání Cechùw s papezem

Kalixtem. Kunrat Hohler. Nedorozumení mezi králem a zpráw

cem. Umluwy a príjezd králuw do Prahy. Poselstwí do Francie

а к cisaf'i. FHprawy ke swatbé. Nemoc a smrt krále Ladí

slawa. Zalost и pohfbu jeho.

(R. 1453— 1457.)

145 3 Umluwami Wïdenskymi ukonéilo se teprw dokonale

ono bezwládí, kterymá zemë ceská jiz na ëtrnácty rok

wíce ménë nebezpe&ië byla zmítána. Neb aékoИ pan JiH

w posledních létech jiz byl swau mocí uwedl jednotu,

pofádek a pokoj do zemë, wymezíw z ni otewfená zástí,

laupeze, násilí a bezpráwí wseliká: wsak skutek takowy
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sám zdál se pocházeti také z násilí a nemíti trwalosti, 1453

pokud se mu nedostáwalo práwní sankce, kteráz w do-

mnëní národu jedinë od fádnë ustanoweného krále a pa-

nowníka dostati se mohla. Teprw nyní, kdyz národ mël

opët swëtskau hlawu swau, wrátil se ziwot jeho wefejny

do staré koleje, a obnowené ústrojí wládní nalézalo

dáwné poslusenstwí w lidu; teprw nyní mohli auredníci

a saudcowé zemstí konati opët sprawedliwost, twrditi

práwo, trestati winníky a jistiti bezpecí obecné.

Léta kralowání Ladislawowa mûzeme powazowati

spolu za dobu nejkrásnëjsí a nejblazenëjsí, jelikoz 2ád-

nymi pohromami nekalenau, w ziwotë pana Jifího Podë-

brada. Král kralowal a zpráwce wládnul i wedl pééi

o dobré obecné; onen dáwal jméno a stít, tento prowo-

zowal moc a práwo. Snazení zpráwcowo smëfowalo

wërnë ku prospëchu krále a wlasti pospolu ; postawilf

jednotu státu cili koruny na dáwnych pewnych základech;

audy odtrzené snazil se pfipojiti zase ke hlawë, tak aby

nescházelo nic, ceho k obnowení nëkdejsí moci a sláwy

bylo potfebL Také uwnitr zemë staral se o nowé základy

fádu a pokoje, jakz je wymáhal promënëny staw wëcí;

nebylof zajisté dosti, brániti swéwoli a hrubému násilí,

ale musily nowymi zákony zaswëtiti se nowé pomëry

práwní, aby pfestalo rusení pokoje a majetnost i prû-

mysl aby zmáhaly se w lûnë národu. Zásluhy wsak,

které získal sobë w tëchto létech, podporowány a poji-

sfowány byly znamenitë autoritau králowau; králi také

za to dëkowati bylo, ïe nechystalo se zadné nebezpeëí

proti korunë, ani z ftíma za pHcinau pomërûw církewních,

ani z krajin okolních za pfícmau obnoweného panstwí

ceského. Nicménë mnohostranné toto stëstí nelisilo se

také nehod swych, lesk patrny mël i stinné stránky : cím

wëtsí byl zdar, tím wëtsím dáwal pûwod i pozadawkûm
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1453 i odporûm. Ponëwadz pan Jifí znicil byl sektu táborskau,

ocekáwáno, aby ucinil konec také kalisnictwí a sektám

wûbec w Cechách ; ponëwadz pomohl pojistiti stawûm ce-

skym práwo k wolení kráíe, popudil Morawany a Slezáky,

ze hledali uwolnëni swazku swého s korunau.

Král Ladislaw byl mládec krásny, zrostu stíhlého,

twáfe sliëné, pleti bílé s lícemi rumënymi, ocí nad míru

jiskfících, a hojné kadefe zlatoskwaucí zdobily hlawu jeho.

Chowání jeho bylo slusné a pfíwëtiwé, mrawy cisté, tak

ze pfirozenau jewil nechut proti hyfení wselikému. Wsak

nepozíwaw сo nemluwñátko nëznosti matefské/ a сo dë-

dic bohaty od jakziwa pod pfísnau strází chowán i po-

chlebníky obklícen byw, zdá se, ze záhy zawfel se

w srdci swém, aniz stal se schopnym oddanosti upfímné

a pewné. Nemoha pak pro wëk prowozowati wsude swé

wûle, protiwnostmi tuzil se w sobectwí a prospíwal we

pokrywání a pretwafowání az k osemetnosti ; také lépe

umël odkládati pomstu, nezli odpaustëti ze srdce. Pfi tom

wsak bywal dosti horliw u wykonáwaní powinností ná-

boznych, i jewil záhy newsední lásku k naukám i k umënL

Bylo w nëm jistë jádro panowníka statného, azby zkuse-

ností wlastní byl poucil se, ze jen sprawedlností mohl

získati a pfemoci swët.

Jifí Podëbrad, muz postawy krátké a zawalité, jewil

se w tëlesném ohledu сo prawy opak králowského pána

swého : duchem wáak rownali se sobë lépe, jezto mrawy

obau popisují se jako wclmi jemné a setrné; také zdá se,

2e nezadlauho powstala mezi nima obapolná pfízeñ i sku-

teéná náklonnost, a pan Jifí byw od krále nazywán otcem,

ze staral se o jeho dobré oprawdowë a skuteenë. Bylaf

wec pfirozená, ze král sotwa ëtrnáctilety, ackoli nemël

porucníka nad sebau, potfebowal pfece jestë náwodu pfi

panowání, a ze o práwo, byti jemu mentorem, zwláste
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w Rakausích, strojily se pikle a pûtky nekonecné. Nejwíce 1453

zicil se jím Oldfich kníze Cilsky, stryc jeho nejblizsí, o

kterémz, ackoli nebyl powahy weskrz neosemetné, wy-

znati se prece musí, ze pecowal o dobré králowo jestë

wíce nezli o swé wlastní. Takowé jeho snazení dáwalo

pfícinu ke zrejmé newoli s Hunyadim, a k ukrytym tûckám

proti Podëbradowi. Hunyadi nenamítal sice nic proti no-

wému titulu swému: „nejwyssího kapitána i zpráwce dû-

chodûw králowych" : ale u wëci samé pocínal sobë jako

dfíwe, potahowal wsecky dûchody zemë uherské k sobë

sám, a neklada auctuw nikomu, chtël odbywati krále

jistau rocní summau, сo pensionare a cizince. Wérnëji

a oddanëji chowal se Podëbrad: aëkoli zajisté lépe byl

mocen zemë ceské, nezli Hunyadi uherské, cinil se pfece

dobrowolnë prawym sluzebníkem a aufedníkem králowym;

obnowiw komoru králowskau w Cechách, pecowal wse-

moznë o prospëch její, a skládal jak ze pfíjmûw, tak i

z wydání aucty pfed kommissí od krále samého jmeno-

wanau. "8 A prece ani proti nëmu neostychal se Cilsky

uzíwati podtají pfíhod w Morawë, we Slezsku i w cizinë

na ujmu jména ceského se wyskytlych.

Prwní po Wídenskych umluwách a hlawní Podëbra-

dowa péce byla, dostati krále do zemë, aby korunowá-

27 8) Absolutorium z auètûw na prwní rok (od 24 Okt. 1453

do 25 Okt. 1454) rádnë slozenych nachází se w originalu

od krále Ladislawa wlastní rukau podepsaném podnes

w archivu Olesnickém we Slezsku , kdezto wûbec zbytky

rodinného archivu Podëbradského se chowají , a tistëno

w Archivu fieském I, 2 9 7. Summa príjmû toho rokubyla

67,43 9 kop gr. 6. to jest 16 8,5 9 8 'Л zlatych uherskych

cili nynëjsích с. k. dukatûw; wydání bylo wëtáí o 340

kop 41 'Л gr. a 300 zlatych rynskych, to jest asi o

107 6% dukátûw. We príjmu onom nacházela se jen

ëástka bernë králi od ceského snëmu swolené, za to ale

také nëktefí dûchodowé z Uher a z Eakaus ajw.

19
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1453 ním jeho сo nejdfíwe dala se sankce nowému wëcí po-

rádku Stfídalo se o to poselstwí nëkolikero mezi Wídní

a Prahau; omluwy odkladu dáwány wseliké: jedna ze

pokoj mezi císafem a králem nebyl jestë utwrzen, a pro-

toz ze král nemohl wzdálití se z Rakaus ; druhá ze po

Jiskrowu odbytí powstaly w Uhfích skrze Petra Aksamíta

Cecha nowé nepokoje, k jichá udusení bylo pry potfebí

pfítomnosti králowy ; tfetí a hlawní, ze nedostáwalo se

králi penëz, aby s potfebnym majestátu bleskem zjewiti

se mohl w korunë ceské. Zádáno tedy jménem králo-

wym, aby odlozilo se korunowání w Praze az k casu

wánocnímu. Jak málo podstaty mëly feci takowé, uká-

6 Jul. zalo se brzy skutkem, kdyz Ladislaw 6 cerwence zabral

se pfece do Brna, hlawnë aby pfijal od Morawanûw slib

poslusenstwí upfímo a ne teprw prostfedkem koruny

ceské; pak pobyw tam az temër ku konci mësíce, potom

wrátil se opët do Rakaus a snëmowal zase w Prespurku

w mësících srpnu a záfí. Newole tím mezi stawy cesky-

mi wzbuzená musela rozdrázditi se aá we hnëw a po-

mstu, kdyz se dowëdëli, ze odkladûm onëm dáwán pod-

nët ode zrádcûw, ktefi zasedali we wlastní jejich rade.

Kníze zajistc Cilsky, kdyz od Podëbrada nan doléháno,

poslal tomuto k osprawedlnëni swému psaní, kteréz doslo

bylo krále od znamenitého pána ceského s wystrahau,

aby nikoli pry neswërowal sebe wrtké wífe ceské, lecby

pfisel s mocí dostatecnau, aby rozkazowati a trestati

mohl сo pán. Zpráwce podaw pániim, jemu k radë pfi-

danym, o wystraze té zpráwu, s utajením jména, ptal se

jich, сo by saudili o pûwodci jejím. Odpowëdëli wsichni,

ze zrádce jest a rusitel obecného dobrého, a protoz ho-

den smrti nejohawnëjsí. Byl mezi nimi pan Jan Smificky,

a tázán byw také o zdání swé, pfiswëdcil saudu obec-

nému. I polozil pan Jifí pfed pány psaní ono, rukau
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pana Smifického psané a sekretem jeho specetôné. "9 l45s

Odsauzen jsa swymi usty, jat jest ludía a do wëzeni

dán; a s nim také pan Jan z Rabsteina, pro podezfení

aucastenstwí. Smifickému popfáno. jen casu ku pofízení

o statku swém dne 6 záfí; nazejtfí pak sfat jest w Praze 6Sept.

na starém mëstë pod pranéfem a pochowán we spitále

u mostu; Rabstein byw newinen shledán, propustën zase

na swobodu. Pan Smificky jmenowán bywal jiz od r. 1421

mezi pfedními muzi stawu rytífského w Cechách, a nedálo

se po wse léta nic dûlezitëjsiho we wlasti, cehozby se

byl neauéastnil; jemu byl se dal w ochranu i se zbozím

Raudnickym poslední arcibiskup prazsky Kunrat; byw on

spocátku horliwym husitau, stal se ku konci neménë hor-

liwym katolíkem ; posléze pfidán byl jestë panu zpráwci

za raddu; osobní záwist a nenáwist wedla jej ke skutku

neslechetnému, za kteryz utrpëi trest neménë zaslauzeny

nefcli ohawny, сo zrádce wlasti a národu.

Král slibowal konecnë, ze den sw. Michala (29 záfí) 29Spt.

nastaupí neomylnë cestu dáwno zádanau do Cech: awsak

i s toho seslo za pfícinau zwlásluí a nepfedwídanau.

Stawowé rakaustí, swoláni bywse do Korneuburku na

snëm, aby pfispëli k obmyslené jizdë pomocí zwlástní,

2 7 9) Aeneas Sylvius wyprawuje, ie psaní znëlo takto : „Jan

Smiricky králi Ladislawowi pozdrawení. Chwálím to, ze

сo nejdríwe do králowstwí swého prijeti míníá: kdyby

jen prijel aby kralowal, ne aby jinym poddán byl. Ale

aby neodëny a bez moci prijeti mël , . toho chw'áliti ne-

mohu, lee të matka twá o dwau hlawách porodila, aby

jedné u Wídni prátelûm swym zanechal, a druhau neko-

neëné a nestálé wfí-e ceské swëril. Mëj se dobre."

Widëti, ze aspoñ forma listu newysla z neklassického péra

Smirického. Také neprawda jest, zeby odsauzenému jen

dwë hodiny poprány byly ku priprawení se k smrti, ana

poslední wüle jeho, jiz odsauzeného, daná dne 6 zárí, jest

pred rukama, kdezto teprw nazejtrí stat byl.

19*
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1453 náwodem pana Oldficha Eicingera swolili k tomu jen pod

wyminkau, králi podtají swëfenau, aby kníze Cilsk^ wSí

moci zbawen a z dworu králowa wyhostën byl. Kdyäs

král neodpíral, odroceno prowedení aukladu do mësta

288pt. hlawního, a dne 28 záfí kníze Cilsky, nedáwno jestë wse-

mohaucí, wyhnán potupnë a s nebezpecím ziwota z Wídnë

i z Rakaus. Pan Eicinger wstaupil na jeho misto сo krá-

lûw pfední rádce a wûdce. Wyhnanec nejprwé utekl se

do Cech, kdezto mnohé maje známosti nadál se, ¡te

s králem opët bude moci smífiti se; wsak kdyz i to jej

sklamalo, obrátil so odtud do zemí jihoslowanskych.

Promëna ta dala pfícinu, ze aékoli stawowé cestí

jiz ode dne sw. Michala w Jihlawë cekali, král tam teprw

as o tyden pozdëji pfijel. Cechowé k uwítání jeho pfi-

strojili se byli welmi auprawnë; sám pan Podëbradsky

pfijel byl s komonstwem asi tfi tisíci jezdcûw. We prû-

wodu králowii, zálezejícím ze étyr tisícûw jezdcûw, byli

arcikníze Albrecht, knízata Otto i Ludwík Baworstí, mark-

rabë Albrecht Achilles Braniborsky, Oldfich Eicinger w 600

konícb, a mnozstwí pánûw rakauskych i uherskych; po

zdëji pfitáhl také Jan Hunyadi s patnácti sty jezdci. seo

Sjezd wsak ten walny a wázny newedl s sebau pauhé

toliko slawnosti a radowánky : ba nëkolikrát bylo se obá-

wati, aby z jednání jeho newyslo nowé proléwání krwe.

Arci ze spor tu powsta!y\ aCkoli tykal se krále, neweden

mezi ním a poddanymi jeho, nybrz jen mezi tëmito sa-

mymi, totiz mezi stawy ceskymi i morawskymi. Cechowé

nad míru ëzce to nesli, ie Morawané krále Ladislawa,

dfíwe nezli byl w Praze pfijat a korunowán, pozádali

k sobë do Brna i ucinili mu poslusenstwí, na wystrahy

280) Тak o tom swëdèí psaní Eneáse Sylvia z té doby, jestë

newydaná. Srwn. také staré letopisy 6eské na str. 162.

Eschenloer str. 16.
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o to jim dané nic se neohlédawse, jakoby od koruny 1453

odtrhnauti se chtéli. Rozdíl we smyslení o té wëci mezi

stawy obojí zemë byl jestë následek welikych baufí a

wálek husitskych. Morawané pobywse celych sestnácte

let (1423—39) w poddanosti krále Albrechta, otce Ladi-

slawowa, nemohli pochybowati, bylli jim onen skutecnym

pánem a tento dëdicem jeho; také u nich staw prelátsky

udrzel se byl w moci swé a ziwel nëmecky katolicky kwetl

zwlástë w mëstech Brnë, Olomauci, Znojmë a Jihlawë,

kdezto w Cechách prelátowé сo staw zwlástní jiz dáwno

byli zanikli a we králowskych mëstech, wyjmauce Cheb,

Kadañ a Most, nëmciny nebylo nikde wíce slyseti. Za

ohradu slauzila Morawanûm okolnost ta, ze ani s Albrechtem

byli nëkdy necekali na uznání a pfiklad Cechûw, owsem

pak ze jim netanulo nikdy na mysli, hledati sobë pánuw

cizích, jakoz Cechowé cinili. Hádky o to wedené rozjit-

fily mysli pfítomnych tak welice, ze hrozilo se mecem a

wálkau obapolnë. Jak wysoce náruziwosti jiz pfed sjez-

dem byly napnuty, poznati bylo z otázky, kterau Jihla-

wané podtají u krále cinili, mëlili totiz stawy ceské sku-

tecnë pustiti do mësta swého ? Podrobnosti celého jednání

nejsau známy: jen tolik jest jisto, ze theoric o „rozdílu

mezi králem zûstalym dëdicnym a králem znowa wole-

nym", kterémuz ucila „kniha Towaëowská", cili státní

práwo Morawské XV"0 století, 28' na sjezdu Jihlawském

281) Dûlezitau knihu tu sepsal pan Ctibor Towacowsky г Cim-

burka, bywaly r. 1469— 1494 hejtman zemsky w Morawë

(t 2 6 cerwaa 1494), podlé nëhoz sluje „kniha Towa-

èowskii;" tiskem newysla jestê na swëtlo. Spieowatol, syn

téz zemského hejtmana, Jana z Cimburka (143 7—145 8)

auèasten byl sám toho jednání, o kterémz wyprawuje wo

smyslu pauze morawskem. Z formule wsak prísahy, kterau

înësta Luzická této doby králi Ladislawowi cinila (wiz

Script, rer. Lusat. 1839, pag. 7 6) zdá se wyswítati, id
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1453 jestli ne zrozena jest, aspoñ doepëla k wëtsí jasnosti.

Theorie ta stanowila o králi woleném, ze mël wolen byti

na radnici Praáské, a bylli z cizí zemë, mël nejprw na

mezích ceskych ciniti pfísahu, potom pfed Prahnu pfísahu

druhau a pfi korunowání na hradë Prazském tfeti; a te-

prw po korunowání swém mël jeti do Morawy a tam

pfijat byti za pána. Ale o pánu, „kteryz po dëdicném

králi zûstáwá sirotkem", rozumëlo se w Morawë tak, ze

nebylo potfebí ëekati na wolení jeho w Praze. Kdyz tedy,

dle swëdectwí starého letopisce, domlauwáno Cechûm

w Jihlawë, aby pfijali Ladislawa „za dëdicného ale za

zwoleného krále". smysl feci té smëfowal bezpochyby

ku pfiznání napfed práwa dëdicného synûm Ladislawowym,

kdyby kterych zûstawil po sobë. Zdá se wsak, ze hádky

zûstaly w Jihlawë wûbec nerozhodnuty, jezto posléze strany

spokojily se tím, сo jiz umluwami Wídenskymi ustano-

weno a zde opët stwrzeno bylo; spor morawsky ututlán

nabídnutím, ze stawowé morawstí, pfijdauce ku koruno

wání do Prahy, podati mëli dûkaz, ze od koruny odtrh-

nauli se neobmysleli.

Po dlauhém a baurliwém tomto jednání, kdyi sta

wowé cestí pfijawse Ladislawa za krále swého, ucinili

mu tu w Jrhlawë pfísahu poslusenstwí a wërnosti, on wy-

daw se konecnë na cestu do Cech, „prejel potok, kteryz

dëlí Morawu s Cechy, na jednu lauku, a ssedl s konë.

I dány jsau jemu knihy swatého evangelium," a tu slozil

sám také pfísahu w nëmeckém jazyku slowy následují-

cími: "2 „My Ladislaw, bozí milostí král woleny cesky,

theorie knihy Towacowské o králi woleném i dëdicném

pospolu byla jiz tehdáz wûbec prijata.

282) „Wir Ladslaw von gotis genaden Erweiter Konig zu Behe-

men : so wir denn ietzund eintreten vnd aufgenomen sindt

in dasselbe Kоnigreich zu Behemen : also globen vnd
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wstupujíce nyní a pfijati jsauce do téhoz králowstwí ce- 145J

ského, slibujemo a pfisaháme napfed pánu bohu i oby-

watelûm téhoz králowstwí, ze kazdy staw duchowní i

swëtsky i wsecky obywatele w témz králowstwí máme

a chceme zachowati a drzeti i jich brániti w práwích

jich, swobodách, zápisích, privilegiich i obycejích ze staro-

dáwna drzanych; a dále ze mezí a pfíslusenstwí téhoz

králowstwí nebudem odlucowati ani jich umensowati, ale

je rozmnozowati a sífiti, coz nejwíce moci budem, wedle

moci a dostatecnosti nasi, i wsecky wëci ze ciniti budem

ke cti a k uzitku téhoz králowstwí, tak jakoz jsau nej-

oswícenëjsí pfedkowé nasi králowé w témz králowstwí

cinili. Tak nám pánbûh pomáhej a wsichni swatí!*

We stfedu dne 24 fíjna stihnul král u slawném prû- 2 40ct.

wodu do Prahy, kdezto s welikau radostí a úctau pfijat

byw, usadil se sídlem we dwofe swém na starém mëstë,

nedáwno skwostnë obnoweném. Otázka, kdoby jej koru-

nowati mël, byla jiz drahnë éasu wselijak pfemítána.

sweren wir czuuoran gote dem herren vnd inwonern des

selben Kоnigreichs, das wir einen itzlichen stam vnd wesen

geistlich vnd werntlich vnd alle inwoner in demselben

Kоnigreich sullen vnd wollen halden vnd behalden auch

beschützen vnd beschirmen in iren rechten freiheiten

vorschreibungen privilegien vnd gewohnheiten, die da von

aldirs her gehalden sein ; auch mer , das wir die Ge-

merke vnd Greniczen vnd czugehorungen dis konigreichs

nicht entpfrenden noch mynnern werden, sundir die meren

vnd breiten vnd weiter machen , so wir aufs allermeist

werden mugen , noch allen vnsern vormugen vnd vnge-

brechens halben; vnd alle sachen das wir handeln vnd

thun werden czu eren vnd nuez dem obgeschriben konig-

reich, inmassen als das die allerdurchleuchtigisten vnser

vorfordern, desselben Konigreichs zu Behemen Konige, in

demselben Kоnigreich zu Behemen getan haben. Das helff

vns gott der herre vnd alle heiligen." (We starychru-

kopisech nëkolika; ëesky w Archivu ceském IV, 419.)
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1458 Ladislaw hned po umluwách Wídenskych wyprawil byl

swé poselstwí do Rima s prosbau o potwrzení jak kom-

paktat wûbec, tak i M. Rokycany na Prazské arcibiskup-

stwí zwlástë: ale to wrátilo se bylo s nepofízením, kdyá

biskup Aeneas Sylvius, jmenowán byw papezskym lega-

tem w zemích tëchto, neménë horliwë nezli Kapistran

proti zádosti takowé u papeze se byli pfimlauwali. 283

Také Ladislaw nechut maje proti Rokycanowi od dëtin-

stwí sobë wstípenau, sotwa bylby kdy swolil ku pfijmutí

koruny z rukau jeho, an cel'y obfad proweden byti mël

dle starodáwného spûsobu a obyceje církwe fímské. Po-

wolána tudíz kapitola Prazská, kteráz od r. 1448 pfeby-

wala w Plzni, zase do Prahy, a stëdrostí králowau z berne,

která dle starého práwa na korunowání od zemë swo-

lena byla, wyplaceny nëkteré její statky a dány jí ku

pozíwání. 28' Den pfed korunowáním wsickni pfední muzi

zemí Ladislawöwych, zejména Jan Hunyadi a Jifí Podë-

brad, Jan Witez ze Zredna biskup Waradinsky a kanclér

uhersky, Ales Holicky ze Sternberka, nejwyssí komorník

cesky, Zdenëk ze Sternberka, nejwyssí purkrabë Prazsky,

283) Aeneas Sylvius psal kapitale Prazské 11 Okt. 14 53:

„Seimus fuisse per hos dies Romae nuntios regis vestvi,

qui de compactatis verba fecerunt, et habuerunt respon-

sum Romano praesule dignum. Id cum referetur, ánimos

multorum commovebit et res vestra multo melior effi-

cietar. (MS.)

284) Pessina Phosphorus eepticornis pag. 83 et 237. Byli

této doby Wilém z Hasenburka probost, M. Mráclaw

z Krumiowa dëkan i administrator arcibiskupstwí, Martin

ze Straeeciho arcijahen Prazsky, Jost z Rosenberka scho-

lastikus, M. Jan Papausek probost Litomëricky, Mikulás

z Austí ¿atecky, M. Mikulás Bílinsky a Jan Plzensky

arcijahnowé, Wáclaw z Tremosné probost ew. Apollináre,

M. Prokop z Plznë, M. Mikulás z Krumlowa, M. Hilarius

Litomëricky ajw. kanowníci kapitoly Prazské.
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OIdfich, Oswald a Slëpan bratfí z Eicingu, Pankrac zel45S

Plankensteina i Sigmund z Eicingu, wstaupili w Praze we

spolecny záwazek a slib na sest let, áe mají a budau

wërnë státi pfi králi a pánu swém, a majíce cest i pro-

spëch jebo pfedewsím na zfeteli, budau sobë wespolek

we wsech potfebách pfátelsky radni a pomocni; kteryzto

záwazek stwrdil i Ladislaw podpisem swym. 285 Chybící

w nëm jméno kardinála Dionysia, Ostfihomského arcibis-

kupa, aëkoli pfítomen byl w Praze, jest znamení, ze jen

takowí muzowé w nëm se aucastnili, ktefí prowozowali

skutecnau moc pfi wládë zemí Ladislawowych. Skoda ze

nelze udati, kdo dal prwní k záwazku takowému pobídku.

W nedëli dne 28 fíjna následowalo konecnë zádané 2 80ct

korunowání we hlawním kostele sw. Wíta na hradë Praz-

ském s obycejnymi slawnostmi. Wykonal je biskup Olo-

mucky Jan Haz, u pfítomnosti dotcenych knízat a pánuw,

tez receného arcibiskupa Oslfihomského a biskupûw Wrati-

slawského, Pasowského a Waradinského ; také mezi pfí-

tomnymi jmenowán byl Benes, prewor Switawsky w Mo-

rawë, ktery poslední zdobil se jalowym titulem biskupa

Litomyslského. Nazejtfí, kdyz král pod korauhwí jel zase

s hradu s welikym komonstwem do Prahy, sypány pry

okolo nëho peníze mezi lid na celé cestë az do krá-

lowa dwora.

Hned po korunowání obnowily se hádky mezi stawy

éeskymi a morawskymi. Pan Ales Holicky ze Sternberka

fecnil pry jmenem onëch asi w tato slowa : „Páni Mora-

wané! ucinili ste wsetecnë, jezto wám nepfisluselo, ze

ste prwé krále Jeho Milost do swé zemë pfiwedli a jeho

za pána pfijali pfed námi, nám toho neohlásiwse; jesíto

285) Tistën ten spis z originálu, w с. k. tajném archivu cho-

waného , we knize Fontes rerum Austriacarum , Bd. II,

v. J. Chmel, Wien 1850, na str. 31—33.
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145 3 my mëli sme to prwé ucmiti a wy nás s tim éekati,

jakozto od králowstwí tohoto po hlawë jíti. A protoá zá-

dáme od wás toho nápntwy, a zwlásf toho, abyste znowu

pfi pfitomnosti nasi krále Jeho Milost sobë za pana wzali,

neb jste wy manowé koruny ceské." Morawané odpo-

wëdëli skrze pana Wanka z Boskowic reci neménë dû-

tkliwau nezli dûkladnau, ze Cechûm proti dëdicnému pánu

swému nicim zawázáni nebyli, ze se znaji byti audem

koruny ceské, ale ze nejsau manowé cesti, nybrz we

wsem urozeni, we statcích i w mëstech tak swobodni

jako Cechowé ; králi ze slibowali jako dëdici totéz, сo

dfíwe byli slíbili otci jeho atd. Náruziwosti pocaly opët

roznëcowati se a padaly pohrûzky s obau stran, lec ze

král s pfítomnymi knízaty a pány uherskymi i rakauskymi

wlozil se mezi në. a po mnohém i tëzkém jednání srow-

nal tu rûznici tak, ze сo se bylo stalo, mëlo sice tenkráte

zûstati we swé wáze, ale nemëlo slauziti za pfíklad na

casy budaucí; Morawané ze na poto m сo aud koruny

mëli se fíditi dle hlawy swé. wsak ne сo manowé, ale

сo pfatelé a bratrí. Ani zápis narownání toho, ani po-

drobnëjsí o nëm zpráwy nezachowaly se ; není wsak po-

chyby, ze stalo se w ten smysl, aby králi Ladislawow i

pfiznáno bylo práwo dëdicné, wsak jen na budaucnost

a na dëdice muzského pohlawí obmezené. Jiné zemë ko-

runní, zejména knízata Slezstí a wyslanci z Sesti mëst,

neodporowali pfiznati se w Praze ku korunë i ku králi

a slíbiti tomuto poslusenstwí, s wyminkau jediného mësta

Wratislawi; o éemz pozdëji sífe wyprawowati budeme.

Jeátë dûlezitëjsi mëlo pûsobeni, сo na walném snëmu

králowstwí ceského, drzaném hned po korunowání, w prwní

polowici mësíce listopadu, sneseno a wykonáno bylo.

Jiz od pocátku baufí husitskych r. 1419 staly se byly

nekonecné promëny a pfewraty сo do majetnosti pozemní
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a drzení statkûw po celém králowstwí; cokoli náleaíelo l45S

komore králowské a stawn duchownímu w Cechách wû-

bec, bylo rozchwáceno, a wëtáím dílem pozdëji od císafe

Sigmunda w urcitych summách zápisních rozzastaweno ;

také сo do majetností saukromych nastalo bylo tím wíce

zmatkûw, cim déle trwalo mlcení wsech saudûw a za-

wrení desk zemskych. Roku 1437 byly se sice staly

zase pocátky nëjakého pofádku: ale pro wypuklé brzo

nowé baufe a wálky zustalo dílo nedokonáno, a dlauhé

potom bezkrálowí a bezsaudí pfimnozilo hádek i pûtek.

K ukoncení této témëf wseobecné práwní nejistoty swo-

leno tedy na snëmu dotceném, dle náwrhu panë zpráw-

cowa, ku prostfedku ostrému a dûraznému: k revisí ma

jetností po celé zemi. Uznáno za práwidlo, ze kdokoli

práwnë drzel statky jakékoli, byly mu budto w deskách

zemskych od dáwna zapsány, aneb mël na në zápisy

nowé, do desk jestë newlozené ; kdokoli ale nemohl se

wykázati zápisem zádnym, powazowán za drzitele ne-

opráwnëného. 2"6 Zfízeny tedy dwë kommisse: jedna

k ohledání a registrowání wsech zápisûw císafskych neb

králowskych, druhá k revisí a zapisowání wsech smluw

saukromych, které po smrti krále Wáclawa na postupo-

wání statkâw pozemních mezi obywateli se staly. W prwní

kommissí zasedali páni Jaroslaw Plichta z ¿irotína, Jan

Bezdruzicky z Kolowrat, Jan Cabelicky ze Sautic, Jan

z Rabsteina i podkomofí zemsky Wáclaw Walecowsky

z Knëámosta; we druhé pan Jan Zajíc z Kosti, pan Frid-

rich Donínsky, pan Mikulás z Lobkowic a Matëj Dubec.

286) Pozdëji weak ukázala se potreba jestë jiného prawidla ku

pojistëní majetnosti, kdyií 2 ëerwna 145 6 obnowen obec-

nym nálezem stary zákon , ze kdokoli byl w pokojném

drzení. nëjakého statku za tri léta i 18 nedëlí bez ná-

rokûw, mël tobo poziti. (Arch. с. Ш, 8 20.)
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145 3 Pfikázáno tudíz, aby wsickni, ktefí mëli takowé zápisy,

predlozili je recenym kommissem ode due sw. Klementa

(23 listopadu 1453) az nejdéle do dne sw. Ji'rí (23dubna

1454), a ustanoweno, ktefízby w tom éase zápisowé

ukázáni nebyli, aby potom áádné moci nemëli ani právva.

Ke wlození do desk zápisow od kommissí za prawé uzna-

nych propûjcena Ihûta dalsí az do 24 listopadu 1454.

Kdokoli ale drzeli statky králowské neb církewní, ne-

majíce na në zápisûw, pfikázáno, aby je postaupili panu

zpráwcowi k ruce Králowy Milosti nejdéle do hromnic

(2 února 1454); kdoby toho neucinili, mëli za to poku-

towáni by ti na hrdle i statku, jakozto zlocinci a rusitelé

obecného dobrého. Nafízením tím, a dûrazem, kteryz

jemu zjednati umël pan Jifí, wrálilo se komofe králowské

drahnë statkûw po celé zemi. Predni mezi nitni byl hrad

Karlstein s panstwím k nëmu pfíslusnym ; aс nebylli jiz

pfed snëmem postaupen králi od sirotkûw po panu Oldfi-

chowi ze Hradce, spolu s korunau i s jinymi klénoty

zemskymi. 2"

Druhé dûlezité swolení snëmu tykalo se pomoci ode

wsí zemë na zfízení a chowání dworu králowského

dáwno slíbené. Neslusí jí másti s berní, kteráz jiz pfed

tím ku korunowání králowu dle starodáwného práwa

wybírána byla; té zajisté kdyz odepfíti se nemohlo, ne

287) Celó enëmowní snesení tistëno w Archívu ce^kém , IV.

419— 4 2 3. Dflo kommissí tëchto, tak rocená „Regesta

zápisüw" od r. 1453 a 1454 zachowalo se jen w opi-

sech bohuzel welmi nezpráwnych, a tistëno w Arehivu

ceském I, 493 — 546; II, 175—208; a 444— 481.

Nephitelé pana Jiïího Podëbrada, nemohauce zapírati,

ze snaznau péci wedl o zwelebení zase moci králowské

w Cechách, pomlauwali ho preJce, ze to jen proto cinil,

aby na místë králowë jen sám tím mocnëji mohl pano-

wati ; jináce zajisté bylljy pry nikdy zwlástê hradu Karl-

steina nedostal do rukau swyeh. Eschenloer Gesch. von

Breslau Str. 15, 16.
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bylo potfebí tusím ani swolowati, leda dle jména. Po- 145S

moc, o které nyní se mluwilo, byla dan mimofádná, ku

kteréz stawowé jiz od r. 1443 ochotny se byti oswëd-

cowali, jakmileby král do zemë pfijat a korunowán byl.

Swolen tedy skutecné jeden cely aurok z celého krá-

lowstwí, t. j. pololetní fádné pfíjmy se wsech statkûw

pozemních. Ustanoweni k tomu cili po wsech krajich we

hlawních mëstech berníci, ku kterymz poénauc ode dne

6 ledna 1454 kazdy pan a zeman mël poslati aufednika

swého se summau penëz a „s registry, po kterychz se

jemu aurok wydáwá a wybírá", t. j. s knihami katastru

zemského, jakz posléze tusím za cisafe Karla IV opra-

wen byl. „Dëdinnici", t.j. zemané chudí, ktefi nemëwse

ani aufednikûw, ani poddanych, sami wzdëláwali pole

swá, *" mëli dáwati po dwau kopách (t. j. po pëti du-

kátech) s lánu. Ale netoliko zemané se statkûw, nybrá

i kapitalisté s jistin swych byli powinni skládati polo

letní swé auroky berníkûm dotcenym; a kdokoli w tom

„kterau kfiwdu cinil a nesprawedliwë dal aneb sprawe-

dliwë dáti nechtël", takowy kazdy mël byti „na králowë

milosti i na panské s hrdlem i se statkem". Nápodobnë

i w mëstech mëli dáwati pomoc mësfané, femeslnici a

obchodnici: ale summy a spûsoby jejich newymëfowány

snëmem, nybrz dekrety králowskymi. Skoda welice, ze

registra wsech pfijmûw z pomoci této nezachowala se

nám! Mëlibychom w nich aspoñ nëjaky klíc k wypocítání

celého tehdejsího jmëni národního i pomërûw, dle kte-

ry"ch mezi jednotliwé stawy rozdëleno bylo. 289

2 88) W podobném swoleaí, kteréí na snëmu Morawském w Brnë

10 maje 1454 se stalo, mluwí se o dëdimu'cích nëmecky

takto : „It. Erbling oder die, welich von aider nicht sint

Wladekhen, die da habent Ir frey gesez wie das sey oder

hoff, die schollen ain Mark von ainem lehen geben."

2 89) Nejstarsí podobné datum, pokud nám známo, sahá jen do
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14 5 3 Nejdûlezitëjsi wsak, сo na snëmu swoleno, byla na-

fízení policejní, tykající se bezpeénosti jak osоb a cti,

tak i jmëní a práw mezi obywateli; jimi zajisté polozen

jakoby prwní zárodek k welikym promënám socialním,

kteréz teprw ku konci XV století we wsí swé pfíkrosti

wysly na jewo. Nejprw ohláseno, ze o suchych dnech

postních nejpnvé pfístích (t. j. 13 bfezna 1454) saudowé

zemstí pocnau opët fádnë konati aurad swûj ; a protoz

ze práwa komornicí jiz napfed propustëna byla, t j. ze

}ii kazdému wolno bjlo pohánëti saupere swé k budau-

címu saudu ; následowne zapowëzena opët pfísnë wsecka

zástí, wsecko hledání sobë pomoci násilím atd. Potom

pfikázáno wsem lidem duchowním i swëtskym, „aby se

s obau stran k sobë mëli a zachowali podlé kompaktat

w lásce a swornosti" ; kdozby jiného hanël neb kacero-

wal, mël byti také „na králowé milosti a na panské se

statkem i s hrdlem.'" Dále powoleno wsem „psancûm",

t. j. lidem pro tëzká precinëní do klatby danym, aby az

do dne hromnic (2 února) uiohli hledati a nalezti milost,

okázíc se osobnë u krále, u zpráwce aneb u poprawcûw

krajskych, a slíbíc polepsení ziwota ; po wyprsení té lhuty

ale mëlo se kazdému postizenému státi práwo bez mi-

losti. Рak obnowen starodáwny fád a zákon zemsky,

kterymz kazdy clowëk bez wyminky zawázán byl, pri

zawznëní pokfiku „nastojte !" nechati wsebo a pomáhati

osobnë k honëni zlodëjûw a skûdcûw zemskych, azby

chyceni a poprawcûm krajskym ku poprawë odewzdáni

byli. Také zakázáno státi w strázi na lesích a silnicích,

r. 1529, kdezto mëli do desk zemskych wloíeného statku :

staw pansky za 2,400.000, rytírsky za 2,600.000 a

mëstsky za 1,800.000 kop grosùw cesk^ch. Wiz Cas.

Ôesk. Mus 183 4, I str. 70. Statkowé komon' krá-

lowské, téi manStí a záduSní, zdá se ze nebyli w poôet

ten pojati.
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prekázeti kupcûm a powoznym, wybírati cla nowá, wy- 1458

mysleti nowé silnice, stawiti piahy, jezy a hradby na

wodách, zakládati nowé krcmy a piwowáry atd. Konecnë

ustanoweno, „aby zadny zádnému celedi neodluzowal,

ani ji proti wûli jeho prechowáwal, ani lidi aurocnich,

ani sluzebnych, leiby se fádnë wyhostili aneb panûw

swych slusnë odbyli;" téz „pacholci dëlni neboli sluzební"

aby wsickni mëli pány swé, jimzby dëlali a slauzili, a

nepowáleli se po krcmách aneb kde jinde, takze neuká-

zalliby kdo poctiwé ziwnosti a obchodu swého, mël od

poprawce сo zahalec a skûdce krajsky powazowán a tre-

stán by ti. Nafízení toto, jakkoli samo w sobë slusné a

potfebné k uwedení pofádku a pokoje w zemi, musí

pfedce powazowáno byti za prwní krok na dráze, na

které pozdëji tëlesná poroba do Óech uwedena byla.

Bezpecí, kteréz dûrazná zpráwcowa wláda zjednati

umëla kupcûm a obchodníkûm po silnicích a mëstách,

spûsobilo na trzích ceskych takowau hojnost a lacinost

wsech zbozí a potfeb obecného ziwota, ze kralowání

Ladislawowo w ohledu tomto сo nëjaky wëk zlaty dlauho

udrzelo se w blahoslawené pamëti u potomstwa. Trwal

tento blahobyt po wse léta wlády Podëbradowy, pokud

ho nezrusil pozdëji s jedné strany zmatek w minci w Ra-

kausích powstaly, s druhé baufe o nábozenstwí opët wzbu-

zené, jakoz casem swym o nich wyprawowati budeme. 290

290) Stary letopisec (na str. 163) píse o tom w tato slowa:

„Tehdáá zemë u welikém upokojení biese : neb еe wsech

zemí okolnícb kupci jeli su a zbozie wielikteraká nesechu,

kdyz se jií Cechowé byli pospokojili. A wáecko jest

lacino bylo: strich áita platil 2 7» grose, wajec 14 za

jeden peníz, herinkuow 20 za 7 penëz, owsa strich za

3 grose malé, wërtel piwa 7 gr., mláto na breh wozili, malvasí

zejdlík za 6 neb za 7 penëz, wína uherského zejdlík za 4

peníze, patoèkûw pinta za 1 peníz, piwa starého pûl pinty za 1
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1454 Wychowání krále Ladislawa na dwofe císarowë ne-

bylo sice owsem zanedbáno, an i sám Aeneas Sylvius

byl se w nëm aucastnil : ale wecleno bylo w duchu proti-

ceském, takze netoliko wstípena do srdce jeho hluboka

newole proti podobojím, ale i zanedbána wsecka známost

jazyka ceského. Podëbrad wida to, zádal nyní, aby chyba

takowá naprawena byla dle moznosti, aby Ladislaw pfe-

stal byti cizincem w Cechách, a seznámil i spfíznil se

s pomëry, mrawy, zákony a s jazykem národu, kterémuz

stal se pánem; procez mël nyní pfebywati tak dlauho

w Praze, azby aspoñ naucil se dobfe po cesku mluwiti. *"

peníz. A tak ta lacinost byla i za zprawowání pana Jirího

i potomtaké pri tëch èasích za jeho kralowám za nëkoliko let,

ze 60 kraw bylo za 100 grosuow, 100 owec za jednu

kopu, kámen wlny za 15 gr., postaw sukna Zitawského

za 7 neb za 8 gros., loket sukna za 1 5 penëz a loket

sukna hrubého za 7 penëz, strich hráchu za 4 gr., húsce

chleba weliká za 1 peníz, ptákuow welikych 1 2 za 1 gros

a drobnych 5 0 za 8 peníze, koroptwi dwë za 7 penëz, pod-

briákowá èuba za 3 koру, wërtel soli za 7 grosuow, w Lito-

mëricích dwa zejdlíky wína za halíi a w Praze ceského

wína wyborného jeden zejdlík za halír." — Ku porozuméní

tëmto cenám dolozíme o minci tehdejsí, íe na jeden dobry

stríbrny gros cesky pocítalo se pûwodnë 12, pozdëji 14

halérûw, aneb 6 a pozdëji 7 penëz, aneb 4 orty ; tak ze

ort cili ôtwrt grose byl= tri halére neb 3'^thalére, peníz =

2 halére. Grosûw ôeskych poëítalo se : 1 6 na zlaty ëesky

(kterychz ale málo bywalo w obëhu), 18 na zlaty rynsky,

2 4 na zlaty uhersky (neb nynëjâí с. k. dukát,) 4 8 na polskau

hriwnu, 60 na kopu, 64 na ceskau neb morawskau hriwnu

(marca). Ten byl pomër mincí dobrych od krále Wáclawa

IV, az do Ladislawa, neberauc ohledu na mince falesné,

kterych arci hojnë dëlalo se za let baurliwych ; wsak jLz

pod Ladislawem nasli sme, ze tytyz i 28 gr. 6. dáwalo se

za zlaty uhersky. Srwn. zpráwy sauwëké w rkp.c. k.bibliot.

Wídenské No. 455 7. na listu 195 sl. Rkp. Raihrad. H.

i. 1 (ku konci) atd.

291) „Dobre po ëesku mluwiti a — piwopíti!" dolozil ausklebnö
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Osazen tedy dwûr jeho pauhymi Cechy, mladí slechticowé 1454

pfedních rodâw woláni do jeho sluzby a spolecnosti, a sám

pan Jifí netoliko we dne drzel se сo nejwíce mozná po boku

jeho, ale i w nocí spáwal pry w jedné s ním komofe.

Jiz sme podotkli, ze w obcowání dûwërném jména „otce"

a „syna" wesla byla u nich w obycej. 292 Skutecnë pak

wedl pan zpráwce spolu také aufad i titul hofmistra krá-

lowského. Hunyadi opustil byl Prahu jiz 5 prosince zase;

Oldfich Eicinger pobyl tu déle a fídil odtud spolu s bis-

kupem Pasowskym zemi Rakauskau jménem králowym.

Stalo se také z této pfílezitosti, ze synowé pana Oldfícha

z Rosenberka, páni Jindfich a Jan, proti wûli otce swého

smífili a spfíznili se opët s panem Jifím, sestfencem a

„bratrem swym milym", jakz od té doby we psanich swych

jej nazywati obycej mëli.

Bylaf wëe pfirozená a obycejná, ze i král Ladislaw,

jako jiní panowníci, hledël se odplatiti muzûm, ktefí nej-

wëtsí o panowání jeho zásluhy mëli, propûjcenimi wseli-

kymi. Jiz o rok dfíwe, na prwním uherském snëmu, po-

wysil byl Hunyada do stawu hrabëcího, zapsaw mu dë-

dicnë hrabstwí Bystfické w zemi Sedmihradské^ ac proti

wûli tamëjsich obywatelûw. Ménë wdëcnym ukázal se

byl k Janowi Jiskrowi z Brandysa, kteréhoz jiz králowna

Aeneas Sylvius ke zpráwë o tom podané („ñeque mens Bo-

hemorum est ilium prius exire regnum, quam sermonem

suae gentis ediscat et siceram bjbere,") we psaní dne 1 5

Dec. 145 3 jestë newydaném. Mrzeloho zajisté nebezpeôí,

we kterém spatrowal krále, nakazenu byti husitstwím.

292) Eschenloer pag. 1 6 : Der dürftige Lasslaw liebete Girsiken

sehre, dass auch zwischen inen beiden die Namen Vaters

und Sones entstunden; niemand kont' auch in Gnad La-

dislai kommen oder sein Angesicht sehen, one Willen Girsiks."

— Jarohnëw z Ususï psal pánu swému Jindrichowi z Rosen

berka г Prahy 4 Dec. 1 4 5 3 : „О Nëmcích také raè wëdëti,

zet jiz zádného pri KMti w pokoji nenie" atd.

20
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14 54 Eliska iicinila byla hrabëtem Sarysskym, a kteryz hrdin-

stwím a wërnosti swau nejwíce byl pfispël k udrzení

panstwí rakauského w zemi uherské; nebof nemoha La-

dislaw smífiti obau dáwnych sokûw, Hunyada i Jiskry,

nerozmyslel se onomu obëtowati tohoto, a wyplatíc mesta

i hrady jemu zapsané, zbawiti ho wsí moci werejné,

takze mnozí jiz i báli se, aby Jiskra nehledal pomsty we

spojení s Aksamítem ; cehoz ale uslechtily ten muz owsem

se nedopustil. W Cechách, dle obecného uznání, nemohl

nikdo míti wëtsí ëákу na králowskau odmënu, nezli pan

Jifí: ten wsak spokojil se pauhym propûjcením králowské

wyplaty na panstwí a statky od císare Sigmunda nëkdy

panu Pûtowi z Castólowic zapsané, totiz na Kladsko, na

knízetstwí Minsterberské we Slezsku, a na hrady Poten-

stein a Albrechtice w Cechách, tak aby je od dëdicûw

wyplatiti a napotom pro sebe drzeti mohl práwem zápis-

nym; 293 podobného nëco zdá se, ze mu také ohledem

2 93) Císar Sigmund zapsal byl poslednímupanu Pûtowiz Castólo

wic 1429 dne 13erpna knízetstwí Minsterberské w 600 0,

Albrechtice we 4000, Potenstein we 3000 kopgr. е., рak

13 cerwence 1431 Шaаеko, Landek, Bystrici (Hawels-

werd,) Frankstein a Radek (Wünschelburg) i kláster

Kamenec s prísluáenstwím w 9 600 kopách gr.ë. Kdyä pan

Puta umrel 143 5, pozûstawiw jen nëkolik dcer po sobé,

a wdowa jeho Anna z Koldic wdala se opët za pana Hynka

Krusinu z Lichtenburka, pána na Kumburce aHostinném,

tentо pán (kterémuz císar Sigmund take 1 9 rijna 148 6

zapsal byl wsi Cistau a Kalnau s prísl. w 800 kopách,)

kaupil od poruëníkûw dëtí pánë Pûtowych doteené wsecky

zápisy, a nejstarsí dcera punë Putowa, jménem Anicka

(bezpochyby ta, o které sme jii nahore k r. 1441 uôi-

nili zmínku) dosedsi wëku swého, dala ku prodeji onomu

swau dobrau wuli ; ode mladsí ale , jménem Kateriny,

cinil se odpor onomu trhu a prawilo se, ze poruëDÍci

nemëli k nëmu práwa. Také Opawsky kníze Wilém

potahowal se ku knízetstwí Minsterberskému po matee swé,

a byl r. 1443 od obywatelûw prijat za pána. Тaк pan



Podébrad na Kladsku, kternherkowé w Luzici. 307

na mësto a panstwi Kolinské, jez potud drzel w zápisu 1454

knëz Bedfich ze Stráznice, propûjceno bylo. 29< Panu

Alsowi Holickému ze Sternberka, kteryz té doby hradu

Kfiwoklátu králi w summë zápisné byl zase postaupil, a

stryci jeho Zdeftkowi Konopisfskému ze Sternberka pro-

pûjcil král listem dne 10 ledna 1454 wydanym wsecko lOJan.

swé práwo k Chotëbuzi, hradu, mëstu i kraji w zemi Lu-

zické, tak aby jednu jeho polowici, kterau Braniborsky

markrabë Fridrich od Rinalda z Chotëbuze byl kaupil,

pro sebe wyplatiti, a druhau polowici, kterauz potud drzel

Leuther z Chotëbuze, po jeho snlrti dëditi, obë pak сo

manstwí koruny ceskó napotom dëdicnë drzeti mohli.

Ackoli pak Chotëbuz nedostala se tudíz do rukau pánûw

ze Sternberka: propûjceni wsak to bylo prwní pocátek

onoho wrchního práwa manského, které rod Sternbersky

w zemi Luzické od té doby az do nasi pamëti prowozo-

Hynek Krusina mnohé míwal píttky o ta panstwí, aniz

jich kdy cele a pokojnë pozíwati mobl. Kdyí рak umrel

r. 1454 , syn jeho Wilém dne 16 maje 1454 prodal

wsecky tyto statky w summë jejich zápisné 23400 kop

gr. c. panu Jirímu z Podëbrad, a král Ladislaw potwr-

diw smlauwy té, pripsal panu Jirímu k summë zástawní

jestë nëkolik tisíc kop , na oprawu tëch statkuw. Wiz

Archiv íesky I, 533 — 535, Lunig Cod. Germ, diplom.

II, 2 7 8, Sommersberg I, 1024, Fontes rerum Austriac.

II, 7 3 ajw. Chudé zbytky z archivu nëkdy rodu Casto-

lowského chowají se podnes w Olesnici we Slezsku.

294) Knëz Bedrich ze Stráznice obdrzel od eís. Sigmunda r.

143 7 zápis na panstwí Kolínské (i nyní Nowodworské)

we 3000 kopách gr. ô. a král Ladislaw jestë pred swym

korunowáním (18 ëerwence 1453) pripsal mu na nëm

3000 dukátuw. (Archiv éesky I, 5 28.) Tyz knëz Be-

drich umfel 2 2 hjna 145 9 na Podëbradském hradë Po-

tensteinë, an Kolín jiz tehdáz byl w moci Podëbradské,

Newíme, kdy a kterak ta zmëna stala se

20*
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1454 wati neprestáwal. "5 Mène zdárná ukázala se byti milost,

kterau obdareni byli páni z Rosenberka ; wyprosili zajisté

sobë a obdrzeli w zápisu wsecko kráiowské práwo na

mëstë Budëjowicich ceskych : ale mësfané, nechtéwse pod

zádnau wyminkau státi se poddanymi Rosenberskymi, ná-

wodem predstawenych swych, Ondfeje Puklice, Wáclawa

Píseckého a Ondieje Sowy, umëli tak smële a opatrnë

spolu hajiti sebe a swobody swé, ze odolali wsemu nu-

ceni, ani w nárok odboje neupadse. "е

Za nehodu, která w ohledu tom potkala rod Rosenber-

sky, dána mu brzy náhrada jiná. Pan Jindfich z Rosen

berka by! mezi pfedními osobami, které král Ladislaw jiz

wloni dne 24 cerwence wyprawil byl z Brna do Wrati-

slawi k wyjednáwaní manzelstwí mezi králem Kazimírem

Polskym a sestrau jeho Eliskau: nyní postawen w celo

nádherného prûwodu, kteryzto pfiwedw do Tësina, die

9Febr. umluw, dne 2 února newëstu králowskau, potom 9 února

odewzdal ji u weliké sláwë králi zenichowi. Známo jest,

ze knëzna Eliska stala se matkau wsech potomních Jagje-

lowcûw, také Wladislawa II, pozdëji krále ceského. Kdyz

pak se wrátil pan Jindfich zase, udëleno mu dûstojenstwi

a moc králowského nejwyssího hejtmana w zemi Slezské ;

a tím spolu otewfela se cesta, ze bratr jeho Jan zasnaubil

295) Zápie ten posawad newydany a neznámy nalezli sme

w rkp. kapituly Prazské К. ХХХIIII fol. 208. Srwn.

Lancizolle p. 32 6. a Const. Höfler, Kaiserl. Buch (Bay

reuth 1850) na str. 47 (k r. 1458). J. P. v. Gund-

ling Leben Friedrichs II von Brandenburg , 17 25, str.

504. 560. O prewedení práwa Sternberského s Chotë-

buze na Luboraz, na Storkow a Bezkow, nemùzeme na ten

éas nie udati místnëjsího.

2 96) Wiz o tom obsírné wyprawowání, z Budèjowskych knih

mëstskych wypsané w Casop. cesk. Alus., 1881, Ш,

284— 289.
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sobë téhoz casu Annu knëznu Hlohowskau. a ie po dwau 1454

létech, po smrti Wratislawského biskupa Petra Nowáka,

druhy jeho bratr Jost, tehdáz probost kapitoly Prazské a .

spolu mistr Strakonicky, wolen jest na biskupstwí Wrati-

slawské (1456 m. Febr.) m

Kdyz po ëtrnáctileté pfestáwce nejwyssí saud zemsky

mël konecnë o suchych dnech postních (13 bfezna 1454) 13

opët zahájen byti, jmenowáni k nëmu za saudce nejpnv Mart'

pan Jifí zpráwce na kralowë mistë, pak nejwyásí aufedníci

zemátí, totiz komorník Ales ze Sternberka, sudí Mikulás

Zajíc z Hasenburka a z Kosti, písaf Arnost z Leskowce

a dwanácte pánûw, Zdenëk ze Sternberka, nejwyásí pur-

krabë Prazsky, Jindfich z Rosenberka, Zbynëk Zajíc z Ha

senburka, Zdenëk z Roámitá!a, Jindfich Dubsky z Lipého,

Jaroslaw Plichta z Zirotína, Jindfich z Michalowic, Jindfich

ze Straáe, Bohuslaw z Zeberka, Wilém mladsí z Risen-

berka i z Rabí, Jan mladsí Dëéinsky z Wartenberka a Jan

Bezdruzicky z Kolowrat ; pak osm wládyk, Jan Cabelicky

ze Sautic, Jan Malowec z Pacowa, Jan z Bechynë a z La-

áan, Jan Calta z Kamennéhory, Jan starsí z Rabsteina,

Pfibík z Klenowého, Burian Trcka z Lipy a Lipnice a

Wáclaw z Leskowce. Nëco pfes polowici byli podoboji,

ostatní katolíci. Úkaz, ktery w duchu wëku tohoto wûbec

2 9 7) О Eliscinô zasnaubení a swatbô wiz Dlugosena str. 100,

121, 12 6 sl. Plnomocenstwí od krále Ladislawa w Brnë

2 4 Jul. 14 5 3 radám swym dané (mezi nimiií prední byli

Jan biskup Olomucky , Ota kníze Baworsky , Jindrich

z Rosenberka, Reinprecht z Walsee ajw. ) chowá se posud

v w archivu Tïebonském. OldHch Eicinger wzkázal panu

Jindnchowi jiz dne 4 prosince 1453, ze na nem bude

zádáno, „aby do Polsky s knëznu jeti rácil, a odtud teprw

zase jeda, w haj'tmanstwie Slezské aby se uwázal ... O to

hajtmanstwie znamenitë stáli p. Dubsky, p. Blankstein

i nëkterá kniezata Slezská, ale . . . jiz( sú wsichni od

toho odstrceni" atd. Orig. w témz archivu. —
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1454 predëil, a pozornost nasi jiz nëkolikrát na se obrátil, opa-

kowal se brzy a dûraznë také w jednání nejwyssího to-

hoto sboru : byla to fewniwost mezi stawy a snazení kaz-

dého z nich, rozsífiti práwa swá naproti stawûm ostatním.

Tak /,;íd¡ili zemané hned s pocátku na králi a na páních,

aby mëSSfanûm odjala se swoboda, kupowati statkyzeman-

ské, anaby pry tudy weliká ujma byla králowstwí i korunë

na rytífskych lidech, na sluzbë králowské i na obrané

2 7 wsí zemë: a nejwyssí saud jiz 27 bfezna wynesl proto

Mart, nález obecny w ta slowa : „aby nizádny mëátënin po

dnesní den nizádnych dëdin a zbozí swobodnych nekupo-

wal bez Králowy Milosti zwlástního powolení; nez Krá-

lowa Milost se pány dáwají tomu moc, coz sau prwé kau-

pili az do dnesního dne, aby jim to we dsky slo a kladeno

bylo wedle fádu a práwa." W podobném duchu a smëru

i8Jul. zapsáno dne 18 cerwence 1454 do desk pfiznání se po-

slûw obce Prazské, ze ze wsech zbozí a dëdin swobod

nych podwolili se trpëti práwa zemská, jakoz to pry

nëkdy bywalo za císare Karla i krále Wáclawa. A wsak

netoliko mezi mësfanstwem a slechtau, ale i mezi stawy

slechtick^mi , wyssím totiz cili panskym , a nizsím 6ili

rytífskym neb wládyckym, wyskytly se opët nechuti a roz-

broje, neli wáznëjsí, aspoñ wásniwëjsí. Rytífi nebo wlá-

dykowé tëzce to nesli, ze pánûw témëf dwojnásob tolik,

сo jich, sedalo na saudu, a ze wynásení potazu dálo se

wzdy wyhradnë od pánûw a jménem panskym; kdyz рaк

na stíánosti jejich nebrán ohled, wedli odpor swûj az

k zastawení saudu samého, poslusenstwí jemu wûbec ode-

pfewse, az po mnohych nesnázech teprw 27 února 1456

podafilo se panu zpráwcowi narownati pfi baurliwau w ten

spûsob, ze po ctyfi léta pofád sbëhlá ani páni, z nichzto

12, ani rytífi, z nichz 8 podle zjednán,í nëkdy císare

Sigmundа na saudë sedati mëlo, nemëli wynáseti pota-



Éewníwost mezi stawy. Snémowní scéna. 3 1 i

zûw a nálezuw pfi saudu zemském, ale sám pan zpráwce 1454

jménem králowskym. A jestë znaénëjsí, nezli rozsudek

ten sám, bylo napomenutí k nëmu pfidané toto : „timto

zjednáním nemají se pochlubowati jedni druhym k hanbë,

by sobë jedni na druhych сo dowedli, nez pfátelsky se

w tom zachowati mají a obecné dobré jednati." 598

Nápodobnë ani nábozenské râznice nedaly se utajiti

tak dokonale, aby neproskakowaly tytyá dosti newhod.

Ona strana stawûw, která neprestáwala hledëti predewsím

k wyplnëni toho, сo pokládala za cest a chwálu bozí, to

jest ku prowedení organisace církwe ceské podobojí, mëla

na snëmu ceském, a zwlástë we stawu rytífském, wzdy

jestë znamenitau prewahu. Widauc dafiti se we wlasti

wsecko jiné lépe, nezli to, na cem sobë nejwíce zaklá-

dala, pocínala bráti pana Jifíka w podezrení, jakoby hor-

liwost jeho kalisnická w obcowání s pány cizími byla

ochladla, i jakoby w pozíwání »noci a sláwy wezdejsí

swëtské zapomínal pfílis na pécí o sláwu bozí a nebeskau.

Star^ pan Benes Mokrowausky z Hustifan, muz silny,

postawy wysoké a ducha neoblomného, postawil se w cele

strany té a umínil dáti wáhu slowûm i zadostem jejím.

Pán ten jiz za mládi swé pocítán byl mezi nácelníky

strany bratfí Orebskych, a w pozdëjsích létech stáwal

wzdy jako na stfedokratech mezi Tábory a M. Rokyca-

nau; také wídán byl mezi horliwymi pfíwrzenci pana

Jifíka, dfíwe nezli tento wolen na zpráwcowstwí. Casu

postního léta 1454, kdy£ bylo na radnici staromëstské

w Praze jedno ze slawnejsích zasedání snëmu, w nëmá

i král byl pfítomen, tyz pan Benes z nenadání wystaupiw

ku predu, jal se fecniti : „Nejjasnëjsí králi, pane zpráwce

298) Archiv cesky IV, 310— 311. Nález dne 2 7 Febr. 1456

wiz tamze na str. 5 63— 4. Srownej tii A. C. IV,

542 si.
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1454 i pánowé a zcmané mili! Dobry ste pocátek ucinili we

wëcech králowstwj tohoto, i nemohu nez chwáliti, ze

uwodíte pofádek a sprawedliwost do bëhûw swëtskych :

ale nechwálím, ze pfi tom zapomínáte na wëci duchowní,

a zanedbáwáte to, ceho pfedewsím potfebi jest; nebof

pfikázáno jest, hledati nejprw králowstwí bozího a spra-

wedlnosti jeho, naéez jiné wse bude nám pfidáno. Pama-

tujete dobfe, jak tëzké za nasi pamëti powstaly baufe

w zemi této, protoze nafízení bozímu w nëm odpory se

clnily; známo jest také, na kterych záwazcích pokoj opët

uweden, jaké zápisy máme ode wseobecného sboru cír-

kewního i od neboztíka císafe slawné pamëti, a jaké pfí-

sahy sami mezi sebau sme cinili, ze ctihodny mistr Ro-

kycana má byti arcibiskupem nasím, ze pfijímaní podobojí

má miti prûchod we wsech kostelích a farách, kde bylo

w obyceji, a záci docházeti rádného na knëzstwi swëcení:

ale to wse jiz zanedbáwá se a rusí wefejnë." Prwní,

ktery wskocil fecníkowi do feci, by I nejwyssí purkrabí

Zdenëk ze Sternberka, prawë ze wëci takowé nenálezely

k tehdejsímu jednání snëmownímu ; kdyz ale pan Benes

pokracowal pfedce, postawili se i mincmistr Cabelicky i

nejwyssí komorník Ales ze Sternberka proti nëmu, napo-

mínajíce ho k mírnosti, a zwlástë dokazujíce, ze zádost

takowá mëla nejprw zanesena byti u raddy panë zpráw-

cowy. On nedaw se odstrasiti, hlasem powysenym zádal

opët, aby nejprw wëci bozské w jednání brány byly,

dokládaje, ze toho nemluwil sám ze sebe, ale z nafízení

obce celé : a obrátiw se ku snëmowm'kûm, ptal se, takli

tomu jest? „Tak, tak, tak!" ozywalo se po celé ííni

snëmowni. Král wida pohnutí we snëmu, aniz moha

dorozumëti wsem fecem, powolal k sobë nejwyssího kan-

cléfe Prokopa z Rabsteina, aby mu wylozil po nëmecku

сo se mluwilo; i bylo widëti w nemalych rozpacích jak
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krále, tak i zpráwce sedícího jemu po boku. Konecnë 1454

wstaw tento, prosil pana Benese pro boha, aby mirnil

se w po&naní swém a neuwodil do nesnází ani Králowy

Milosti ani snëmu ; „feceno jest wám, di, a já také pra-

wim, ze Jeho Milost má swé raddy, kterymz tuto wëc

ku pofízení odewzdati slusí; najdef ona také opatfeni

swého casetm pfíhodnym ; nyní ale starejme se, jakoz

sme poëali, aby sprawedliwost se dála wsem obywatelûm

zemë této." Takto stízí ukojena jest baufe pocínající. "*

A wsak ne od podobojích toliko jewila se nespoko-

jenost s panem Jifikem, jakoby neëinil dosti powinnosti

swé : také s druhé strany naléháno nan dûkladnë, aby

pficmil se o auplné zrusení weskeré církewní zwlást-

nosti ceské. Papezûw legat, Aeneas Sylvius, psal k tomu

cíli dne 22 ledna, dáwaje mu spolu chwálu swrchowanau, 2 2Jan.

ze ucinil we swëtskych wëcech wíce, nezli od nëho s po-

cátku ocekáwati se mohlo. „Wase jest to wysoká chwála,

di, i w rodu Wasem chlauba wëcná, ze králowstwí ceské

roztrhané a pohubené wehlasností Wasí opët w dobry

staw uwedeno jest. Ale jedno jestë zbywá prowesti

statnosti a maudrosti Wasí. Nemajíf jestë pokoje wëci

duchowní, knëzstwo Wase nesrownáwá se s církwí Rím-

skau ; zûstáwá jestë jakási rez w myslích lidskych, aniz

mate knëze wrchního. Wsichni Ôechowé pficinënim Wa-

sím wrátili se ku poslusenstwí prawého krále swého :

nyní pecowati jest, aby také duchowního pana i otce

Rímského papeze, poslauchali aniz chtëli widíni byti mau-

dfejsí nezli celé ostatní kfesfanstwo; af jiz pfipojí se ke

stolici apostolské, mistryni wsech národûw, která milo-

2 99) Zpráwu o baurliwém tom snëmowním zasednutí podáwá

z rkp. nëkdy klástera Medlickáho w Eakausích Ernst Birk

we . knize Quellen und Forschungen zur vaterländ. Ge

schichte atd. Wien, 184 9 na Str. 2 4 7.
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14 54 stiwë pfijímá, kdokoli k ni utocistë swé berau. Newím

wsak, kdoby to lépe spûsobiti mohl, nezli wytecná opa-

trnost Wase, o kteréz není pochyby, ie jak swëtské tak

i církewní wëci dokonale ríditi umí. Weliká zajisté jest

jmena Waseho chwála jak u Otce nejswëtëjsiho, tak i

u wsech kardínálûw, ktefí do poboznosti Wasí nejlepsí

kladau nadëje ; také éelní w kfesfanstwu králowé, u kte-

rychá Wase sláwa zwucná jest, domníwají se, ie pfisla

jiz doba spojení a sjednocení onoho králowstwí s jinymi

kfesfany, aniz jinak o tom saudí, nezli ie se stane Was i

radau a pomocí. Dowrste tedy zásluhy swé a pfiëiñte

se tím snaznëji, nm wëtsí nastala toho potfeba za dnûw

nasich. Nebof ackoli rûznice mezi kfesfany kazdého wëku

bywaly skodliwé a ohawné, nyníwsak, kdyzTurci ukrutní,

nemajíce dosti na dobytí Konstantinopole, chystají se ku

podmanëní sobë celého západu, stáwají se záhubnëjsími

nez kdykoli jindy. Kdybychom my kfesfané wsichm jen.

sworni byli, nebyloby tëzko potfíti pychu nepfítele spo-

lecného." 300

Dotírawëjsím alo, nezli Aeneas Sylvius, ukázal s&

w podobném smëru by ti Jan Kapistran, domáhaje se wsemi

spûsoby listu prûwodního do Prahy, zwlástë po uwedení

tam krále Ladislawa, by mohl konecnë také mezi Cechy

konati aurad swûj missionáfsky. Psal o to z Krakowa

3 a 9 listopadu 1453 netoliko panu Jifíkowi, ale i králi

samému, jemuz poslal také pojednání zwlástní o wife

husitské, i stíznost proti raddám králowskym, nechtëjíeím

slyseti jeho ; také pfímluwy hojné dály se zañ u krá le

i u zpráwce. Pan Jifí ale odpowëdël dne 22 prosince

1453, ¡te se diwí jeho zádosti, an pry podáwaného sobë

300) Psaní toho koncept puwodní rukau spisowatelowau za-

chowal se w rkp. с. k. knihowny we Wídni N. 3 88 9 na

listu 93. My je podali zkrácené
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dfiwe skrze póny Zhyñka Zajice a Jakuba Wfesowcei454

gleitu pfijmauti nechtël ; Kapistran ze jmenuje se rozse-

wacem swatého evangelium, ale ze jest se obáwati, aby

z nëho nestal se rozsewac swárâw a baufí domácích,

jichzto lid cesky tim ménë si pfeje, éim wëtsi pozíwá

radosti z nawráceného sobë pfítomností králowau pokoje;

takéf ze má Praha kazatele swé, jezto umëjí bez hluku

woditi lid sobe oddany ku poboznosti a lásce kfesfanské.

Jménem králowym dáno mu pozdëji také napomenutí

skrze biskupa Wratislawského, aby umírnil rëci swé proti

podobojím, protoze náruziwé jeho hanëni a kacefowání

mëlo pry úcinek opacny ajen zatwrzowalo Cechy u wífe

jejich. 30' Tak tedy z wûle Podëbradowy nedáno mu pfí-

stupu pfes hranice ceské: on ale za to umël za hrani-

cemi zaloziti sobë památku, které napotom jak Cechûm

wûbec, tak i panu Jifíkowi zwlástë az pfílis trpce za-

kauseti bylo.

Mezi wsemi mësty nëmeckymi, do kterych Kapistran

na mnoholeté pauti swé zawítal, stala se mu Wratislaw

i nejmilejsí i nejoddanëjsí. Tam weskero pûsobení jeho

dosáhlo wrchu swého, slowa ohniwá padala na pûdu

jemnau, lid obecny, jináce drzy a swéwolny, poslauchal

jeho s nadsením, uznáwaje w nëm bozího posla, otce i

pána swého. Za dwojího tam pobytu (od 15 února do

21 srpna 1453, a od 29 máje do polowice cerwence 1454)

byltë skutecnë on, сo wládl neobmezenë mëstem, an ne-

toliko aufad mëstsky, ale i biskup sám, ucházeli se k nëmu

o rozkazy, сo a jak ciniti mëli. Rozumi se, ze obywa- ,

telstwo celé dalo se na pokání ; na jeho pokynuti sne-

301) Sirsí o tom zpráwy nacházejí se we knize Capistranus

triumphans, wydané od Amanda Hermanna, ceského nëkdy

provinciala, w Rejnë-Kolínë 17 00, na str. 394 sl. Takë

u Beckowského na str. 835—8.
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14 54 seny wsecky karty, kostky a wrhcáby na námëstí, a spá-

leny pfed ocima wesk'Tého posluchactwa ; zalozen také

nowy kostel, kláster a spitál ke cti sw. Bernardina, ac

jich pry jiz pnvé dosti bylo w mëstë. Méné chwalné

bylo pocínání jcho proti zidûm : za pftëinau domnëlého

rauhání jejich proti hostii, d«l jich mnozstwí schytati a

zmuciti, a sám pry uëil jestë katy smutnému jejich fe-

meslu; následkem takowéhoto wysetfowání odpraweni

mnozí a wsickni wypowëzeni z mësta na wëky. Co ale

Kapistrana a Wratislawany wlastnë nejwíce k sobë pau

talo, byla spolecná jejich nenáwist proti Cechûm wûbec

a proti Jifímu z Podëbrad zwlástë; to hyl ten saucit,

kterym se obapolnë nejradëji a nejwalnëji zicili. Horlení

chátry Wratislawské proti kacírûm ceskym pfemrstilo se

az w silenost. 302

Následky toho wystaupily brzy na jewo. Kdyz die

obyceje a powinnosti knízata, páni a jiná mësta Slezská

téz jako Luzická pficházeli do Prahy, skládat králi swému

pfísahu wërnosti, (pfední mezi nimi Jindfich, kníze Hlo-

18 howsky dne 18 února 1454 pfijímal od krále léno ha

Febr. ra(]njci Prazské) : Wratislawstí samijediní zdráhali se ná-

sledowati pfíkladu toho, nebo knëzí jejich, zwláatë pak

Niklas Tempelfeld, kazatel u sw. Alzbëty, domlauwali

lidu obecnému, ze pfísahati wërnost o prostfed kacífûw

bylo neslusné a bezectné, a protoz ze mël králzádán

byti, aby pfijeda do Wratislawi, сo hlawního mësta zeme

Slezské, tu pfijal od nich slib èlowëcenstwí. Nadarmo

302) Spisowatel knihy Capistranus triumphans prawí sám na

str. 4 9 1 : Wratislavia propter miranda sancti patris opera

et singularem populi devotionem inter alias Germaniae civi-

tates semper sincerissimum ad virum dei habebat affectum;

ipse quoque vicissim' specialiter illam dilexit , eo quod

propter suos sermones noluit adhaerere Georgio Podë-

bradio etc.
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pfedstawowali starsí obecní, ie mëlo se pfisahati ne ka- 1454

cífum, ale králi kfesfanskému, a ze obec nemëla práwa,

obsylati pána swého k sobë: wásnëm lidu neodolaly feci ,

sebe rozumnëjsí, ale posly z nich jen kyselosti a roz-

broje w obci. Kapistran, jenz toho casu wrátil se z Pol-

ska do Wratislawi zase, nerozmyslel se pochwáliti a po-

twrditi úmyslu náruziwého , i pfimlauwàl se za obec

u krále Ladislawa. !03 Kdyz nicménë jménem králowym

ohlásena hotowost po zemích okolních ku potrestání

zpaury jejich, oni spolciwse se s biskupem i s kapitulau,

umínili posta witi se k odporu, najímali branného lidu

s potfebu, a jali se oprawowati zdi mëstské- Mezi tím

bískup Petr, podësen jsa wystrahau, ze na jeho statky

mël prwní útok se státi, ujel podtají do Prahy (dne 11 nJul.

cerwence) a slozil tam pfísahu. Na to prosili Wrati-

slawstí, aby Králowa Milost rácil wyslati k nim nëkteré

raddy swé, kterymzby k rukaum Jeho Milosti holdowati

mohli. . Wypraweni tedy páni Zdenëk ze Sternberka,

Oldfich z Hasenburka, Jindfich z Míchalowic a kancléf

Prokop z Rabsteina we dwau stech koních : ale nez jestë

tam dojeli, jiz kazatelé opët prewrátili úmysl obce, do-

kazujíce ze neniëlo se pfisahati skrze prostfedniky, ale

jen králi samému a osobnë ; kdokoli odwázil se mluwiti

tomu na otlpor, nadáwáno mu zrádce a kacífe. Poslowé

králowi musili wrátiti se s hanbau ku pánu swému. I ci-

nily se tudíz oprawdowé pfíprawy ku potrestání wëro-

303) Slowa Kapistranowa we psaní 14 Jun. 1454jsau: Post

remo hanc inclytam Vestrae Serenitatie Wratislaviensem

civitatem, quae unanimi voto praesentiam Vestrae grati-

osissimae Majestatis exspectat, anxieque praestolatur ad-

ventum, ut vestris in propriis manibus juramentum per-

petuae fidelitatis et homagium subditi libentissimo per-

solvant animo, omni qua valeo instantia fació diligentissime

commendatam. (Loco cit. pag. 3 9 7.)
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1454 lomné swéwole: kdyz ale mezitím králi udála se pfícina

jiná k jizdë do Wratislawi , odlozeno konecnë trestu

'k dobë pfíhodnëjsí. Bylof netajné, ze králi, chowajícímu

w srdci swém podobnau nechut proti husitstwí, zpaura

Wratislawská nepfícila se w té mife, jako raddámjeho. 301

Nawrácení korunë éeské krajin jiz témëz od pûl

století odcizenych potkáwalo se wsude s welikymi nesná-

zemi, aniz nálezitë dafiti se chtëlo. Jiz pfed korunowa-

ním krále Ladislawowym, dne 18 cerwna 1453, wypra-

wil pan Jifí z Podëbrad ke Fridrichowi markrabi Brani-

borskému pány Jindficha Berku z Dubé, Wáclawa z Bi-

bersteina i Apla Fictuma, s urcitau summau penëz, aby

wyplatíce od nëho, dle zápisûw na to wydanych, foitstwí

Luzické, pfipojili tu celau zemi zase ku korunë éeské.

Dal jim o to listy potfebné jak k feéenému markrabi,

jej napominaje, aby slowûm swym dosti ucinil, tak i

k jeho úfedníkûm w zemi i ke stawûm Luzickym wûbec.

Ackoli pak jisté jest, ze psaní ta dodána jsau, 305 nemû-

zeme wsak udati, cím a jak se stalo, ie zûstala bez

úcinku, aniz dalsí jakákoli pamët o jednání tom zacho-

wala se. Nelze jináce mysliti, nezli ze bratfi Fridrichowi,

zwlástë pak Albrecht Achilles casto jmenowany, kteryz

mladému Ladislawowi odjakziwa cinil se otcowskym prí-

telem, i sprowodil ho také ku korunowání do Prahy,

uchlácholili baufi z wërolomstwí toho powstáwající pod

wyminkami nám neznámymi. Tolik aspoñ jisté jest, ie

pfisedse na pocátku maje 1454 opët do Prahy, markra-

bata Jan i Albrecht, wstaupili we pfátelskau smlauwu

304) Eschenloer str. 16— 18. Rositz ap. Sommersberg I, 86.

Nikol. Pol Jahrbücher der Stadt Breslau, Bd. II, 3— 7.

Klose, II, 484— 6.

305) Nalezli sme je r. 1843 we král. kabinetním archivu

w Berlínë ; tiskem newysla jestë na jewo.
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s korunau ceskau, 106 a ze starsí bratr jejich kurfirst 1454

Fridrich neprestáwal drzeti Luzice pod jménem léna

ceského.

Neménë nekonecné, ale pfitom zapletenëjsi bylo wy-

jednáwaní o zemi Lucemburskau. Po smrti knëzny Elisky

Zhofelské, která skonala byla w Trewerech 3 srpna 1451,

weden spor o práwo k ni netoliko mezi drzitelem jejim

Filipem wéwodau Burgundskym a králem Ladislawem, ale

také mezi timto a stawy ceskymi. Snëm cesky zapiral,

zeby bud nëkdy král Albrecht a králowna Eliska, budto

syn jejich král Ladislaw byli mohli nakládati s Lucem-

burkem jako s nëjakym statkem rodinnym, a zapisowati

neb rozdáwati je u wënë komukoliw; zemë ta, prawili,

nëlezela korunë ceské, a král cesky korunowany, jakoz

wâbec pfi kazdém odcizowání statkûw korunních wázán

byl ke swoleni stawûw, tak ani Lucemburska bez wûle

jejich nikomu zawaditi moci nemël. Kromë Cech wsak

málo se wázilo práwa tohoto stawûw ceskych, a kntëata

té doby wûbec hledëli k Lucembursku jen jako k dë-

dictwi dëti krále Albrechtowych , danému do zástawy.

Korunowaním Ladislawowym spor ten pozbyl na cas prak-

tické dûlezitosti, an wéwoda Filip sám nepopíral králi

práwa k wyplatë, ale kladl jen skutku samému pfekázky

mnohonásobné. Ladislaw byl jiz z prwního Wídenského

sjezdu na konci r 1452 wyprawil do Lucemburska plno-

mocníky swé, jichzto pfední byli Oswald z Eicingu a

Wikard z Polheimu, aby oznámili jeho úmysl, obrátiti tu

306) Lünig Codex Germ, diplomat. I, 1459. Stejnau dobau,

6 máje 1454, stal se také zápis na prátelstwí mezi

markrabím Albrechtem Achillesem a panem JirímzPodë-

brad, рak dne 7 máje na zasnaubení, skrze markrabë

Albrechta, Zdeny dcery pané Jiríkowy s Fridrichem kní-

zetem Brezskym. Sommersberg, I, 1023. Fontes rer.

Austriac. II, 5 5.
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14 04 zemi k sobë zase, a také aby záwazali obywatelstwo sli-

bem wërnosti k nëmu, сo wrchnímu pánu swému : ale

tëm nejwyssí Filipûw auredník, Antonín z Kroy, bránil i

7>fístupu do zemë (w úaoru 1453). Mezitím kdyz i wLu-

cembursku naslo se nespokojencûw dosti, dychtiwych p<'

pfílezitosti k wyniknuti z poslusenstwí burgundského, strhln

se tam brzy mezi pfíwrzenci Ladislawowymi a Fili-

powymi wálka, která wedena s newalnym s obau stran

prospëchem, az prostfednictwím kurfirsta Treverského Ja-

kuba ze Sirk uzawfeno pfimën dne 8 záfí 1453, nacez

následowaly w Mohuci 16-24 biezna 1454 koirference

plnomocníkûw obojí strany, kterézto ale také nemëly

zdárného konce. Proto Filip, obmysleje táhnauti celau

mocí swau proti Turkûm, poslal (w dubnu 1454) biskupa

Wiléma Tulského do Prahy o prodlauzetií pfímëfí, sám

pak zabral se osobnë k jalowému saëmu físskému do

fiezna ; i dálo se pak opët nëkolik námluw o zachowání

pokqje, jak w Praze (11 cerwna 1454,) tak na snëmu

Frankfurtském (16 fíjna 1454,) potom we Wídni (25

bfezna a 14 máje 1455,) a ustanoweno posléze, ze kníze

Ludwík Baworsky mël 1 fíjna 1455 we Spíru mocnym

rozsudkem podëliti strany. Kdyz ale plnomocníci cestí

cekali az do 11 fíjna w hospodë Spírské na kníáete

Ludwíka nadanno, wrátili se odtud bez pofízení, aniz

wëdomo, сo dále w této wëci pfed se bráno jest. "'

Ani wyjednáwaní s knízaty Saskymi o hrady a mësta

pohranicné nedafilo se lépe, ackoli s wëtêim wedeno bylo

hlukem i dûrazeim; a také zpráwy o nëm dosly nás, ac-

80 7) Fürst E. M. Lichnowsky , Regesten k r. 145 2 a nás1.

Fontes rerum Austriac. II, 13— 7 9. Pii II P. M. ora-

tiones politicae etc. ed. J. D. Mansi. vol. Ш, pag. 21.

Ku konferencem Mohuckym wyiíádal sobë král Ladislaw

od rady mëstské Normberské fecníka Dr. Rehore z Heim-

burka, i podrzel jej рak nëkolik let we sluzbë swé.

s- -
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koli hojnëjsí, wsak wzdy jen kusé a nedostatecné. Wálky 1454

a pfíméfí mezi Cechy a Sasy stfídaly se w tëchto létech

tak casto, a zaloby o rusení pokoje s obau stran dály

se tak hojné a malicherné, ze jich podrobnë popisowati

nelze. K dáwnym pfícinám newole pfipojily se wsak dwë

w tëchto létech, které wëtsí do sebe mëly dûlezitost.

Pan Apel z Fictum a bratfí jeho byli nëkdy prední dû-

wërnici a rádcowé knízete Wiléma Saského, ale smífení

tohoto s bratrem Fridrichem r. 1451 stalo se jim pohro-

mau : upadse w nemilost a ztratiwse wsecky statky swé,

museli utéci se do Cech, kdezto pan Jifí zpráwce pfijal

pana Apla mezi rady swé. Od té doby stíznosti jejich

wyjednáwány pospolu se stíznostmi ceskymi. Druhá pfí-

cma sporu bylo chowání se knízete Wiléma k manzelce

swé Annë, sestfe Ladislawowë: usadil ji opustënau na

hradë Ekartsberku, sám pfebywaje netajnë se smilnicí

powëstnau; aé, kdyz oto domlauwáno dûtkliwë (19 pro-

since 1453) poslûm jeho w Praze na dwofe králowë,

knëzna sama psaním ku králowskému bratru danym omlau-

wala manzela swého, prawíc se byti dokonale spokojenau,

any zlé ty powësti nebyly pry nic nez klewety Fictu-

mowské. Takto mnozily a zaplétaly se nesnáze mezi

Cechy a Sasy wíce a wíce. Wálka proskakowala na po-

mezí jejich tu i tam r. 1453 w mësících únoru a dubnu.

Po náwratu pana zpráwce od krále Ladislawa z Wídnë

uzawfeno pfímëfí az do 6 cerwna, a po nowych potrz-

kách obnoweno zase w Teplici 15 srpna 1453. Král La-

dislaw té doby wëc ceskau jestë tak málo powazowal

za swau wlastní, áe psaním dne 30 ôerwna markrabi

Albrechtowi Braniborskému danym prosil jej, aby radau

ani pomocí nepfispíwal zádné stranë, ale pficinil se ra-

dëji o smífení jejich. Po jeho korunowaní pfisli radowé

obau knízat Saskych ke dworu jeho, pro obnowení dáw-

21
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1454 nych smluw mezi obëma mocnostmi. Umluwen tu ktomu

cíli rok zwlástní do mësta Laun ke din' 25 ledna

2 5Jan. 1454; knízata Sastí mëli oba osobnë pfítomni byti w më-

stë Mostu, kdyz mezi radami w Launech wyjeduáwati se

mëlo. Ale prwní toto rokowání odkrylo wíce nezli od-

stranilo wsecky spory a nesnáze mezi stranami. Poslowé

Sastí, a w jich cele biskup Misensky, ztrnuli, kdyz pan

Jifí skrze pana Donína predlozil jim cely popis hradûw

a mest s otázkau, majíli moc a wûli k odstaupení jich

zase korunë ceské, dle zápisûw starodáwních? Kdyz

wáháno s odpowëdi, pozádán kníze Wilém, ze pfijel

2Febr. osobnë do Laun dne 2 února wecer: ale ani jeho prí-

tomnost nedodala stranám powolnosti. My drzíme, tak

mluwili Sasowé, ony hrady dëdicnë po swych predcích;

nëktefí jsau manstwí, jiní zástawy, nëkteré kaupili sme

penëzi hotowymi, jinych dobyli sme práwem wálecnym;

bezpráwnë nepozíwáme ani jednoho z nich. Kníze Wilém

usilowal zwlástë oddëliti od korunních a wefejnych zále-

zitostí ceskych a ukojiti pozadawky pana Jifího saukromé

a osobní; cemuz odpíraw tento dlauho, posléze swolil

predce. Korunní wëci podáwány tudíz od Sasûw na

mocny rozsudek císafûw, aneb arciknízete Albrechta,

knízete Ludwíka Baworského, markrabë Albrechta Brani-

borského, aneb i celého kollegium kurfirstüw: Cechowé

ale nepfijali toho, prawíce ze koruna jejich swobodná

nepodléhá saudu cizímu, anizby mu podrobiti se chtëla.

A já tedy, odpowídal Fridrich, jsa kurfirst físsky, mám

snad státi k saudu ceskému? Za pfímluwami mnohych

knízat u krále Ladislawa, zwláste pak Ludwíka Bawor

ského, prodlauzeno pfímëfí zase a ustanowen rok nowy

iJun. do ftezna ke dni 1 cerwna ; kteryzto kdyz zôstal opët

20Spt. jalowym, pfijel dne 20 záfí 1454 kníze Wilém we slaw-

ném komonstwu zase do Prahy; ale po dwautéhodním
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pilném wyjednáwaní nepfislo predce k narownání кonec- 1454

nëjáimu, nezli ze dne 2 fíjna strany obë podwolily se 2 Oct.

pod mocny rozsudek ctyr knízat, králûw totiz Ladislawa

Ceského a Kazimíra Polského, knízete Ludwíka i mar-

krabë Albrechta, ktefízto mëli dne 6 prosince 1454 sjeti

se we Wratislawi, a tam nejdéle do hromnic uciniti wy-

powëd po lásce aneb sprawedliwosti. A umluwa tato

dala pficinu, ze we sporu mezi Cechy a mëstem Wrati-

slawskym, jakoz sme jiz wyprawowali, odlozena byla

opët wálka zamyslená ku potrestání zpaury jeho. 308

Za hranicemi ríáe ceské rozwíjela se stejhau dobau

dwojí fada dëjin a interesûw nowych, kteréáto nejen

pautaly k sobë pozornost národu, ale také do wefejného

ziwota jeho wselijak se zaplétaly: jedna na seweru, ob-

sahu i rozsahu mensího, místnë obmezená, otázka pruská;

druhá na jihu, weledûlezitá pro Europu i pro celé kfe-

sfanstwo, otázka tureckú. Porozumëni sauwëkym dëjinám

ceskym byloby nedostatecné, kdybychom neobrátili k nim,

aspoñ mimochodem, zretele swého.

Panowání rytífského fádu nëmeckého w zemích prus-

kych stáwalo se wëk po wëku tím obtíznëjsím pro ta-

mëjsí obywatele, cím wíce duch prwních jeho zaklada-

telûw se uchylowal od jejich potomkûw. Ústaw ten

stal -se byl anachronismem jiz od té doby, сo wyhynulo

pohanstwí w koncinách pobaltickych ; neznaje wíce zá-

pasu s newëfícími, musel bud obraceti energü swau

proti kmenûm kfesfanskym, aneb oddati se necinnosti a

wásnem pfirozenym. Sám jiz chlubil se byti „spitálem

308) We král. Saském státním archivu we Dráid'anech zacho-

waly se hojné akta o wëcech tëchto, jichzto sme pouzili.

Srwn. Hаrtung Kammermeister aр. Menken III, 1218.

Chron. Buchense ed, Gersdorf. p. 9. Cochlaeus ad ann.

Kompromiss dne 2 Oct. 1454 tistën aр. E. M. Lich-

nowsky na str. ССХХШ.

21H
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1*464 slechty nëmeeké", an slauzil сo ústaw zaopatfowací pro

mladsí syny z domûw wysokorodych. Naduzíwání moci

panownické a nukázeñ kfizákûw daly byly jiz pfed easy

pficinu poddanym jejich, zemanûm i mësfanûm, zfíditi

k obhajení swému spolek mezi sebau, prosluly pod jmé-

nem „spolku jestër&'ho" (Eidechsenbund,) kteryá i od

nükterych welikych mistrûw (Hochmeister,) neii schwa-

lowán, aspoñ uznán a snásen byl. W posledních létech

pych, ukrutnost a swéwole kfizákûw, jestë nad to mezi

sebau nesworjrych, staly se byly národu nesnesitelnymi,

a spolek jestërcí nabyl tudíz dûlezitosti a moci dotud

newídané. Kfizáci widauce swé nebezpecí, zanesli u cí-

sare i u papeze stíznost proti zpaure poddanych. Tito

nezdráhali se státi k saudu císafowu : kdyz ale poslowé

jejich skrze Morawu brali se do Rakaus, náwodem kfi-

áowníkûw dne 15 cerwna 1453 prepadeni jsau laupeznë

nedaleko zámku Milotic, ctyfi míle od Brna, ode tfi panûw

Morawskych, 309 nëktefi zbiti a zranëni, jini uwëznëni,

jeden tohko zachowal se autëkem a stihnul do Widnè.

Po wyneseni potom od císare dne 1 prosince 1453 roz-

sudku Jim naskrze nepfizmwého hnalo je zaufalstwí k od-

309) Prední strujee úkladu toho byl tuáím Jaroslaw z Lomnice,

laupeznictwím té doby zlopowëstny, pán na hradë Cim-

burku 1450— 60 nedaleko Buchlowa i Milotic. (Srwn.

Wolny Topografie IV, 2 3 3.) Milotice drzeli tehdáirytíri

Zubowé z Morawan (id. ib. pag. 29 3.) Prostredníkem byl

snad Morawsky pán Bernart z Cimburka, krizákum wërnë

oddany a prosluly pozdëji w bitwë Chojnické. Aeneas

Sylvius mluwë o té príhodë, jmenuje Moraviam inhospitam

terram ae latronum domum, ubi rapina laudi datur, nec

uobilis quisquam censetur, nisi praeda raptuque vivat (ap.

Mansil.c. p. 30.) Wepsaní 21 Jul. 1453 dí: Eex Ladie-

laus ad eorum liberationem obnixe operam dat, petivitque

jam Brunnam personaliter, propinquusque est ei latroni,

qui illos detinet etc. Propustëní jejich stalo se pozdëji

prièinënmi zwlástë pana Jirího zpráwce.
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boji otewfenému; s zoldnéfi nejwíce z ßech najatymi 143 4

jali se dobywati mëst a hradûw, tak ze kfizákûm nezû-

staly nez Marienburk, Stumy a Chojnice ke bránëní sebe;

k dowráení záhuby fádu celého poddala se celá zemë

králi Polskému, ktery nedlauho zdráhal se pfipojiti ji ke

swému králowstwí. Pohromy této na spolecny spitál uwa-

Iené zzelilo sü welice knííatûm i slechtë nëmecké ; pfi-

ëïnëno se z blízka i s daleka k jejich pomoci ; markrabë

Álbrecht Braniborsky pfijel sám do Prahy w mësíci dubnu

1454 k uzawrení smlauwy, kterauz král ëesky mël se

zawázati k dobytí zase zemí pruskych, za cez mël se

Státi napotom ochrannym pánem kfizáckym : ale summa,

kteréz pan zpráwce pozadowal za to na zold, ála nad

moznost rádu zchudlého. Nicmënë saukromí wyprawilo

se z Cech i z Morawy drahnë lidu branného jim ku po-

moci, tak ze wálka w Prusích wedla se s obau stran

bohuzel namnoze krwí ceskau. Mezi králi Ladislawem

a Kazimírem nowë spfíznënymi stfídalo se nekolikero

poselstwí, kdyz onen ujímal se kfizákûw, tento zemanûw

a mëst spolcenych. Porázka, kterauz utrpël Kazimír mimo

nadání pfed Chojnicemi dne 18záfí 1454, uwolnila onëm leSpt.

opët na chwíli, ale dáwné moci newrátila jim zase ; pro

Cechy pak mëla ten zwláátní následek, ze Kazimír, jinymi

starostmi zamëstnán, zmeskal pfijeti k roku do Wratislawi

ke dni 6 prosince 1454 ulozenému. ""

Konecné wywrácení fise Byzantinské na wychodu

dojímalo tím ziwëji celau Europu, cím wíce se ukazo-

310) Obsírné a dobré zpráwy o pruském powstání a príéináoh

jeho podali Dlugos we swé historíi Polské,. Joh. Voigt

Geschichte Preussens, Bd. 8, Stenzel Geschichte des

preupsischen Staats, Bd. I, 20 6— 217, a J. J. Müller

Reichstags-Theatrum unter К. Friedrich III (pK .snëmu

Èezenském 1454 a sl.) ijw. O wyjednawaní Albrechtowë

w Praze ku pomoci krizakûw mluwí nejobsírnëji Aeneas
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1454 walo, ze dobytí Konstantinopole bylo jen poéátek wy-

bojûw, jeá obmyslel mlady podnikawy sultan Mohamed II

protí kfesfanstwu. Powëst o strasliwém pádu staroslaw-

ného sídla oswëty podësila národy, a ohlédáno se po

stítu i ochranë proti blízícímu se nebezpecí. Duch ale

stfedowëky u welikych pohromách neumël jestë hledati

porady a pomoci, leda u císafe a u papeze : proto také

nyní obracely se wsecky zraky k-tëmto hlawám kfesfan-

stwa. Bohuzel, ze Mikulás V we posledních létech swého

panowání znamenitë byl ochabnul na tële i na dusi ;

a císar Fridrich II!, kdyz ho dosly nowiny zalostné, za-

wrel se do komnat swych, plakal, modlil se a cinil po-

kání, ale ke skutkûm, jakowé wymáhala doba osudná,

nedostáualo se mu wzdy potfebné odwahy. Na stestí

stál mu jestë po boku сo rádce muz oswícenya srdnaty,

Aeneas Sylvius casto jmenowany, jedno z pfedních swëtel

wëku swého. Ten prohlédaje jasnëji a bystfeji, nezli

kdo z wrstewníkûw, k nekonecné dûlezitosti pfewratu

onoho, jal se buditi knízata i národy, a uzíwaje darûw

ducha i postawení swého, prostfedkowati mezi císafem i

papezem a pobádati obau. „Wase to jest, tak psal pa-

pezi, byti wzhûru, obesylati krále, knízata i obce, wolati

a napomínati i hromázditi je na jedno misto, af necha-

jíce swárûw domácích, obrátí se spolecnë proti spolecnému

nepfíteli, a pomohau sobë pokud wëc nowá jest a nema

hlubsích kofenûw.-' Mikulás V prohlásil tudíz bullau dne

30 záfí 1453 po wsech zemích kfesfanskych kfíz proti

Turkûm ; wsude kázáno uciniti doma pokoj, aneb aspoñ

pfímëfí, a wyprawiti se do boje proti newefícím; kdo

nemohl táhnauti sám, mël platiti desátky na wyprawu ji-

nych ; neposlusnym hrozilo se klatbau. * Císar rozepsal

Sylvius we spisu De dieta Ratisbonensi, aр. Mansi, i il,

5 2 s1.

*) W Praze lcgat papezûw Jan z Kastilionu biskup Pa
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ke dni 24 dubna 1454 snëm físsky do Èezna ku poradë 1454

o wystrojení wojska potfebného; wolány také mocnosti 24AP-

nenëmecké; mël to byti hlucny kfesfanstwa sjezd, jako

nëkdy sbor Konstansky. Obnowily se tudíz we krajinách

západních tytéz wyjewy, jako na pocátku wálek husit-

skych : missionáfská kázaní a horlení, znamení kfíze, od-

pustky, desátky, sjezdy a zbrojení, ale wse jestë s wëtsí

laudawostí a jalowostí, nezli prwé. Tak chatrnau moc

prowozowaly jiz w myslech lidskych ústawy a symboly,

které nëkdy s to byly, roznítiti cely swët k boji nadse-

nému pro hrob bozí a zemi zaslíbenau! Císaf sám neod-

wázil se jeti do fiezna : bál se zajisté, kdyby wzdálil se

osobnë, zeby mezitím utrpëti mohl skodu od sausedûw

swych. Tatáz bázen zdrzela také jiná knízata ; nepfijeli

osobnë nez Filïp wéwoda Burgundsky , podáwaje se

oprawdowë s celau moci swau k obecné potfebë, mar-

krabë_ Albrecht Achilles, hledaje pfede wsim pomoci pro

kfizáky, a Ludwík kníze Baworsky. Benátcané stojíce jiz

we tajnych s Mohamedem úmluwách, umëli pospíchati na

snëm tak, ze pfijeli teprw po jeho rozpustëni. Od cí-

safe wsak pfítomen byl Aéneas Sylvius, od jinych knízat

jejich radowé ; n^luweno mnoho a nëkdy dosti krásnë,

premítáno wseliké náwrhy, ale podstatného neuzawfeno

nic, leda ze pfikázáno zachowáwati pokoj we wsech ze-

mích a nafízeno, ze 29 záfí mël se státi we Frankfurtë 29Spt.

nowy sjezd, bohdá hlucnëjsi a wydatnëjsí.

Wëtsí energie mezitím, nezli w Nëmcích, ukázala se

w uherské zemi, jakoz i wëtsí a bliEsí hrozilo jí nebez-

pecí. Walny snëm Budínsky ku konci ledna 1454 pfís-

ností neobycejnau nafídil wseobecnau hotowost , takze

vijsky jii w mësíci lednu napomínal krále Ladislawa

k wálce proti Turkûm; s odpowëdí odkládáno aí po

prístích tehdái snëmích uherském i ceském. (MS. capituli

Prag. G, XX. fol. 17 2—190.)
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1454 netoliko zemané welicí a malí, ale i prelúti záwázáni byli

sáhnauti ke zbrani. Potom kdyz sultan s welikym woj-

skem wytáhl proti Srbsku, Hunyadi nemeskaje pfeprawil

se po dwakrát pfes Dunaj a poraziw u Krusewce zna-

menité oddëlení moci turecké, zmafil celau nepfátel wy-

prawu toho léta. Wsak i on we zpráwë cisafi o wítëz-

stwí swém dané prosil tuzebnë o pfispísení pomoci wá-

lecné k obranë zemí kfesfanskych.

Kdyz blízil se éas snëmu Frankfurtského, Aeneas

Sylvius pfedwídaje, ze naй wzlozeno bude opët nejtëzsí

bfímë jednání, powolal Kapistrana, tehdáz w Olomauci

meskawsího, ku pomoci swé, a s ním i s markrabaty Bra-

niborskym a Badenskym, сo plnomocníky císafowymi, 29

29Spt. záfí wjel do Frankfurtu. Tu wsak nalezl u snëmownikûw

}\i netoliko ménë ochoty, nezli dfíwe w fieznë, ale i

zjewnau protimyslnost. O papezi slyseti bylo reptání, ze

pod zástërau wyprawy proti Turkûm neobmyslel nez nowé

danë pro komoru apostolskau; o císafi pak nebylo témer

ani feci. Wymluwnosti Aeneásowë podafilo sejestë jed-

nau witëzstwi, a wsak ponëkud jalowé. Kdyz poslowé

krále Ladislawa oznámili snëmu, ze pán jejich hotow byl

sebrati ze wsech zemí swych 40,000 bojownikûw a táh-

nauti w cele jich osobnë do boje, uzawfeno sice, jako

z hanby, ze pfístího léta mëlo se Uhrum ku pomoci wy-

prawiti z rise wojsko 10000 jezdcûw a 32000 pëchoty :

ale newymëfeno k tomu ani spûsobu, ani casu a mista,

nybrz ustanoweno, ze dfíwe jestë s císafem musela drzána

byti porada. Ulozen k ni dcn pfístích hromnic (2 února

1455) do Zawídenského Nowého mësta. Takz mohl

Aeneas Sylvius tësiti se aspoñ dáwnym wtipem swym :

2e snëmowé nëmecti nebywali owsem jalowí, kdyz kazdy

pry nid íw al swé mladátko. 3"

311) O snëmu Èezenském jednal Aeneas Sylvius we zwláltním
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W radë Ladislawowë uznalo se za potfebné, aby 1454

dle zádosti a uzawfení Frankfurtského snëmu, oba pfední

jeho radowé, Podëbrad a Hunyadi, zabrali se osobnë

k roku Nowomëstskému. Dfíwe ale musela nastaupiti se

cesta do Wratislawi, k dokonání tam námluw pocatych.

Ustanowiw tedy w Praze za hejtmany pány Zbyñka Za-

jíce z Hasenburka i Jindficha ze Strááe, a pojaw pana

Jifíka s sebau, dne 24 listopadu s welikym komonstwem 2 4NV.

opustil král Prahu po ctrnáctimësícném tam pobytu, a pfes

Zitawu i Zhofelec dne 5 prosince po poledni wjel slawnë 5 Dec.

do Wratislawi. Sjeli se tam k nëmu také Ludwík a Ota

knízata Baworstí, Braniborsky markrabë Albrecht a bratr

jeho Fridrich kurfirst, knízata we Slezích Jindfich Hlo-

howsky, Wlodek Tësínsky, Mikulás Opolsky, oba Kunra-

towé Olesnictí, Wáclaw a Baltazar Zahanstí , Wáclaw

Ratiborsky, Arnost Opawsky, tez jiného panstwa pocet

weHky. Wratislawané hrdi jsauce, ie swau nenstupností

episu , její wydal J. D. Mansi we sbírce Pii II olim

Aeneae Sylvii orationes etc. 3 voll. Lucae 1752— 5 9,

w dflu III na str. 1 — 84. O Frankfurtském podáwají Pray

II1, 150 a kniha Capistranus triumphans (p. 417—20,

4 74, 5 2 5) zpráwy odjinud neznámé. Srwn. take Das

kaiserliche Buch des Markgrafen Albrecht Achilles von Const

Höfler, Bayreuth 1850, str. 18 — 37, J. J. Müller Reichs-

tagstheatrum unter K. Friedrich III. Jena 1713, fol.

Acta publica ap. Senkenberg, IV, 351. a MS. capituli Prag.

G. XX, 151— 168. Gobellinus wyprawowal o snëmu

Frankfurtském (pag. 2 3): Mutati erant Teutonum animi

nee cuiquam placebat oxpeditionem in Turcas fieri. Infectae

veluti venenie quibusdam aures, neque imperatorie nomen

neque Romani praesulis ferre poterant, dicebantque eos

corrodere aurum velle, non bellum gercre etc. О uherskych

wëcech wûbec wiz: Steph. Katona XIII, 950— 967. О

snëmích nëmeckych psal Aeneas Sylvius Karvajalowi jiz

20 maje 1444: Kon puto dietam hane aliis esse steri-

liorem ; seis quid hoc verbo sentiam. Fecundae sunt omnes

dietae : quaelibet in ventre alteram habet. (Kpist. 7 2.)
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145 4 wyrwali krále z moci kacífské, uciniti mu poslusenstwí

11 slawné due 11 prosince, ale museli nicménë za pfedeslau

zpauru zaplatiti pokuty 15000 dukátûw, mimo danë a po-

platky obycejné. 3" Král wsak Polsky Kazimír, za pfí-

cinau nahofe jiz dotcenau, nepfijel do Wratislawi, ani

knízata Sastí, Fridrich a Wilém ; proto we pfi s nimi o

pohranicné zámky ceské nekonalo se wíce, nezli ze pro-

dlauzeno pfimën az do 25 maje 1455. Nebudeme se

sífiti o wselikych slawnostech a kolbách, které we Wra

tislawi u pfítomnosti Ladislawowë strojeny jsau : uwedeme

toliko powídku o pfíhodë, která tam potkala pana Jifíka,

protoze nejen prawdiwá se byti zdá, ale i znacná pro

toho, kdo ji psal, neménë nezli koho se tykala. Wypra-

wuje totiz Aeneas Sylvius, ze „kdyz král byl w koste le

biskupském s mnohymi kní/.aty pW sluzbë bozí, a Jifí

Podëbradsky stál pfi nëm, pfistaupiw nëjaky pochlebník

Kilian, jeden z tëch, ktefízto ciníce se blázny, z jinych

blázny dëlají, takto k nëmu promluwil: Jakym oblicejem

na sluzby nase patfís, dobfe znamenati mohu, ale srdce

twého a myslení wëdëti nemohu. Powëz mi, prosím, ne-

zdáli se tobë dosti skwostné a jasné byti nase náboáen

312) Eschenloer p. 19—23. Klose document. Geschichte von

Breslau Bd.II, 486—495. Cochlaei historia Hussit. ad h.a.

Nelze pri této príIeSitosti nepokárati dëjepiscûw Wrati-

slawskych. Eschenloer prawí (str. 2 2,) weak jen die do-

myslu, ¡te pan Jirík sebral pokutu od Wratislawë placenau

pro sebe, a ze si kaupil za to Kladsko, Minsterberk atd.

jichztoby jináce pry byl nemohl dosáhnauti. Klose (str. 4 9 3)

dowodí z auètûw zachowanych, ze ze summy 15000 du

kátuw odewzdáno králi samému bezprostí-ednë 812 4 '/г,

Prokopowi z Rabsteina na rozkaz kralûw 1318, Karlowi

z Wlasímë a Hanuskowi Wölflowi z Warnsdorfu meló se

dáti 5152 dukátûw atd. A piece tentyií Klose (str. 49 2)

opakuje po Eschenloerowi lez utrhawau ! Pan Jirí kupo-

wal Kladsko jiz 1451 (A. Ó. II, 46) a kterak ikdyjeho

konecnë dosáhl, wyprawowali sme nahore w pozn. 2 9 3.
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stwí? Widísli jak mnohá i weliká knízata, anobrz i sám 1455

král nás jednoho fádu následují ? Proô s nimi radëji,

nezli s Rokycanau nesmyslis? Zdali se domníwás, ze

maudfejsi jsau nëktefi Cechowé, nezli wsecka církew

Kristowa? Ale ty opustë chatrny obecny lid, pfipoj se ra

dëji k urozenym pánûm, jakz na urozenost twau nálezí.

Odpowëdël mu Jifí : Jestlize tato slowa twá jsau, nejsi

ten, kymz se dëlás, tobë jako maudrému odpowím : paklif

jsau cizi, jim také dosti uciniti musím. My obëti a sluzby

ty konáme, o kterychz wëfíme, ze se bohu líbí, aniz jest

na wûli nasí, wëfiti cozbychom chtëli. Mysl lidská moc-

nymi dûwody pfemozená, chtëj ona neb nechtëj, jímána

bywá, a jakz která od pfirození spûsobna jest, jiná snadnë

se wésti dá, jiná se wytrhne. Já nábozenstwí swych

knezí za prawé mám ; kdybych twého následowal, lidi-

bych snad sklamal, na dusi skodu wezma, ale boha, kte-

ryz k srdci patfí, sklamati nemohu. Aniz také na nnij

staw slusí, abych tobë podobnym byl; jiné bláznu, jiné

urozenému pánu nálezí. Tuto odpowëd aneb sobë mëj,

jsili maudry, aneb tëm dones, ktefí të na mne nastro-

jili." Kézby jen Aeneas Sylvius sám, jenz ta slowa tak

pëknë napsati umël, byl je bral wíce k srdci swému!

Ladislaw pobyw we Wratislawi az do dne 31 ledna 1455, sUan.

jel odtud s panem Jifíkcm pfes Swídnici, Kladsko a Mo-

rawu do Widnë, kdezto s welikau sláwau uwítán byl

dne 16 února zase. Febr.

Brzo po králowe náwratu do Widnë stala se ta dû-

lezitá promëna, ze kníze Oldfich Cilsky netoliko smífen

s ním skrze pfátely, ale powolán také ke dworu jeho

zase. Kdyz pak (na pocátku mësíce bfezna) welmi

ozdobnë a skwostnë, weda s sebau tisíc jízdnych odë-

nych, blízil se ke hlawnímu mëstu, král sám wyjel mu

w postfet a pfiwítal ho tím slawnëji, aby mu nahradil
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1455 potupu predeslëho wyhnání Eicinger, kteryá ho byl

swrhl a nejwysáí jeho misto drzel, wyjel stejnau dobau

z mësta , dobrowolnë pozehnaw dwora králowského.

Zpráwci ceskému prewrat ten, jenz se stal u pfítomnosti

jeho, nemolil byti tuze proti mysli: ale w pomëru krá-

lowë k císafi a k Uhrüm nastaly jím nowé nesnáze.

Snèm Nowomèststy, jenz následowal, nálezel mezi

nejwyznamnëjsi a nejstrastnëjsí úkazy wëku swého, Ink

ze i pfední jeho úcastníci pfáli si, aby radëji pohfízen

byl do tmy nepamëti. 3I3 Wysly zajisté na nëm wsecky

toho wëku mrawní neduhy a rány na jewo, aniz nalezly

léku a lécitele. Poéal se, jak obyéejne, mnohem pozdëji nezli

ustanoweno bylo, protoze knízata i poslowé welmi powlownë

se scházeli : stal se wsak posléze dosti hlucnym. Kdyz také

pan Jifí z Podëbrad, сo wyslanec krále swého a koruny

ceské, pfijizdël do Nowého mësta w nádherném komon-

1 8 stwu, tusím dne 18 bfezna, wyjeli jemu wstfíc netoliko

Mart. pfe<jni snemowníci, Jakub ze Sirk kurfirst Treversky,

markrabata Albrecht Braniborsky a Karel Badensky s në-

kolika biskupy a preláty, ale i císaf sám, wítajíce jeho

tak slawnë, ie hojní jeho nepfátelé tím se az urázeli;

mël pak tu pfílezitost, we dwaunedëlním asi pobytu nejen

obnowiti známost swau s Eneásem Sylviem, ale i s Ka-

pistranem ozn; miti so osobnë. Jednalo se pak na snëmu

o wsech wëcech a nezjednalo nic: o newoli mezi krá

318) Nelze mysliti, ieby auplné zamlcení se Eneáse Sylvia

o snёmích Kezenském, Franfurtském i Nowomëstskémjak

■we Vita Friderici tak i w Historia Bohemiae prislo bylo

náhodau aneb nepamëtí : ale spisowatel, císari cele oddany,

tajil radëji príbëhy, jichá bez ujmy jeho líciti bylby ne-

mohl, a pomahal si za to sírením klewet o knízeti Cilském

atd. We knize J. J. Müller Reichstags-Theatrum unter

К. Friedrich III (Jena 1713, fol. ) sestaweny jsau zpráwy

dosti hojné o snëmu Nowomëstském ; nejlepsí cast ale

chowají se jestë newydané w archivech.
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lern Ladíslawem a císafem, o sporu mezi Cechy a Sasy, 1455

o wálce mezi kfizowniky Pruskymi a králem Polskym,

o refonnách a pokroku, o konciliech a papezích, o de-

kretech nëkdy sboru Basilejského a konkordátu Wíden-

ském r. 1448, o Iepsím ustrojení moci saudní a wyko-

náwací w físi, o fádném placení daní ku potfebám fisc

a kfesfanstwa, o hojnych pfech a pûtkách mezi knízaty

atd. Nejwíce casu ztráweno malichernymi hádkami o pfed-

nost we posezeních. Kurfirst arcibiskup Treversky chtël

sedati prwní po prawici císafowë; proti tomu protesto-

wal pfítomny papezûw legat Jan z Kastilionu biskup Pa-

vijsky, prawë áe jemu to misto nálezelo; také posel

Alfonsa krále Aragonského a Sicilského zadal, aby mu

dána byla cest pfed posly knízat h'sskyeh atd. Hlawní

wsak úloba snëmu bylo wzdy wyprawení wojska kfesfan-

ského proti Turkûm, dle snesení w ftezne a Frankfurtë

ucinënych. Kdyz gubernator cesky oswëdcowal se we-

fejnë, ze hotow byl wytáhnauti osobnë s celau moci

brannau králowstwí ceského do boje proti nepfíteli kfes

fanstwa, jak mileby mu pokoj se wsemi národy okolními

zjednán a utwrzen byl, nemohl ani sám Kapistran nepo-

cítiti útëchy nad cackym úmyslem takowym ; a podobná

podáwaní cmili také poslowé knízete Burgundského, a

jiní nëktefí snëmowníci. Ale kterym zázrakem mëla

wstípiti se do srdcí Jidskych wyminka pokoje, sprawe-

dlhvost?, kterak mëly ukroceny byti wásnë bezuzdné,

sobectwí a lakomstwí? kterak mëla srdce roznëcowati se

k obëtem pro dobré obecné, kdyz kazdy pfál jen sobë

sám a hledal prospëchu swého we skodë blizního ? Wzdyf

pro swáry a hnëwy blizsí nikdo nedbal na daleké po-

hromy, aniz kdo chtël wrátiti, сo kde byl osáhl ausko-

kem neb násilím. Ochrana kfesfanstwa byla jiz dle obec-

ného domnëní zálezitost tykající se wyhradnë papeze a
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1455 císafe; byloli сo kde záwadného, byli tím císar i papez

winni, a mëli starati se sami o náprawu ; zádalili k tomu

danë a zbranë ku pomoci, nafíkáno, ie chtëli. sobë za-

kládati panstwí a utlacowati swobody národûw. Mëlf

arci národ nëmecky také uslechtilé swé wlastence, ktefi

horlili netoliko pro swobodu, ale také pro zfízení wlády

mocné a dûrazné: na ty wsak, kdyz kladli wyminky po-

slusenstwi swému, aby nenaduziwalo se moci wládní,

uwodilo se podezfeni, jakoby pod zástërau obecného dob-

rého hledali jen wlastní cti a osobniho prospëchu swého.

Tak s obau stran kladly se pfekázky pokroku; a mezi

tim ode pánûw welikych i malych po wsem kfesfanstwu

dály se zádawy tak hojné a náramné, ze sám Aeneas

Sylvius obáwal se, aby lid obecny nehledal ulehceni swé

bidy w dobrowolném podrobeni se Turkûm. зи Tak tedy

pro nemoznost, spûsobiti mir, sprawedlnost a dûwëru

mezi kfesfany, zûstalo wsecko jednání bez prospëchu.

Pfikladem nicménë bylby Fridrich III wzdy wice pofidil,

nezli feci, kdyby jen sám byl schopen bywal obëti a

nadseni; aspon bylby odjal knizatûm pficinu, omlauwati

swau necinnost necinnosti jeho. Snëm unawiw se roko-

wáním nekonecnym, zpozorowal posléze, ze k wyprawë

dostatecné w bëhu léta 1455 jiz nedostáwalo se casu,

zwláste any také italské mocnosti mëly pozádány byti,

314) Tanta inter nos est invidia et malevolentiae pestis, tantum

venenum, tanta rabies, nt videre liceat complures nostrae

religionis hommes servire Turcis malle, quam Christianum

ferre aliquem principem. Tot demum sunt in Christiano

populo vectigalia, tot pecuniarum extorsiones, tot rapinae,

tot principum, ne dicam tyrannorum nostrorum in subditos

contumeliae, ut magnopere verear, ne veniente Turco et

onera relaxante, plebes nostrae libenti animo colla submittant,

maxime vero si, ut est callidus hostis, libertatem de fide

fecerit, — tak mluwil Aeneas Sylvius сo posei císamw ke

Kalixtowi III r. 1455, w Epist. 418, dle jinych 398.
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aby saucasnë po mofi obofili se na spolecného nepfitele. 1455

Kdyz mezi to tedy pfisla jeslë zpráwa o smrti papeze

Mikuláse V (f 24 bfezna), snëmowníci uzawrewse, ze M .

wojska swolená teprw roku následujícího 1456 mëla do-

stawiti se do Uher, rozesli se z Nowého mësta. Pan

Jif í Podëbrad byl 5 dubna jiz opët we Wídni, kdezto 5 APr-

pak zûstal u krále az do polowice mësíce máje. Na stëstí

sultán toho léta také nic znamenitého pfed se nebral proti

kfesfanstwn.

Následowaly na dwofe Ladislawowë, tehdáz welmi

hlucném a skwostném, wyjednáwaní a námluwy neko-

necné, o jichzto wsak ani pfícinách a potfebë, ani spû-

sobu a následcích nemáme dostatecné známosti. Jiz

w pondëlí welikonocní (7 dubna) zapsali se we Wídni 7 Apr.

Oldfich kníze Cilsky, Ladislaw Gara palatin uhersky a

Mikulás z Újlaku wéwoda Sedmihradsky, ze budau сo

wërni pfátelé pomáhati sobë wespolek we wsem, coby

nebylo proti králi Ladislawowi a proti práwûm i swobo-

dám koruny uherské; 15 dubna zasnaubil tamtéz Mikulás l5Ap.

z Újlaku dceru swau Jeronymu Jindfichowi synu Podë-

bradowu, aëkoli snaubenci oba byli jestë u wëku dëtin-

ském ; Cilsky byl jiz dfíwe spfíznil se s arciknízetem

Sigmundeim Tyrolskym, nyní (14 maje) tyz arcikníze a 14Mai

král Ladislaw zawázali se wespolek byti sobë radni a

pomocni we wsem, oc oba s císafem Fridrichem mëli

rozepfi ; , konecnë 23 cerwna král Ladislaw, kníze Sig- 2 зJun.

mu nd a Cilsky wstaupili spolu we prawau smlauwu obran-

nau proti císafi. Ba 1 srpna i Hunyadi a Cilsky zapsali lAug.

se sobë ke „bratrskému" pfátelstwí, stwrzenému nadto

i zasnaubením dëtí jejich, Ladislawa syna Hunyadowa

s Eliskáu dсerau Cilského; a 24 srpna stalo se, prostfed- 24Ag.

kowáním zwlástë Albrechta markrabë Braniborského, aspoñ

predbëzné narownání také mezi císarem a králem Ladi-
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1455 slawem. A prece dowídáme se z bully, od nowého pa-

lSept. peze Kalixta III dne 1 záfí 1455 kardinálu areibiskupowi

Ostfihomskému dané, ze tehdáz tëzké a nebezpecné pa-

nowaly spory a nesnáze jak mezi králem Ladislawem a

stawy uherskymi wûbec, tak i mezi samymi stawy zwlástë,

tak ze nebylo pry nadëje, zeby králowstwí ono, сo slit

kíesfanstwa, odolati mohlo najezdûm tureckym, lecby do-

mácí ty rûznice prwé dokonale odstranëny byly; a k do-

wrsení wsech pohádek cteme, ze i král Neapolsky Alfons

z Aragonie té doby osobowal sobë titul krále Uher-

ského. 3'5 Kterak tomu wsemu rozumëti? kterak listinné

tyto data srownati se zpráwami, ac chudymi, nám odjinud

zachowanymi?

Jedno jest jisté: král Ladislaw, i kdyz nemël Cil-

ského w radë swé, tëzce to nesl, ze w korlmë uherské

nepozíwal nezli jména, nikoli pak moci ani dûchodûw

králowskych. We psaní dowërném, jez byl jiz 1 máje

1454 z Prahy o to dal ku palatinowi Garowi, diwil se,

ie Uhfi zádali tak welice pfítomnosti jeho w zemi swé

a nestarali se, nacby tam ziw byti mël, dûchody jeho

wsecky mezi sebe pry rozdëliwse. Aby tam mël drzeti

se dworem na autraty jinozemské, to zeby mu bylo i

neslusné i necestné. Wsak ze we wsech zemích stalo

se nálezité opatfení welebnosti jeho králowské, jenom

w Uhfích, kdezto mëla nejwëtsí jewiti se podstata, íe

315) LÍ6tiny dotëené ëtau se we Knihách Chmel Materialien, ГЕ,

7 6—85, Fontes rer. Austriac. II, 18. Gróf Teleki Hu-

nyadiak kora Magyarországon, X, 437,446, 471. Smlauwa

mezi Jiiím z Podëbrad a Mikulááem z Ujlaku dne 1 5 dubna

145 5 uzawrená nachází se w ôeském originalu swém

w archivu Olesnickém we Slezsku. O králiAlfonsowi dáwal

zpráwu posel od wéwod Saskych ku králi Ladislawowi na

konci r. 1455 wyslany, prawë ze osobowání to titulu

králowského w Ubiích nepokojilo krále Ladislawa. Orig.

we král. saském státním archivu we Dráidanech.

-
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dálo se naopak. Hunyadi, náfkem tím nejwíce dotykany, 1455

chtëje wywesti se z nëho, spûsobil to byl na posledním

snëmu, ze ke zpráwë financí uherskych wolena kommissie,

z kazdého stawu po sesti osobách, tak aby on sám nic

s nimi ciniti nemël. Ale ani to nebylo králi po wûli:

„my swëfili zpráwu králowstwí tobë (tak psal o tom

Hunyadowi,) a nikoli osmnácti osobám; tys nám za ni

slíbil, ty za ni rucis, my jen k tobë obracíme zrení swé ;

chcesli wsak onëch osmnácti powolati ke swé pomoci,

to stûj we twé wûli." 3'6 Spor ten, o kterémz jen tolik

wíme, ze ani na konci r. 1456 nebyl jestë wyrownán,

dal byl bezpochyby hlawní podnët ku powolání nazpët

jak kníiete Cilského, tak i Jana Jiskry, ktefí aspoñ oba

nezistnëji slauzíwali králi, nezli jiní jeho radowé. Brzy

wystaupila na jewo zwlástní pfízeñ mezi Cilskym a pala-

tinem Garau jeho sestfencem i Mikulásem z Újlaku a ji-

nymi pfedními pány uherskymi, ktefízto netajnë clnili se

stranau proti Hunyadowi a pfátelûm jeho, zwlástë Micha-

lowi Szilágyimu, Janowi Wïtézowi, biskupu Waradin-

skému ajw. Co wse pfihodilo se mezi stranami , po-

hfbeno jest w nepamëti; sauwëky letopisec cesky prawi

jen, ze král Ladislaw té doby do Uher nebyl jest bez-

pecen jeti, protoze Hunyadi, kteryá tu zemi drzel a zpra-

vvowal, nebyl pry s nim w dobré wûli; smlauwa wsak

dne 1 srpna 1455 mezi Cilskym a Hunyadem uzawfená l Aug.

jest aspoñ dûkazem, Ze snazeno se s obau stran o smí-

rení, aс bez trwalého prospëchu. 3'7

316) Psaní Ladislawowo ke Garowi tistëno w Ernst Birk Quellen

und Forschungen г. 1849 na str. 2 23, a we Fontes rer.

Austriac. .II, 8— 11; k Hunyadowi aр. Pray, 1II, 15 2.

317) О stranách uherskych a powolání Jiskrowë wiz Gróf Teleki,

II, 37 3. Starí letopisowé na str. 184. Jii 5 Jul. 1454

psal Aeneas Sylvius (eр. 12 7): In Hungaria praelati et

barones infensi sunt Johanni Vaiwodae, qui quondam

:¿2
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1455 Jesïë zapletenëjsí a zatmëlejsí byly nesnáze, které

neprestáwaly wyskytowati se mezi králem Ladislawem a

císarem Fridrichem; od konce r. 1452 zdá se ze neubylo

ani newole osobní mezi panowníky, ani pfícin ke stíz-

nostem obapolnym ; a tëzko jest rozeznati, s které strany

byla wina wetsí. Císaf wzdy jestë drzel w rukau swych

uherskau korunu a nëkolik zámkûw jak uherskych tak i

rakauskych, jichzto wydati nechtël, leda za summu ná-

hradní nepostiziteln.au; král naproti tomu pocítal sobe

ákody, kteréz utrpëlo pry dëdictwi jeho porucenstwím

nëkdy císafowym. 3'8 Nesnáze mnozily se tím, Ze Ladi

slaw pojímal do námluw swych také Cilského knízete,

proti kterémuz chowal císar w srdci swém nenáwist neu-

24Ag.kojitelnau. 3'a Narownáním dne 24 srpna ucinënym dána

gubernator fuit, nunc capitanei nomen tenet regnique

maximam partem occupát. Giscra 'Bohemas investitus a rege

de territorio Scepusiensi in Hungaria, ad possessionem venire

per Joannem impeditur.

318) Mezi jinymi wëcmi pozadowal Ladislaw od císare nazpët,

• kromë wselikého wzácnébo náradí, také „köstliche grosse

und schöne püherteutsch und latein, herlich bibl' vnd sust

andere puher , in der heiligen geschrií't, in der swarczen

kunst vnd in natürlichen dingen, die weilent Künig Wencz-

laws von Behem gewesen vnd nachmaln von Kaiser Sigmun

den an vnsern hern kunig Albrechten kömen, vnd in dem

turnlein auf dem purkchtor zu Wienn gelegen sind." Wiz

Chmel Materialien II, 98.

319) Ebendorfer ap. Pez, II. 875 : Intercesserunt postea (1455)

plurimi tractatus pacis inter Imperatorem et Ladislaum

regem, sed usque casso labore nisum est in praemissa —

et quia imperator magnum auri pondus expetiit, quod dare

Austria nequivit , et quia Udalricum comitem Ciliae res

Ladislaus includere voluit, quod imperator detrectavit — Ve-

reor, quod — latens medullitus odium — hujus altercationis

non modicum fermentum praestiterit. Toto „latens medullitus

odium" bylo také hlawní prícinau, ze Aeneas Sylvius tolik

hanebnych wëcí, prawych i lziwych, o rodu kníiat Cilskycb
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oprawa nejtëásích wëci w moc markrabë Albrechta Brani- 1455

borského a knízete Cilského, ktefíz oba mëli 11 listo- nNv.

padu o to sejíti se : mezitím ale, w mësíci fíjnu, páni

nëktefí rakaustí a uherstí pocali nowau proti císafi wálku,

kteráz na nëkolika místech pospolu drahnë casu wedena

i králem Ladislawem podtají pry podporowána byla; takze

markrabë Albrecht, na mistë rokowání, ujal se wrchní

zpráwy wojska císafowa, s newalnym wsak prospëchem. 320

Nowy papez, Kalíxt III, rodem èpaniel, aëkoli teprw

u wysokém stáfí dosedl na stolici Petrowu, dokazowal

pfece tolik oprawdowé horliwosti, stálosti a pficinliwosti

w otázce turecké, ze chowání jeho mohlo slauziti za

wzor celému kfesfanstwu. Netoliko zajisté obsylal wsecka

knízata i wsecky národy, do zbranë je wolaje aneb aspoñ

k obëtem penëznym napomínaje, aby kfízowé wojsko wy-

praweno byti mohlo po zemi i po mofi: ale sám také

dáwal dobry pfíklad, ozbrojiw swym nákladem nëkolik

galejí, a prodaw k tomu cíli wlastní swé klénoty. Legá-

towé jeho chodili a horlili po wsech zemích, ale bohu-

áell s tak chatrnym prospëchem, ie jim bylo az témëf

zaufati. O skutecné wyprawë wojska Háského, snëmem

Frankfurtskym a Nowomëstskym swoleného, nebylo tusím

zaznamenal we swych spisech; nám se nezdálo przniti

historii ceskau jejich opakowáním.

320) Chmel Materialien II, 84. 89. Ebendorfer 1. c. p. 87 6.

Andr. von Lápiz in Wurmbrand Collectanea pag. 66.

Archiv ôesky, IV, 427—28. O hrad Gissing (Ujvár) jií

w ríjnu 1455 wálôeno, a císarowi neprátelé uciniwse wpád

aá do predmëstí Nowého mësta „téchwflekdyz JCM.man-

zelka welice byla obtiezena a na weaky den sebe ëekala,

k posmëchu a nepoctiwosti jí pych okázali a cinili" atd.

Pozdëji -wátëeno u hradu Baumgarten, kdez i markrabô

Albrecht Achilles ranën jest. (Ebendorfer 1. c.)— Srwn.

Fürst Lichnowsky, Regesten ke dni 12 Jan. 145 6. Chmel

Materialien ke dni 15 Januar. 1457 (Bd. II, 121.) —

22*
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145 6 ani rc("i ; jen w obecném lidu naslo se tolik ochotnosti a

odwahy, ze nëkolik tisícûw bojowníkûw kfíáem zname-

nanych ale newalnë ozbrojenych wyprawilo se s jara

1456 po Duna j i do Uher. Kardinal Karvajal, byw od pa-

peze opët wyslán k císafi a ku králi Ladislawowi, pfijel

nejprw do Nowého mësta, potom i do Wídnë, ale pokoje

mezi panowníky zjednati nemohl. Spûsobil wsak aspoñ

22Jan. tolik, ze král Ladislaw konecnë 22 ledna 1456 wyprawil

se z Wídnë do Uher, pro zfízení nëjaké obrany toho

králowstwí na léto nastáwající. Kníze Cilsky, jenz ne-

dáwno pfedtím prodal byl dëdicné swé hrabstwí Orten-

burské, musel mu k té eestù pûjciti 52 tisíc liber penëz

Wídenskych. 32'

6Febr. W Budinë zûstal král od 6 února az do konce më-

síce maje 1456; wsak o jeho pomërech a pofízení w dû-

leáité dobë té zachowaly se pamëti nad míru nedosta-

tecné. S ním byli pfijeli, kromë knízete Cilského a legata

Karvajala, také arcibiskup Ostfihomsky a palatin Gara ;

Kapistran ze zemë Sedmihradské, kde'zto posléze byl apo-

stolowal, pfichwátal w cas ke dworu jeho; preíáti a pá-

nowé uherstí také we poctu dosti hojném dostawili se :

Hunyadi wsak wolán jsa z jizních Uher, áádal prwé o

list bezpecnosti, a pfijeda konecnë we skwëlém a silném

prûwodu, spoléhal se nan pry wíce nez na listy králow-

ské. 3" Tentyz dáwal wëdëti stejného éasu cisafi Fridri-

821) Psaní ode dne 1 6 Jan. a 2 4 Mart. 1 4 5 6 in Capistr. triumph,

pag. 5 23. 52 7. Psaní krále Ladislawa d. 8 Febr. aр.

Goldast in Append, p. 163; it. d. 1 1 Mai, Teleki, X, 5 2 2.

Chmel Material. II, 109.

3 22) Johann.de Thurocz ap. Schwandtner, I, 2 68 : Salvi tandem

conductus sub securitate — dominus comes Biztricensis —

nobilesque Hungariae multi, radiantibus stipati armis, splen-

dida in agmina distincti, in forti brachio armorumque tu-

trici in praesidio potius, quam dicti salvi conductus con
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chowi, králi Neapolskému, knízeti Burgundskému a jinym 145«

o pfíprawách, kteréz cinil proti Turkûm, tak ze se zdálo,

jakoby prowozowaí w Uhfích hioc wlastní, nezáwisnau

od krále. Nastalo wsak opët smífení stran a ustanoweno

snëmowním nálezem, ze ke dni 1 srpna wsecka branná i Aug.

síla koruny uherské mëla byti pohromadë proti spolec-

nému nepfíteli Nedostatek píce w dolejsích Uhfích a

nadëje, ze wojsko nepfátelské nepospísí sobë, jako wloni,

tak ani iétos, daly pfícinu k ustanowení lhûty tak daleké. 3"

Byla wsak i jiná jestë pfícma zwlástní, která wedla

krále Ladislawa k odkladu wálky tnrecké: chtël totiz

s wojskem, kteréz byl sbírati umínil, obofiti se prwé na

stryce a nëkdy porucníka swého, císafe Fridricha. Jiz

na snëm cesky pfed wánocemi 1455 drzany poslal byl

swé stíznosti, ze císar hubil mu pry poddané jeho w Uhfích

i w líakausích, netoliko ty, ktefí byli s ním we wálce,

ale také, ktefí s wálkau nemëli nic cmiti, a ze nechtël

pfijmauti práwa i sprawedliwosti jemu podáwanych; a

protoz zádáno, aby gubernator powolal nazpët wáecky

6echy u císafe slauziwsí, i aby chystal se králi swé-

fidentes in assecuratione, pariter ad regem venerimt. —

W íalobném listu na Hunyadowce dne 21 Mart. 145 7

prawil o temí král Ladislaw : Vix enim post multos la

bores et difficultates castrum nostrum Budense de ma-

nibus suis extorsimus, ceteris omnibus et proventibus nostris

regalibus contra voluntatem nostram reservatis ; neque ad no-

stramMajestatem nisi extorsis nobis strictissimae formae lite

rie salvi conductas etiainad banc civitatem nostram Budensem

venire, tandemque recedens numquam redire voluit, pluries

vocatus. Ernst Birk I. с. p. 2 5 5.

323) Nowy zápis na smífení mezi Cilskym a Hunyadem d. 31

Mart. 145 6 cte se we Chmel Material. II, 105. Capi-

stranus dd. J9 Febr. 1. с. p. 5 2 5. O hotowosti w Uhfích

ke dni 1 August. 1456 wiz Raynaldi ad b. a. §. 17.

Téá prowolání Karvajalowo d. 10 April. Teleki X, 49 9.
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1456 mu ku pomoci, az mu dále o to dáno bude wëdëti. Na

to wyprawil Podëbrad ctyfi raddy swé, pana Zdenka ze

Sternberka, Jindficha ze Stráze, Jana Caltu i Aple Fictuma

do Rakaus, aby pficinili se o zprostfedkowání míru mezi

králem a císafem. Ti zjednali u krále, pfed odjezdem

jeho do Uher, aspoñ tolik, ze podwolowal se we pfi

swé s císarem pod mocny rozsudek pana Jifího z Po

dëbrad i Zdeflka ze Sternberka, pojímaje w tu pfi také

wëci uherské, knízete Cilského, arciknízete Sigmunda

i pány rakauské wálcící s císarem. Dotcení poslowé byli

2Febr. s tím podáním okolo dne hromnic (2 února) u císafe we

Styrském Hradci, domlauwajíce jemu, aby nesworností

swau s králem Ladislawem nedáwal zlého pfíkladu, i ne-

prekázel sám dobrému jednání proti Turkûm, ke skodë

wseho kfesfanstwa ; dolozili posléze i pohrûzky, nebudeli

míru mezi králem a císarem, ze oni сo poddaní pánu swému

pomáhati musejí. Císaf odpowëdël na to welmi obsírne,

ze ne^válcí s králem Ladislawem, aniz proti nëmu se cím

prowinil ; ze má cmiti jen s tëmi, ktefí swéwolnë jemu

odpowëdëli-; trpíli pfi tom kdo newinny, to ze nejde

z jeho wûle, ale z obyceje wálky; s králem ze má umlu-

wy, ale ty ze se mu nedrzí, aniz pry mu wëdomo, zdali

ti, ktefí je dokonati mëli, markrabë Albrecht a Cilsky,

moci swé se zbawili, cili nie; wsak ze hotow jest, dáti

se rozeznati pánûm Podëbradowi a àternberkowi o wsecky

nesnáze, ale tak aby k nim za spoluoprawce pfidán byl

jeho bratr, areiknize Albrecht, a Ladislaw aby wálecnikûw

onëch nebral ani do tëch umluw, ani pod swau ochranu.

S odpowëdi tau obrátili se pan Strázsky a Calta ku králi

do Budina, kdezto hned wykládána w ten smysl, ze císaf

nechtël pfijmauti, сo slusného bylo, a protoz zádáno, aby

cesky zpráwce a páni strojili se tudiz a hotowi byli do

druhého králowa obeslání; také do jinych zemi, Rakaus,
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Morawy, SIez a Sesti Mëst, podáno stejnym casem po- 145 6

dobné nafízení. Kdyz to pfislo pfed raddu králowskau

na snëmu ceském o suchych dnech postních (18 února,) 18

zdálo se panu zpráwci a pánum jinym po pilném uwázení, Febr-

ze k wálce mezi králem a cisafem nebylo dostatecné

pfíciny; a protoz na pocátku mësíce bfezna wyprawili

nowé poselstwí ku králi, aby predlozili jemu ' dûlezitau

potfebu pokoje, zwlástë w té chwíli, kdez oba panowníci

powinni byli pfedcházeti pfíkladem swym ostatní knízata

we strojení se proti Turkûm; dolozeno wsak, budeli král

pfedce chtíti wolati na wojnu, ze potáhne k nëmu dobrych

lidí drahnë, ale pod wyminkau, aby za éasu opatfeni

byli temi potfebami, pfi kterychzby obstáti mohli. 3M

Z listûw záskodních, kterymiz král jestë dne 9 a 10 lOAp.

dubna ubezpecowal nëkteré pány ceské k wyprawë do

Rakaus, bylo widëti, ze nebral ohledu na snazné prosby

a napomínaní rad swych, ale ze uminil byl pewnë, obrá-

titi prwní swûj pokus wálecny proti nëkdejsimu porucní-

kowi swému. 3"

Wystaupilali mezi králem a zpráwcem jeho ceskym

jiz w této wëci jakási nejednomyslnost na jewo, wsak

pfibylo jí jestë wíce skrze to, сo za pfícinau dáwného

sporu Saského se dálo. Kdyz o sw. Bartolomëji (24

srpna) 1455 wyprselo bylo poslední pfímëfí mezi Cechy

3 24) Obsírné to jednání dali sme tisknauti w sauwëkém ceském,

weak newídy zpráwném a srozumitelném prekladu, w Ar-

chivu ceském, IV, 423—434.

325) Original listu 9 Apr. chowá se w archivu Tïeboñském.

W listu 10 Apr. (MS. capit. Prag. G. XIX fol. 202)

píse král : Imperator — fines regni nostri Hungariae con-

gregato exereitu ingredi hostiliter intendit; cui ut resí

stanme, tueamurque res nostras, in festo Ascensioms

(6 Mai) personaliter ad campum exire intendimus, castraque

metabimur etc. —
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145 6 a Sasy, zprostfedkowané arcibiskupem Treverskym a pape-

zowym legatem brzy po sjezdu Nowomëstském, pan Jiñ

zpráwce obnowiw wálku, 8 záfí zmocnil se mësta Mostu :

ale hrad Landeswart nad ním zûstal w moci knízat Sa-

skych. Prostfedkowáním pana Matause Slika, Chebského

purkrabë, zjednáno zase pfímëfí dne 19 záfí na ten spû-

sob, aby trwalo do wypowezení a po nëm jestë 14 dní,

mezitím pak aby km'Ze Wilém a pan Jifí sjeli se w Chebu,

Hofu aneb Wunsidli, a rozhodli celau rozepfi wyrokem

mocnym. Kdyz ale pan Jifí oznámil o to pfíjezd swûj

do Chebu ke dni sw. Katefiny (25 listopadu,) kníze Wi

lém omlauwaje se nemocí swau, zádal odkladu az po

nowém létë 1456. Na to král Ladislaw uzawfel w Budíne

26 dne 26 února s wyslanci Saskymi umluwu, kterauz pro-

Febr. dlauzeno pfímëfí mezi Cechy a Sasy aá do dne 23 dubna

4457, tak ie mezi tím mëlо zase dne 29 záfí 1456 roko-

wáno byti we Wídni. Ale stejnau dobau zalowal pan

Jifí na Fridricha Saského, ze rusil pfímëfí ucinëná: „nebo

ktefíz wozowé s kupectwím z Cech do jeho zemë pfijeli,

a ktefí z jeho zemë do Cech pfijeti mëli, ty stawil jest,

a tak silnicemi swobodnymi jeti nedal, a o to i o jiné

artikuly napomínán jsa, swych pfedoprawcûw k oprawë

postawiti nechtël. A ponëwadz wëci takowé dály se (pry)

k hanbë a skodë krále a koruny ceské, zdálo se wsi

raddë králowstwí ceského, aby pan zpráwce pfímëfí tak

il rusené wypowëdël," coz i dne 11 bfezna 1456 skutecnë

Mart. se stalQ дуe wálce poslední tudíz powstalé pfinutil pan

Jifí Sasy ke wzdání jemu také hradu Mostského; naceá

7 Apr. 7 dubna obnoweno w Launech pfímëfí dotcené na ten

spûsob, ze i po 23 dubnu 1457, kdyzby která strana opët

wálciti chtëla, méla to pûl léta napfed opowédíti. Takowy

wzalo konec jednání Saské za kralowání Ladislawowa. 32S

82 6) Akta o tëchto wëcech dosti hojná nasli sme we král.
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Bylaf to tehdáz sultána Tureckého wybojná odwaha, i456

jezto pfisla zmást wseliké malicherné úmysly a wásnë

mocnáfûw kfesfanskych, zwlástë pak dworu krále Ladi-

slawowa. Mohamed byl jiz celau zimu cinil neobycejné pfí-

prawy ke hlawní wyprawë swé proti západu; obrátil

swûj zfetel predewsím k dobytí Srbského Bëlehradu, сo

klíce k zemi Uherské ; a ponëwadz u Konstantinopole

stfelba z welikych dël mu byla prokázala nejwëtsi sluzbu,

dal jich u Krusewce ulití pres dwadcet tak ohromnych,

ze jim podobnych swët byl jestë newidël ; litci a redi-

telé jejich wsak jiz tehdáz nebyli Turci, ale kfesfané

námezdní. S pocátku mësice cerwna dal se s nimi w po- Jun.

chod, a bylo mu potfebi pët nedël ku prewozu tëch

bohopust na misto urcené; mimo to nejen po zemi dël

mensich a nástrojûw mnozstwí weliké, ale také lodi hoj-

nost wedena po Dunaji k obkliceni Bëlehradu se wsech

stran; a bojownikûw jeho pocet wystupowal pry aá na

150,000 brannych Iidi.

Kdyz prwní o hrozícím nebezpecí zpráwy pfineseny

do Budina, jestë w mësici maji, král nemaje na koho se

spoléhati, nezli na witëzného Hunyada, smífil se s ním

auplnë, cinil mu nowé milosti, a daw mu plnomocenstwi

ke sbíraní wojska potfebného na rychlost, wyprawil jej

k ochranë Bëlehradu. 3" Legat Karvajal chtël hned pfi-

Saském archivu w Dráid'anech. Srwn. Archiv 6esky, IV.

425. 433.

32 7) Bulla papeáiowa dne 17 Jun. 145 6 (aр. Raynaldi) prawí:

Accidit nuperrime, ut rege (Ladislao) unacum regni Hung,

baronibus et praelatis parante in proximum venturum

Augustum universalem exercitum congregare, nuntiato sub

ito Turcorum adventu necesse fuerit ad tutandos ipsius

regni fines particulares copias pro tempore mittere. Na

králowská narízení odwoláwal se Hunyadi sám we psaních

swych ap. Teleki, X, 5 25— 2 8, Katona XIII, 1108.
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1456 pojiti se k nëmu: ale Hunyadi stawil se tomu na odpor

z té pfíciny, aby pry Turci z pfítomnosti jeho u wojsté

nebrali sobë domnëní, jakoby jiz celá moc kfesfanská

stála proti nim pohromadë. Zádal rádëji, aby Karvajal

obrátil se k císafi a doléhai u nëho na slíbenau wloni

podporu z fise. Jen Kapistrana chtël míti po boku, aby

stál w cele kfizowníkûw, se wsech stran den сo den

u wëtsím poctu pfispíwajících ; posádce pak Bëlehradské,

jejízto weliká cast byli zoldnéfi cestí, dal za wrchm'ho

welitele Michala Szilágyiho, swaka swého. Dle toho jest

se domysliti, ze jesté ménë chtël pfítomného míti krále

u Bëlehradu, leë azby tam pfitáhnauti mohl s weskerau

mocí zemí swych. "*

Ladislaw tedy opustiw Uhry ku konci mësíce máje,

pfijel do Widnë, ne ze strachu, jakoz nëktefí prawili,

ale z potfeby té, aby wojsko, kteréz jiz byl proti císari

sbírati dal, rozmnozil a obrátil proti Turkûm. W nedo-

statku jinych zpráw 329 Lcí tehdejsí úmysly jeho nejlépe

2 5Jul. psaní, jez dal dne 25 cerwence ku panu Jindfichowi

828) Karvajal psal dne 14 maje 1456: Inter alia, quae comes

(Bistricensis) contra nostrum allegabat descensum, illud

praecipuum fuit , quod valde minueretur reputatio et

exspectatio , quam omnes habebant de exercitu , quera

Legatus S. A. dicebatur congregare, et timor hostis de

valido superventuro subsidio converteretur in nostri con-

temtum et majorem suorum audaciam. Capistranus triumph,

p. 5 3 3. Dûwod takowy platîl jestë wíce o králi neàli

o legatowi.

3 29) Kdyá mëátané Sopronstí podali markrabi Albrechtowi Bra-

niborskému, сo weliteli wojska císarowa, zpráwu o wálecnych

príprawách krále Ladislawa proti císari , on odpowëdël

z Nowého Mësta dne 2 7 April., ze na takowé nowiny nie

nedáwá (wir halten nicht vil von solcher schrifft, das ichts

daran sey,) zwlástë an areikníze Albrecht mël dne 1 7 maje

rokowati mezi králem a císarem. (E. Birk w Archiv für

Kunde österr. Gesch. Bd. X, 197.)
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z Rosenberka, hejtmanu SIezskému: „Jakoz si nám o sw. 145 6

Jakubë mël wojensky pfitáhnauti, jiz toho pole pro wtr-

zení Tureckého cisafe do králowstwí naseho Uherského

nechati musime, a wsecku swau moc proti nëmu obrátiti.

Protoz není potfebi, by jiz nyní k nám MM, ale od tebe

zádáme a prosíme coz nejwyse mâzeme, aby se k tomu

strojil, aby s námi proti Turkowi táhl. A jest úmysl nás,

aby na jízdnych uskrownil a pësích tím wíce mël dobfe

pfíprawnych s dobrymi wozy a s dobrau braní; neb cesta

k Bëlohradu Reckému, kdez on lezí, dosti daleká jest;

jakoz pak skûro të obeslem a tobë sífe úmysl nás w tom

wëdëti dáme. Také sme pilnë nase posly obeslali do

Prahy, aby s gubernatorem mluwili, aby toho pole proti

knëznë Lehnické nechal." Knízatûm a mëstûm Slezskym

i jinym poddanym swym psal téhoz casu, ze chce dne

8 záfí dáti se osobnë z Wídne w pochod, aby pfispël

ku pomoci Hunyadowi, jenz pry s kfizowníky nëkterymi

opatrnë a hrdinsky chrání Bëlehrad od Mohameda obklí-

ceny ; wolal je tedy k rychlé a walné pomoci, podáwaje

kazdému jezdci po dukátu, pësimu po 13 grosích na

tyden. 330 W Cechách uzawfeno na to, ze mël wyprawen

byti na autraty zemské, králi a kfesfanstwu ku pomoci,

kazdy sesty muá, a to jak zemané, tak i sedláci — swo-

lení potud bezpfíkladné, kteréz ale k uskutecnëni swému

potfebowalo delsího casu, a pro nastalé potom promëny

ani nedoslo k místu. "'

330) Original psaní dne 2 5 Jul. 145 6 chowá se podnes

w Archivu Treboñském, jakoi i sbírka psaní sauôasnë od

krále do Slezska danych, z nichi nëkteré pojal Eschen-

loer do swého díla, str. 2 7—3 3. W regestáchkníz. Lich-

nowského psaní 25 Jul. chybnë uwodí se k r. 145 7. —

331) „Die Behem — haben sich sein Gnad (králi Ladislawowi)

erpotn an alln sold vnd schadn, das der sechst man selbe

ausziehn solt zu rettung seins leibs vnd der cristenhait,
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145 6 Rozhodny zajisté boj u Bëlehradu jiz se byl stal,

a sice s welikym pro kfesfany stëstím ; i nálezelf bez

odporu mezi nejslawnëjsí wálecné ciny XV století. Nelze

sice podati jasny obraz wseho, сo a jak se dálo, protoze

zpráwy zachowané, ackoli dosti bojné, mezi sebau ne-

sauhlnsí; ba wëdomo jest, ze oba nácelníci, Hunyadi a

Kapistran, písíce o swém wítëzstwí, jeden o druhém

zádné zmínky neucinili, ale kazdy wáecku chwálu sobë

sám pfiwlastniti usilowal. Není wsak pochyby, ze wsickni

hajitelé Bëlehradu, Kapistran jako Hunyadi, wûdcowé jako

wojáci, kfizowníci jako zoldnéfi, mnichowé i mësfané,

prosbiwili se hrdinstwím neobycejnym ; a to netoliko

UhfiaNëmci, ale také Poláci, Oechowé a zwlástë Srbowé.

Mëáfané totiz Bëlehradstí získali sobë nejwëtsí zásluhu o

léJul. potfení lodstwa tureckého w bitwë powodní dne 14 cer-

wence; ,3! a hlawní útok na hradby mëstské, w noci

2 2Jul. s 21 na 22 cerwence, bylby snad Turkûm pfece podafil

se, kdyby Kapistran, neznawsí báznë ani ohledûw, byl

neéinil se wsude pfítomnym, kde nebezpecí bylo nej

wëtsí, zmuzilosti dodáwaje bojowníkum casto ustalym a

podësenym. Tak se stalo, ze wojsko nepfátelské jak poé-

auch von den pawrn albeg der sechst solt zogen sein.

Das haben sy furgenomen Sein K. G. zu er vnd nuez, vnd

doch chainem Kunig vor nye geschehn ist." Chmel Ma

terial. II, 149. Mëlo to tusím byti uskuteënëním slibu od

Jirího Podëbrada na sjezdu Nowomëstském (Mart. 1455)

uèinëného.

332) „Confestim 40 naviculas coaptant et eas solum civibus

tribuunt gubeniandas. Nam licet hujusmodi cives sint

schismatici, sunt tamen inimicissimi Turcis, et ab eis

magie quam ab aliis Turcae timent ; sunt etiam doctis simi

sagittarii, nee terga vertunt," — tak psal Kapistranuw

towarys, Tagliacozzo, in Capistr. triumph, p. 5 4 6 ; chybnë

aр. Pray, III, 17 3, Katona XIII, 1073. О pntomnosti

Cechûw u Bëlehradu mluwí zwlástë Dlugosp. 187 apsaní

krále Jirího d. 28 Jul. 1466 (MS.)
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tem tak i zbraní a cwikem wálecnym silnëjsi od haufu 1456

mnohem mensího nejen odrazeno ale i na útëk obráceno

byti mohlo. Mohamed nabyw té zkusenosti, neobnowil

tak brzy wíce pokusu swého.

Ackoli pak radostná zpráwa o wítezstwí u Bële-

hradu jiz na pocátku mësíce srpna stihla do Wídnë, král

Ladislaw neoblenil se proto we zbrojení swém, ale jestë

snaznëji chystal se k wyprawë do Uher, zwlástë kdyz

brzy na to dosla ho powëst, ze postrach Turkûw, re-

kowny Hunyadi, dne l1 srpna nenadále w Bëlehradë na llAg.

morowau ránu, ziwot swûj skonal. Bylof mu nyní pospí-

chatí, netoliko aby bránil Uhry proti nowému snad ná-

walu tureckému, ale také aby uwázal se konecnë sám

w zemi a w mësta i hrady její, které potud Hunyadi

byl drzel we jménu králowu. Opustil tedy Wideñ 36 2 6Ag.

srpna, ale pfedeslaw hojné zástupy nowych kfizowníkûw

po Dunaji k Budínu, cekal we Prespurku témër dwë

nedële na knizete Cilského, jenz mezitim powolal byl

pana Jifiho Podëbrada ke sjezdu na hranicich Morawskych,

kdezto dne 3 záfí we wsi Troskotowicích obnowil swé 3Sept

pfátelské s nim umluwy. Predni páni cestí, Jindfich

z Rosenberka i Zdenëk ze Sternberka, spolu s moraw-

skym pánem Hynkem Bítowskym z Lichtenburka, stihli

ku králi osobnë teprw we Futaku, kamz byl rozepsal

mimofádny snëm zemë uherské. Snëmowání wsak pro-

dlauzilo se tam na nëkolik nedël, 333 kdyz netoliko páni

uherstí newalnë se scházeli, ale zwlásté starsí Hunyadûw

333) O snëmu we Futaku posawad w historii uherské málo se

wí. Dle swëdectwí listín král zdráowal se w tom mëstë 4

dne 6 Oct. az 31 Oct. a w skutku bezpochyby jestô

déle. (Teleki, II, p. 45 6. 46 3.) Nejdülezitëjsí zpráwy

podáwá listina od krále Ladislawa dne 21 Mart. 1457

daná, we knize Quellen und Forschungen von Ernst Birk,

p. 256. Srwn. Kaprinai, I, 100—101.
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145 6 syn Ladislaw pfijeti se zdráhal, lecby dfiwe listem krá-

lowskym ubezpecen byl, ze na nëm auctûw zádati se

nebude, kteréz otec jeho králi byl dluzen zûstal. Mezi-

2SOct. tím umfel i Kapistran we blízkém mëstë IUoku dne 23

fíjna, kteréhoz tam král Ladislaw ke smrti pracujícího

dwakráte nawstíwil. Wolání ceskych wálecníkûw z ho-

fejsích Uher, Jana Jiskry a Petra Komorowského, aby

pospísili sobë do Futaku, bylo znamením králowy netoliko

zádosti, dáti se w pochod proti Turkûm, ale také nedû-

wëry k Hunyadowcûm. Kdyz ale konecnë Ladislaw Hu-

nyadi dostawil se, pfijat jest s welikau ctí a laskawostí.

I slíbil pod pfísahau, ze w urntém éasu odewzdá králi

jak Bëlehrad tak i wsecky jeho zámky, a zádal od kní-

zete Cilského pfijat byti opët za syna, dle námluw nëkdy

otcowych, kteréá pficinëním králowym tudíz obnoweny,

a jak pfísahami s obau stran na swaté ctení slozenymi,

tak i swátostí oltáfní, o kterauz oba wespolek se podë-

lili, stwrzeny jsau. Méne jisté jest, swolena-li na snëmu

Futackém také dalsí wyprawa proti Turkûm a powysenli

Cilsky za nejwyssího kapitána králowstwí Uherského, na

mistë zemfelého Hunyada. Owsem ale s mürení obau stran

zdálo se byti tak dokonalé, dûwëra tak auplná, ze král

i Cilsky umínili táhnauti do Bëlehradu, tfebas byl jestë

w moci Hunyadowcûw; prawilo se zajisté, ie posádka

hradu toho byla tak wërnë králowská, jako páni její

sami. 334

S lidem swym brannym a s kfízowníky, jichá na stu

a tfech lodích pocítáno pospolu do 44,000 bojowníkûw,

8 jjov. pfistal král dne 8 listopadu pod wecer k Bëlehradu a phj at

884) Hlawní o tom pramen jsau listina jii dotôená dne 21

Mart. 145 7 a jiné zpráwy sauwëké, tistëné na témá místë.

Stwrzují to Ondrej Lapitz (we Wurmbrand Collectan. p.

67) aEbendorfer, (ad tento Futaku nejmenuje,) p. 881.
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na bfehu s welikau ctí a sláwau; s ním byli kníze Cil- 145 6

sky, kníze Ota Baworsky, cestí páni Rosenberk a Stern-

berk, mlady hrabë Hoficky, hrabë Frangipan, Wilém

z Lichtensteina, Hynek Bítowsky z Lichtenburka, i jiného

panstwa drahnë. Kdyz ale s prûwodem swym wjel do

hradu, zawfena za ním rychle brána i odepfeno wchodu

Nëmcûm a Cechûm, lec ktefí podwolili se wejíti bez-

branní. Krále tím podëseného chlácholeno recí, ze to

stary zákon nepaustëti do pewností pohranicnych we

zbrani, leda kdo ku posádce nálezel; Cilského ale smutná

predtucha splnila se brzy. Nazejtfí ráno, kdyz byl u mse, 9 Nov.

wolán jsa nëkolikrát pilnë ku poradë, která w síni u

hrabëte Ladislawa drzeti se mëla, pfisel konecnë s brnë-

ním pod odëwem, a za ním hrabë Èehof Frangipan i

sestnáctilety Cech Kaplif ze Sulewic. Pfijat jsa ode mla-

dého Hunyada s dûtkau, a we hrozící pfátel jeho zbrani

poznaw swé nezbytí, s wytazenym od Frangipana mecem

dal se smële do boje a ranil i Hunyada i tfi pány uher-

ské, dfíwe nezli na zem powalen a tam dotlucen byti

mohl; mrtwému teprw ufal Szilágyi hlawu. Frangipan i

Kaplíf hajiwse jeho, poranëni také oba. We hfmotu a

kfiku o to powstalém posádka hradská odzbrojila i odran-

cowala wsecky pány a panose nëmecké i ceské s králem

do hradu pfislé; neusetfeno ani knizete Oty. Král cho-

wán we zwlástní komnatë, a praweno mu, ze Cilsky

prwní pocaw pûtku, za pych swûj utrpël, сo zaslauzil ;

králi ze nebylo ceho se bátí, ale sprostën jsa reditele

zrádného, nyní teprw ze kralowati bude swobodnë, Uhfi

pak wsichni ze budau poslusni rozkazûw jeho. Wojsko

mezi tím králowo a kfizowníci, ktefí wnë hradu byli

zûstali, uslysewse сo se dálo, chápali se zbranë a cinili

pfíprawy k útoku na hrad, aby wyswobodili pána swého

z rukau zrádnych : ale tentó uznáwaje neuzitecnost no-
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1456 wého krweprolití, poslal k nim ceské pány Rosenberka

i Sternberka s zádostí a s rozkazem, aby wrátili se do-

mûw wsickni, ana wálka s Turky k jinému pry casu od-

lozena byti musila. 335 Jaké asi swobody král tehdáz po-

zíwal, poznati jest nejlépe ze psaní, kterymz o katastrofë

Bfilehradské poddanym swym w korunë ceské sám dne

lONv. 1o listopadu zpráwu dáwal: „Ustanowili sme byli, (di),

táhnauti s wojskem na Turky, nase i celého kfesfanstwa

auhlawní nepfátely, a protoz pustili sme se az do Bële-

hradu, kamz i 8 dne tohoto mësíce se wsemi swymi

sfastne sme se dostali. Tam nazejtfí po nasem pfíchodu

we swádë jakési mezi oswícenym nëkdy Oldfichem hra-

bëtem Cilskym, milym ujcem naáím, a urozenym Ladisla-

wem z Hunyadu, wërnym naáim milym powstalé, Oldfich

dokonal ziwot swûj. My pak octnuwse se na hranicích

tureckych, a widauce ana zima se blízí a pomoc nam

slíbená nepfichází, dali sme kfizownikûm s námi pfislym

odpustëní a umínili wrátiti se brzy zase do krajin hofej-

áích. To sme wám oznámiti chtëli, protoze kdyby wás

dosly o Jasnosti Nasi powësti, jakowé lidé zlomyslní neb

lehcí rádi roztrusují, abyste s jistotau wëdëli, ze beze

wseho aurazu zachowáwáme dûstojenstwí a welebnost

králowskau, jakoz slusí a obycej jest. Nepochybujeme,

ze uslysíte to s radostí a oznámíte i dále wáem nám

wërnë oddanym." Diwno, ze blízkost zimy a nedostatek

pomoci, dne 8 nebywse jestë pfekázkau wálky, za pauhé

dwa dni nabyly dûlezitosti tak rozhodné a nenadálé!

Brzy psal také Jiskrowi a Komorowskému král, aby ni-

8 35) Nejlepsí o tom zpráwy sestaweny jsau we knize Quellen

und Forschungen jii casto dotéené, prací pp. Ernst Birk

a Th. G. von Karajan, we Wídni 1849 in 4. Srwn.

Chronicon Austriacum aр. Senkenberg, V, 15— 2 5.
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koli netáhli k nëmu s'wojskem, ano pry jich jiz owsem 145 6

potfebí nebylo. ш

Podrzew Hunyadi krále w Bëlehradë sest dni pod

cestnau strází, potom dne 15 listopadu wedl ho do Te- lsNv.

meswáru. Král jakkoli mlady, nebyl jiz nowáckem we

pfetwafowání se. Wëfil na oko wsem slowûm Hunyado-

wym, prawil na hlas, ze Cilského zaslauzená stihla po

msta, cinil se weselym a dûwërnym, nedal truchliti wdowe

ani celedi Hunyadowë, a pfisahal synûm jeho nejen od-

pustëní a zapomenutí wsech minulych nelibostí, ale také

pfízen a lásku bratrskau s podobnymi slawnostmi, jako-

wych we Futaku nedáwno uzíwáno bylo. Starsího bratra

Ladislawa powysil take na dûstojenstwí nejwyssího kapi-

tána králowstwí uherského. Tim ochlácholeni jsauce sy-

nowé Hunyadowi, nemyslili, zeby jim jiz jaké nebezpecí

nastáwati mëlo, a pfijewse s králem do Budína zase, pfil45 7

dwore nad jiné slawnë ctëni a wázeni byli. Král wsak

na hradë Budínském pocítiw se u wëtsi wolnosti, kdyz

nepfátelé Hunyadowcûw, a mezi nimi také Jiskra, sbírali

se okolo nëho, prohlásil se sám za plnoletého a nepotfe-

bujícího jiz náwodu w panowání, potáhl k swé ruce dû-

chody komory králowské, a jak mile uhlédal stranu swau

336) Psaní králowo dané „Nandoralbae , die beati Martini,"

(regn. ann. 17 et 4) wypsali sme z rkp. bibl. Lipské

university N. 109 2. Den sw. Martina té doby slawen

w ührích 1 0 Nov., w Cechách 1 1 Nov. Slowa králowa

jsau : Nandoralbam — octava die praesentis mensis —

incólumes applicuimus. Ubi die sequenti accessum nostrum

rixa quadam inter illustrem olim^ Ulricum comitem Ciliae

etc. — exorta, ülricus ipse vita functus est. — Si qui

vani rumores ad vos de Nostra Serenitate yenirent, quos

saepe maligni aut leves homines deferre consueverunt,

certi sitie nos sospitem dignitatem et majestatem ut

consuevimus et nostro culmini decens est retinere etc.

— O Jiskrowi a Komárowském wiz Kaprinai Le. —

'.'3
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1457 silnëjsi byti strany Hunyadowy, nemeskal chystati pomsti:

tím ukrutnëjsí, cím déle byl musel tajiti swau nenáwist

Zápis, ktery Hunyadowci ucinili mezi sebau, bezpochyby

jen k obranë swé, dal pfícinu k zalobë, jakoby ukládali

14 o bezziwotí králowo. Dne 1 4 bfezna 1457 ráno po

Mart, slawné kolbë, u kteréz pfítomni byli král, oba Hunya

dowci, palatin Gara, Jiskra i mnoho pánûw uherskych.

kdyz panstwo celé wrátilo se pospolu do zámku, král

wedl se s Ladislawem Hunyadim w dûwërnych rozmlu-

wách az do pokojûw swych, kdezto najednau zmëniw

hlas, oznámil mu, ze jest jeho wëznëm; chtëjícího wy-

trhnauti se podstaupil palatin Gara, s wytasenym mecem

wolaje: „Ziosynu! wzdej se, darmo chces se brániti!u

Spolu okfikl král Jiskru po cesku, aby rychle zmocnil

se osoby také Matiáse bratra jeho ; i jati jsau wedle nich

15 také mnozí páni strany Hunyadowské. ^ Nazejtfí dne 15

Mart, bfezna dal král o pfíhodë té sám zpráwu pánûm z Ro-

senberka psaním ceskym w tato slowa : „Tajno wás není,

která se nám hanba i skoda stala na Bëlehradë od Lad-

slawa gubernatorowa syna, ze jest nám pfi nasi pfítom-

nosti zamordowal dobré pamëti knëze Cilského, ujce

naseho milého. A my majíce toho wzdy welikau zalost,

i také urození wërní nasi mili, jakozto Ladslaw z Gary

nádrspán, Mikulás Fristacky z Ujlaku, Jan z Rozgoné,

Ladslaw z Paluci, Pawel z Lindvy hofmistr, Rinolt z Roz

gonë i jiní zemané lítost majíce nás i naseho králowstwí

uherského i té zlé powësti, kterázby o nich newinné

mluwena byti mohla: my s jich wërnau radau i pomocí

jiz jmenowaného Ladslawa i Matiáse bratra jeho , syny

gubernatorowy, biskupa Waradínského, Kanizi Ladslawa,

Rozgon Sebastiana, Medrara i jiné nëkteré, ktefíá toho

83 7) I zde za hlawní pramen slauzí listiny sauwëké we sbírce

dotcené Ernst Birk 1. с
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pomocníci a pficina bylí, wzali sme w nase wëzeni jakzto 145Г

wcera ; a pfi takowé pfihodë z daru boziho nám ani na-

semu zádnému zádná se jest zlá pfíhoda nestala. Pakliby

wás kdo jinak zprawowal, abyste tomu newëfili : neb

dëkujice pánu bohu jsme we zdrawí a dobfe se máme,

jiz zádné prekázky nemajíce, by námi kdo wládl." 338

Psaní toto samo slauzí za dûkaz, ze uwëznëni Hunya-

dowcûw nestalo se za pficinau nëjakych aukladûw proti

ziwotu králowu : niçménë obwinëní takowé prohláseno

skuteënë, aby pomohlo zakryti ukrutnost nad starsím

bratrem tudíz spáchanau; tento zajisté hned nazejtfí

(16 bfezna) k smrti odsauzen a sfat jest wefejnë. Wy- 16

prawuje o tom Aeneas Sylvius: „Ladislaw Hunyadi we a *

ctyrmecítma létech, mládenec uslechtilé a spanilé postawy,

dlauhé rusé wlasy maje, wedle obyceje uherského ai

na ramena spustëné, a swázané ruce zpët, w dlauhé

zlatohlawowé sukni, a snad w té, kterauz mu král ne-

dáwno darowal, wyweden na poprawistë. Bral se na

smrt wesele, beze wseho lekání a strachu, hlawy po-

zdwihnuw a ocima sem i tam na wse strany patfe. Kdyz

k místu pfisel, kdez mël sfat byti, a rozkázáno mu aby

klekl, malicko prwé o swé newinë oznámiw, kata upo-

slechl. Bific, kterémuz nálezí zlé ciny odsauzenych pro-

ívoláwati, pozádaw od pfítomnyCh slylení, nic jiného ne-

wolal, nez ze tak trestáni bywají, ktefí nedrzí wíry pánu

swému. Potom kat swázaw wlasy Ladislawowy, aby krku

nepfekázely, a maje rozkaz aby udefil, s bázní a strachem

sotwa ctwrtau ranau mu hlawu s(al." Poprawa takowá

338) Original toho psaní, dany w Budíno, w útery po Reminis-

cere etc. chowá se w archiva Treboñském. Pripsán byl

panùm Oldrichowi, Jostowi biskupu a Janowi z Rosen-

berka ; pan Jindfich zajisté, wraceje se od krále nemocen,

byl na cestë we Wídni 25 Januar. 145 7 umrel.

23*
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145 7 dojala wsech Uhrûw; matka Hunyadowcâw a bretr její

Michаl Szilágyi pocali sbírati wojsko; baufe a wálka do

mácí proskakowaly na nëkolika místech; a král slyse

plác i reptání w lidu, netraufal sobë wíce z hradu wen,

az ku konci mesíce maje opustiw Budín, wrátil se do

Wídnë, i wedl Matiáse Hunyada сo wëznë s sebau. S39

Mezitím сo w Uhfích tak baurliwé wëci se dály, po-

zíwala zemë ceská, pod zpráwau Jifího z Podëbrad, aupl-

ného pokoje. Jen o wyprawë proti Janowi Koldowi

z ¿ampachu ciní se zmínka, protoze „zprotiwij se práwu

zemskému, k pûhonûm ani práwûm swéwolnë stáwati ani

komu práw bywati nechtëje;" proceá i wypowëzen jest

ze zemë nálezem nejwyssího saudu. Stary letopisec prawí,

ze po weliké noti r. 1457 pan Jifí wytáhl polem proti

nëmu, protoze Kolda drzel zbozí jeho dëdicná, Náchod

a Richemberk a nechtël o lo ku práwu zemskému státi. 340

Spûsobil pry to pan Jifí s pfátely swymi, ze wsecky tri

zámky jeden den obehnali, totiz Náchod, Cernikowice a

Richcinberk. U Náchodu sám lezel dwë nedële; potom

udefili k áturmu, a tu jest zbito Cechûw sám mily bûh

wi jim pocet; mezi nimi také znamenity rytif pan Castolor,

chtëje dokázati rytífstwí swého. Dobyli také jinych hra-

dûw pánë Koldowych a zbofili je: on pak sám obrátil

se do králowstwí Polského.

3 39) Ernst Birk, Kaprinai, Teleki 1. с. Král wrátil se do Wídnë

4 Jun. dle Chron. Austriac. ap. Senkenberg, V, 3 2.

340) Archiv ëesky, IV, 55 8. Starí letopisowé str. 16 6. Panstwí

Náchodské kaupil byl pan Bocek z Podëbrad, pánë Jirí-

kûw dëd, od Jindrioha Lefla z Lazan práwem manskym,

s powolením krále Wáclawa 1 4 Januar. 1415 (Orig.

w archiv. Olelniekém.) Pan Jan Kolda wesel byl w draení

jeho r. 14 3 9 skrze krále Polského, i nemël tudté k nëmu

zápisu práwnë platného. Srum. wsak, сo sme podali na-

hore ke dni 17 Aug. 1441 o snëmu Cáslawském.
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Jiné zamëstnání toho casu podáwala péce nekonecná 1457

a wzdy neprospësná o ustrojení církwe ceské podobojí.

Nadëje tak éasto sklamaná obziwla byla opët po zwolení

Kalixta III na stolici Rímskau; neb papez tento powahy

welmi dobrotiwé a mírné zdál se byti ochotnëjsím k wy-

slysení zádostí ceskych, nezli pfedchûdcowé jeho. Po-

selstwí chystané k nëmu w této nadëji znepokojilo bylo

i samého Kapistrana, zwlástë kdyz od papezowa legata

Karvajala uslysel, ze w fttmë skutecnë o potwrzení kom-

paktat jednati se pocínalo. Psal o to z Budína dne 24

bfezna 1456 ku papezi, wystrahu mu dáwaje, aby se

nepfenáhlil. Prawil ze „poznal sice mnoho lidí bohu a

pánûm swym newërnych, ale horsích nad Husity a íííinu

odbojnëjsich ze newidël nikdy; li zajisté ze nebojí se

ani boha, ani lidí, aniz chtëji prawdë a sprawedliwosti,

ale jen swéwoli; ze jiz nadynmjí se kompaktaty nepo-

wolenymi a neplatnymi; сo рak stane se, budauli jim

powolena a stwrzena ? Рak ze wylíhne se utajenych po-

tud mezi katolíky husitûw mnozstwí, netoliko w Cechách

a w Morawë, ale i w Uhfícb, Sedmihradsku, Multanech a

jinych zemích okolních, kteréz (pry) zatracenym tímto

kacífstwím az pod krk nakazeny jsau." Uslysew také o

powysení Eneáse Sylvia na kardinalstwí, a ie Cechovré

do pfíznë jeho caku si cinili, psal mu 7 dubna 1456

w témze smyslu: 341 wsak u Eneáse napomínaní takowého

nebylo potfebí. Z pfíciny nám neznámé potom poselstwí,

kteréz ku Kalixtowi z Cech wypraweno byti mëlo, zû-

stalo doma: tím pak zase znepokojil se papez sám, an

upnmnë pfál sobë konecného s Cechy smíiení. Protoz

S4Ï) Oboje to psaní tistëno we knize Capistr. triumph, na

etr. 398 a 399. We druhém dokládal Kapistran, ze se

mluwilo, jakoby mël Rokycana nejen na Prazské arci-

biskupstwí, ale i na kardinalstwí powysen byti.
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1457 psaními dne 26—29 ledna 1457 danymi domlauwal pa-

nûm Jirímu z Podëbrad a Jindfichowi z Rosenberka (teh-

dáz práwë zemfelému,) téz kapitule Prazské, aby pfici-

nili se na snëmu, kteryz mël w Praze drzán byti, o ko-

necné wyprawení slíbenych poslûw. 34! Nedlauho potom

obdrzew skrze bratra Lukáse psaní od panûw Jifího

z Podëbrad, Zdeñka ze Sternberka i Jindficha z Lipého,

ktefízto znowa nadëji dáwali ku poselstwí ceskému, od-

powëdël jestë srdecnëji, slibuje ze poslowé pfijati a

chowáni budau s láskau prawë otcowskau. Koneônë na-

stalo i pfimé mezi papezem a M. Rokycanau dopisowání,

i podáwáni tomuto gleitowé, jakékoli chtël, jen aby osobnë

také pfijel do Rima. Stejnym casem ale jednalo se na

dwofe papezowë o dosazení na Prazské arcibiskupstwí

jakéhosi preláta Rímského, rodem Spaniela, femuz wsak

Aeneas Sylvius, jsa jiz kardinalem w Rimë, postawil se

na odpor, protoze ackoli byl pry muz hodny, nehodil se

pfedce na to misto, neumëje ,cesky a nejsa nawrhowán

ani od krále ani od národu ceského. Naproti tomu do

mlauwal tyá Aeneas dáwnému pfíteli swému, nejwyssímu

kancléfi Prokopowi z Rabsteina, aby sám zádal o to dû-

stojenstwí, kteréhoz jiz i papez Mikulás V byl mu do-

pfáti chtël: tento wsak nejewil k tomu zase wíce chuti,

nezli dfíwe. • Dowëdëw se o jednáních takowych Roky-

842) Bully dwô od Pesiny (in Mart. Morav. p. 68 0 a Phosphor,

septic, p. 2 3 8) uwedené, i tretí w archivu Treboñském cho-

waná, dány jsau stejnym casein ina stejnyspûsob „VII -IV

kal. Febr. pontificates anno secundo," coi ukazuje na 2 6—29

Jan. 145 7, aôkoli tam skutecnë udán rok 1 4 5 6 : ale Kalixt

1II poèítal nowy rok teprw ode 25 Mart, jako Floren-

tinstí. Známku casowau „calend. Dec." pridal Pesina

(M. Morav. 680) z pauhcho dumyslu; w rkp. zajisté

(Capit. Prag. G. XIX. fol. 13 3,) odkuz listinu bral, ono

chybí.
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cana, nemohl walnë tusiti sobë, i odkládal üpët rozhod- 1457

пutí swé, az posléze nastalé promëny nenadálé zrusily

wsecky tyto wyhlídky. 3'8

Krále Ladislawa, kdyz wrátil se do Wídnë, zamëst-

náwala kromë zmatkûw uherskych dwojí péce: nepfátel-

stwí s císafem Fridrichem a hledání sobe newësty. Ne-

wole s císarem bylo nowëji pfibylo hádkau o dëdictwí

po rodu wymfelém knízat Cilskych, a hanbau i skodau,

kterauz císaf w mëstë Celji byl utrpël: hejtman zajisté

nëkdy knízat Cilskych, Jan Wítowec, nyní w ochranë a

poslusenstwí králowë, pfepadl jej tam nenadále (29 dubna) 29Ap.

s takowau silau, ze bez mála panowník ten bylby se octnul

сo wëzen w rukau jeho. Také w Rakausích obnowily se

stejnau dobau skutky wálecné; a wojsko králowo dobylo

w krátkém case nëkolikero zámkûw, kterych císaf byl

potud wydati nechtël. W rozmískách tëchto wyznamenal

se platnau pficinliwostí swau nëkdejsí purkmistr Wídensky,

Kunrat Hölzler, na aufad pokladnictwí zemského (Hub-

meisteramt,) s nëhoá jiz jednau pro jakási pfecinëní ssa-

zen byl, nyní znowa powyseny. Muz ten chytry a od-

hodlany byl jiz we tragickych wyjewech na Bëlehradë

i na Budínë králi, w jehozto prûwodu se nacházel, welmi

platnë poslauzil, a proto i rychle stal se pfedním jeho

milostníkem. Brzy prawilo se wûbec, áe kralowal on, a

ne Ladislaw, ze naduzíwal moci swé a wypínal se nad

slusnost, umëje se starati o wlastní swé dobré neménë

zdárnë, nezli o králowo. Aspoñ jisté jest, ie slechta

rakauská, w jejímz cele stál nyní Oldfich Eicínger zase,

343) Druhé psaní papezowo ke trem pánûm ceskym nalezli

eme nedatowané w rkp. kapituly Prazské D. VI. Srwn.

Aeneae Sylvii epist. 260 (Romae 10 Mart. 145 7,)

27 2 (1 Apr.) Pubiëka chronol. Geschichte, VIII, 547,

548.
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145 7 nenáwidëla jeho, kdezto mësfané Wídenstí byli nan las-

kawi a pomáhali jemu. :l"

Osobní pfí/.eñ mezi králem Ladjslawem a gubern.-

torem ceskym na pocátku r. 1456, jakoz sme jiz pozna-

menali, pocala se byla kaliti. Ku pfícinám nedorozumení,

pomërûm totiz k císafi a ku knízatum Saskym, pfipojila

se pozdëji jestë u pana Jifíka lítost nad osudem Ladi-

slawa Hunyadiho a newole nad panowáním Hólzlerowym.

Bylat se i ta powëst rozhlásila, ze mezi písemnostmi pfi

' Hunyadowcích zabawenymi nasla se i Podëbradowa psaní

obsahu welmi podezfelého. Pan Jifí utrhawé tyto feci

m.Jun. sám pfedlozil i snëmu w Praze w mësíci cérwnu shro-

mázdënému, i králi také, chtëje, aby o nich jednáno

bylo. Snëm odpowëdël, ze stawowé osocitele potrestají,

jak mile wyskaumán bude, ze ho ani sebe pewnëjsí

zámek neochrání. Král ujisfowal, áe o celé té wëci nic

newëdël, aniz сo wëfil : 315 ale wolal gubernatora tim

pilnëji k sobë do Widnë. Tento nicménë nedûwëfil se;

nebof pro zmarení aumyslûw králowych proti císafi byl

se spojil s Eicingrem a s nëkterymi pány rakauskymi,

aby pod wyminkami slusnymi konecnë i císaf i král do-

nuceni byli ku pokoji. 346 Bylof to znamení nemalé na

344) O dobytí zámkuw na císari mluwí Thom. Ebendorfer de

Haselbach aр. Fez. II, 882—3. O Wítowci a Hölzlerowi

podáwá dûlezité zpráwy zwlástê Anonjin. chron. Austriao.

ap. Senkenberg, V, 30 sq. 3 6 sq. Holzler — „namb

Im für mehr gewallt , dann Er villeicht hett , und wolt

auch den Künig regieren; darumb Er Im viel Ungunst

gegen dem Gubernator zue Böhaimb , Herrn Ulrichen

Eyzinger, etlichen Herrn von Oesterreich und ander ge

mainen Volckh macht" etc.

345) Zpráwu o této události knízeti Pridrichowi Saskému od

Baltazara Reddera foita Dráádanského podanau nalezli

sme w král. saském archivu w Dráádanech.

34 0) Hans Kuchaym psal z Budína dne 8 Januar 1457: „Die
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pnntosti, ze Podëbrad i Eicinger, majíce spolu jeti ku 1457

králi, zádali napfed o listy bezpecnosti, a pfijewse ko-

necnë 2 srpna s 800 jízdnymi ai k Dunaji u Wídnë, 2 Aug.

odepfeli dáti se do mësta jim nepfízniwého, tak ze král

musel wyjeti k nim pfes most a rokowati pod sírym

nebem. Aucel obau pánuw bylo wybawení krále z rukau

Hölzlerowych a smífení jeho s císarem. Proto pfimlauwal

se také Eicinger, aby král zabera se do Cech, slawil

w Praze budaucí swatbu, a nikoli we Wídni, kde Hölzler

byl wsemohaucím. Strany nemohse srownati se na rych-

lost, umluwily nowy sjezd do Korneuburka k dalsímu

jednání , a král wyjew tam z Wídnë 7 srpna, pojal 7 Aug.

s sebau arcíknízete Albrechta, Ludwíka i Otu knízata Ba-

worské, i jiné raddy swé a pány, ktefíá powoláni byli

jednat o mir mezi králem a císarem. Do Korneuburka

Podëbrad, zdrzowawsí se mezitím s Eicingrem na hradë

Kreuzensteinë, pficházel netoliko jednat, ale i stolowat

se králem ; nicménë jakkoli pilnë snazeno se s obau stran,

jednatelé rozesli se konecnë pfece w rozepfi, král wrátil

se do Widnë, Podëbrad a Eicinger do Schrattenthalu.

Teprw po 15 srpnu wypraweny opët králowy raddy, a 1 sAg.

mezi nimi biskup Pasowsky i Kunrat Hölzler, do Schratten

thalu s naucenim, aby powolni byli zádostem Podëbra-

dowym. я1 uzawreno tam mnoho clánkûw, o kterychz

byla dotud rozepfe, a stalo se narownání celé, predewsím

pak, ze král nejdéle do sw. Martina mël osobnë jeti do

Cech.tt Nebof hrozil pry pan Jifí, ze nebudeli mu pfáno

von Behem haben ein lannttag ausgeschriben vnd haben

darczu erfordert die von Oesterreîch gen Znaym XIIIj

tag nach trium regum : der tag ist nicht mit vnsers H.

K. G. willen, darumb schafft sein gnad den tag ab."

(Ernst Birk 1. с. p. 2 8 2.) Dûkaz to, ze rokowání ta-

kowé nesrownáwalo se s úmysly králowymi proti císari.
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145 7 miti krále po dobrém, pfijde s wojskem do Rakaus a

wybawí jej ziwau moci z rukau tëch, ktefí ho drzeli. '"'

Následkem tëchto umluw opustil Ladislaw Wideñ dne

19 záfí a pfijel do Prahy s celym dworem swym dne

29Spt. 29 záfí, kdczto „slawnë pfiwítán jest od Prazanûw i od

panûw ceskych, s welikau radostí a s weseiim ;" ale kdyz

Rokycana se swym knëzstwem wysel jej witat, král ska-

redë мам hledë, sotwa jemu, a to teprw z nnpomenuti

páne Jifíkowa, neochotné podëkowal ; nad címz mnozi

pocitiwse nelibost a hnëw, wsak ji w sobë tajili. Mezi

pfednimi jeho dwofany té doby jmenuji se : Oldficli hrabë

z Werdenberka, Wolfgang z Roggendorfu, Kunrat z Krajku,

Niklas Truchses ajw.

Prwní králowa péce w Praze bylo wypraweni weli-

kého poselstwí do Francie ku králi Karlowi VII, aby

dceru jeho patnáctiletau Magdalenu pfiwedli pánu swému

za newëstu. Námluwy w tom smëru byly se pocaly jestë

za pobytí králowa w Uhfich, a dwûr Fransky jewil tu

uejwëtsi ochotnost, spojiti se s dworem Cesko-uherskym.

Spojeni takowé dwau nejmocnëjsich králûw we kfesfan-

stwu slibowalo arci w politickém ohledu nekonecné uzitky,

ano sílilo Ladislawa netollko proti Turkûm, ale také proti

cisafi Nëmeckému, tehdáz jiz kleslému na nejnizsb stupeñ

moci a wáznosti. Následkowé toho mëli tëzkau wáhau

34 7) Síre mluwí o tom Anon, chron. Austriac. ap. Senkenberg,

V, 82— 34. Widëti tudíi, jak nepodstatné a kriwé by'.y

zpráwy o rokowání králowë s Podëbradem u Wídnè,

kteréí podal Aeneas Sylvius hist. Boh. cap. 69. Kdoby

taktS uwëril, zeby tak usilnë celé ctyri dni disputowalo

se o jediná otázce , mëlli král zeniti se w Praze nebo

we Wídni ? Nesnáze sjednání byly hnëw králûw na císare,

o kterémz Aeneas Sylvius dobre sice wëdël, ale zaumys luë

zamlcel se. Hölzler рak byl auhlawní neprítel cíparuw

na dwore Ladislawowö.
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padati do dëjinstwa celé tehdëjsí Europy. Wybráni za 145 7

posly arcibiskup Kolocky a biskup Pasowsky, páni Zdenëk

. ze Sternberka, Ladislaw Palóci, Jindfich z Lipého, Jindfich

z Michalowic, Burian Tréka z Lipy, Oswald Eicinger,

Rüdiger ze Stahrenberka, dwa probostowé a jiní dûstoj-

níci ; pfidány k nim paní a paimy krásné a draze pfi-

prawené, ku prûwodu newësty do Cech, a poslány jí po

nich raucha i darowé znamenití; celé nádherné komon-

stwo zálezelo ze sedmi set jízdnych a z 26 wozûw, na

díle pozlacenych; kudykoli táhlo, sbíhali se lidé z blízka

i z daleka díwat se na në, jako na zázrak swëta. Wy-

prawení wsak jeho, pozadowawsi náklad neobycejny, stalo

se pfiéinau nowého pfewratu na dwoife králowë. Kunrat

Hölzler, сo pfední králûw pokladník, mëw jtó dáwno na-

fízeno, starati se o potfebné peníze, wzdy byl pry sli-

bowal, áe nebylo se сo báti, an pry penëz dostatek byl

pfed rukama : nyní ale pozádán jsa o potfebnau summu,

odpowëdël, ze ho nedosly platy, kterych se byl nadál, a

protoz ze nemûáe staciti. To wáieno w radë králowë

jako potupa i urázka welebnosti králowské, ze nedostál

powinnosti, kdez toho nejwíce bylo potfebí, a zawedl

pána swého do nesnází nenadálych: i swrzen s auradu

a sazen do jedné z wëzí Prazskych, kdez potom sedël

cely rok. Pan Jifí musel postarati se na jeho mistë o

potfebny pro krále náklad. Doctli sme se, ze král sám

chtël wykázati panu Zdeñkowi ze Sternberka k cestë do

Francie 40 tisíc dukátûw, ale pan Jifí ze zmírnil tu

summu na 20 tisíc, prawë ie pry toho dosti, a ie pánë

Zdeñkowy pychy mnoziti nebylo tfeba, zwlástë kdyz ko-

mora králowská k tomu nestacila. 348 Byl to tusím prwní

848) Anón, chron. Austr. 1. с. p. 8 7, 88. Wyprawowání potud

newydané, ale také na mnoze lziwé, we psaní Lavantského

biskupa Rudolfa (dd. we Wratislawií 1467, 20 Jul.)
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I45 7mezi tëma pfátely wyjew nejednoty, která po nëkolika

letech osudné mëla následky. Poselstwí dotcené wydalo

lOOct. se z Prahy na cestu do Francie dne 10 fíjna.

Nedlauho potоm wyprawil král Ladislaw druhé po

selstwí, pana Oldficha Eicingera i nëkolik pánûw ceskych,

k císafi Fridrichowi. Ti pfiscdse nejprw do Wídnë,

SlOct. ssadili tam 31 fíjna aufad mëstsky, pâsobením jestë Hólz-

lerowym ustanoweny, a nawrátili pfedeslému purkmistru

i raddám jejich dûstojenstwí, aékoli sprawedliwost takowó

2 Nov. nebyla Wídñanûm po wûli. Potom druhého listopadu

wyjeli dále k císafi, s ními i tak dlauho jednali, az se

jim podafilo dosáhnauti auplného narownání o pokoj mezi

ním a králeim jejich ; i není pochyby, ze pfedeslá Podë-

bradowa a Eicingerowa w té wëci wyjednáwaní klestila

byla cestu zádaucímu wysledku; proto zabrali se odtud

jestë do Ptuje we Styrsku, aby smífili konecnë také Wí-

towce s císafem a podrobili tomuto zámky nëkdy knízat

, Cilskych. 3i9)

W Praze nebylo jiz jiné starosti, nezli o welikolepé

pfíprawy ke swatbë. Král pfikázal na staromëstském

námëstí dëlati ohrady ku kolbám i k tancowání ; zásoby

ápíze, potrawy a wína, téz raucha i ozdob wselikych,

swázeny se wsech stran. Pozwáni jiz byli císaf i císa-

fowna, obë králowy sestry mëly pfijeti s manzely swymi

k té slawnosti ; totéz slíbila knízata Saská, Baworská,

Slezská, markrabowé Braniborstí a jiní wzácní páni, ne-

toliko aby swatbu ozdobili pfítomností swau, ale také aby

w rkр. с. k. Wídenské bibl. Num. 49 75 na listu 382

s1. Srwn. dole 2 Oct. 1458.

349) Anon, chron. Austr. I. с p. 39, 40. O stranách tobo

casu we Wídni a w zemi Rakauské proti eobfe brojiwäích

pohresují se zpráwy sanwëké dostateënëjäí ; jakoi také

o postawení a püsobení Holzlerowë wùbec.
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se radili o hajení fise kfesfanské proti Turkûm. Mël 1457

slawiti se sjezd netoliko hlucny a nádherny, nybrz i po-

radami a uzawi-enimi swymi dulezity. Ale ke hlasûm

weselych nadëji pfisly záhy míchat se také pfedtuchy

teskné a bolestné. Na nebi zjewily se najednau dwë

komety, jedna wëtsi, druhá mensí: kterézlo spatfiw král

Ladislaw, modlil se ku pánu bohu ; neb ty hwëzdy oca-

saté neokazowaly pry se nikdy k dobrému. Také lwowé

w Praïské jeho Iwárnë pocali neobycejnë nepokojiti se ;

fwali kolik dní bez pfestání a ke hlidacûm swym cho-

wali se tak zufiwë, ze z nich sel strach a podiw wsem

PraiÈanûm 350.

„A pak stalo se tu nedëli po sw. Alzbëtë (20 listo- 2oNv.

padu), ze král Ladislaw kftil dité na bradë u sw. Wác-

lawa panu Zdeñkowi ze Sternberka, s panem Jifikem

zpráwcí a s jinymi kmotry. A tu nedëli, kdyz bylo

k wecerûm, král sel s hradu do Prahy, a hned jeho

hlawa zabolela. Nazejtfi pak w pondëli (21 listopadu) 21NV.

wywrhly se jemu dwë hlizy, a on jich tajil pro dolejsí

hanbu; i kázal k sobë swym lékafum. A jeden ohledaw

jemu ruku rekl : králi, neskodíf nic; a druhy lékaf podrzew

jej za ruku, i rekl : králi, zle se más". I dali jemu lékafstwí,

aby se upotil" atd. Taк wyprawuje letopisec sauwëky a

swëdek tusím ocity. I není se cemu diwiti, kdyz lékafi

sami nesauhlasili o nebezpecí nemoci, ze král odhodlal

se ku pfedsedání toho dne jestë na saudu komorním,

kdezto nëkteré dûlezité pre ze zemí korunních mëly roz-

sauzeny byti, k. pf. mezi mësty Wratislawí, Zhofelcem a

Zitawau o cla, mezi pány Prockem z Kunstatu a Hynkem

Bítowskym z Lichtenburka o pfednost 35' ajw. Na ten

860) Eschenloer. Gesch. v. Breslau, p. 4 8. Starí letopisowé

str. 16 7.

851) Udání Eschenloerowo (p. 42), ktery sám u saudu prí-
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1457 saud jiz „král newysel swym obycejem obleceny: kosili

toliko na sobë mël, a na ni swrchu oblekl cubu. Zádny

tu z pfítomnych a poslnuchajících nespatfil ho, aby se

simil; smutny oblicej znamenali na nëm wsickni a saudili

tu wëc za znamení budaucí nemoci. Wzdaw saud, we-

cefel s swymi radami, welmi málo a wáznë mluwë. Kdyá

se na noc prodlauzilo, uweden do komory, a tam kázaw

sobë dáti repy, pojedl ji s chutí a piwa se na ni napil,

wesele opët s komorníky swymi rozmlauwaje." W noci

ale rozmohly se jeho bolesti znamenitë, zwlástë w za-

22Nv. Iinlkn, a nazejtfí rano (22 listopadu) kdyz rozhlásila se

nemoc jeho, stalo se weliké pohnutí w mëstë, dawy lidu

obléhaly dwûr králûw, pfední dwofané konali sluábu

w komnatë jeho, lékafi rychle po sobë podáwali pro-

stfedky k dáwení a ku pocistëni, a konecnë, snad teprw

23Nv. we stfedu dne 23 listopadu, pustili jemu i krew. Ne

moci wsak neubywalo, ale pfibywalo wíce a wíce. Kdyá

powolán také pan Jifí, „ptal se krále, coby ho bolelo, na

jaky neduh by stonal ; tësil ho, aby dobrau nadëji mël,

sám sebe nezameskáwal, cozby koli chtël, aby sobë dáti

rozkázal, ponëwadz wsecky wëci byly w moci a wûli

jeho, a wsickni hotowi rozkazu jeho uposlechnauti. K né-

muz král takto promluwil: Mûj mily Jifí, twau wërnost

a slechetnau ctnost jiz dáwno sem poznal i w skutku

shledal. Tys toho nejwëtsí pûwod byl, ie mne sobë Ce-

chowé za krále wzali. Nadál sem se, ie panowati budu

w tom králowstwí, kteréá si ty mi pfiprawil: ale jinak

nebesky panbûh miti chce. Mnëf jest umfíti : králowstwí

w twé ruce a moci bude. Za dwoji wëc tebe zádám:

jedno, aby pficinil se o zachowání pokoje mezi národy,

tomen byl, lepe se hodí k wëci i k wcku neáli сo po-

zùstawil Aeneas Sylvius (hist. Boh. cap. 7 0,)aëkoli ostatnè

u obau tëchto spisowatelûw míchá se prawda s kriwdau,
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jichz odumírám a nad obywateli tohoto králowstwí aby 145 7

sprawedliwë panowal, sirotkûm, wdowám a nuznym prawif

saud cinil a ochrannau ruku ' nad nimi drzel ; druhé, ty

ktefíz semnau z Rakaus a z jinych zemí do Cech pfi-

jeli, aby zase do wlastí jejich beze skody a ublízení pro-

pustil. Toho mi posledního dobrodiní, prosím Të, neod-

pírej. Odpowëdël Jifí, ze tato myslení králowská jsau

pfílis kwapná, ponëwadz bohdá brzo se pozdrawí a sám

podlé wûle swé kralowati bude ; zádal aby tohó wíce

nemluwil, cozby i jemu samému neuzitecné, i jinym sly-

seti odporné bylo. Tehdy král chopiw ho za ruku rekl:

Nuze, slíbiz mi, zaë tebe zádám, nebof já konecnë umfíti

musím. Naplnís-li to, cozf porauéím, milost tobë u boha

uprosím ; neb sem nebyl tak zle áiw, aby mi nebeské

králowstwí odepfíno byti mëlo, zemské tyto wëci pro ne

beské opaustím ; ty ЫeсГ, aby zádosti mé a prosby neo-

slysel. Nemohl Jifí zdrzeti se od slz, a protoz slíbil

wykonati, сo král poraucel. Potom pustëni do pokoje

knëzí a podlé fádu kfesfanského poslauzili mu swátostmi.

Král ozdobu swau wsecku odkázal kostelu Prazskému, a

swé krásné zlatoskwaucí wlasy, aby zádná marnost po

nëm nepozûstala, ostfihati porucil: cehoz ale sluzebníci,

pfedstírajíce wseliké pfíciny k odkladu, zanedbali. Kdyz

duse neduziwá w nemocném tele déle trwati nemohla,

pozádaw swaté swíce, a patfe na obraz ukfizowaného

spasitele, pocal fíkati modlitbu pánë, a dopowëdëw po-

slední slowa „ale zbaw nás zlého," nemluwil wíce, ale

jakoby pokojnë usnul, s tohoto swëta se odebral." Stalo

se to we stfedu den sw. Klementa (23 listopadu) pred

samym západem slunce.

Smrtí tak náhlau a nenadálau zdál se bëh swëta

wytknut z koleje swé; bylof jakoby s cista jasna blesk

byl w popel obrátil nejen wsecko jmëni, ale i wsecky
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j4r)7 nadëje obywatelûw, a úáas, pláë i náfek rozléhaly se na

wse strany ; i kdo nemilowal krále, cítil se predce do-

jata hrûzau nad widomau krutostí osudu, nad marností

lidské moci, sláwy a nadëje. Promëna skutecnë byla tím

obromnëjsí, ie swazek tolikera zemí a národûw rozpadl

se opët na puwodní swé cástky, a nedalo se pfedwídati,

jakowá kazdé z nich nastáwala budaucnost. Takéf auca-

stenstwí pfi pohfbu bylo wseobecné a ziwé, i tëzko bylo

fíci, bylali Cechûw domácích &li pfespolních Nëmcuw

zalost wëtsí a srdecnëjsí ; aspoñ cest poslední, která mla-

distwému králi se cmila, wynikala netoliko sláwau, ale i

25Nv. oprawdowostí smutku. Prûwod pohfební Iící se tak, ze

si i nejprw remeslníci Prazstí se swícemi, pak zaci a mnisi.

a universita celá : po nich vvedeno deset koní pfikrytych

suknem cernуm i s rynefi; pak áli knezí w komzech a

za nimi M. Rokycana w cerném ornatë; na to rytífi krá-

lowi wsichni w cerném rause jako mnisi, kaády s cernau

swící w rukau. Za nimi nesli krále mrtwého na marách

konselé staromëststí pod zlatohlawem ai na most, kdezlo

pfejalo marу rytífstwo ai na hrad ; a lezel král pod

zlatohlawem na marách odkryty twáfí, tak ze jeho mohl

kazdy opatfiti; okolo mar sli páni ees tí a rakaustí, a

potom sel lid obecny nescíslny. „A tu byl tak weliky

kfik a plác od lidí, jako nëkdy, kdyz byl umrel Karel císar

stary ; a jakoz s welikau radostí a se ctí, s trubaci a hu-

debníky pfijali byli jeho kdyz do Prahy pfijel jednau

branau, tak druhau branau prowodili jeho s welikym ná-

fkem a s zalostí." Na Hradcanech kapitula PraEská pri-

jala krále s záky swymi a nesli do hrobu w kostele sw.

Wíta se zpíwaním smutecním : kdyz ale Rokycana jal se

drzeti fee pohfební, okfiknut jest od dëkana, aby pre-

stal jiz kázati. Zrusení pecetí, insignií wselikych a ko-

rauhwí králowskych, kteréá dálo se u hrobu dle oby-
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¿"eje skrze pana zpráwce, pfimnozilo jeslë lítosti a hofe 145T

u pfítomnych.

Nemoc, která tolikerym nadëjem, tolikeré sláwe uci-

nila konec, byla prawá morní bolest, cili hlíza morowá,

jezto nedáwno pfed tím w Cechách, a jeètë té doby

w Uhfích i w Polátë walnë byla zufila ; 3" král Ladislaw

stal se tusím jednau z posledních jejích obëti w Praze.

Netrwalo wsak dlauho, a pocaly zwlástë z Widnë a

z Wratislawi roznáseti se powësti, jakoby smrt králowa

byla se pfihodila ne tak wûlí bozí, jako radëji neslechet-

ností lidskau. Newole mezinárodní chopily se této wëci,

a hlásáno, ze král od Cechûw, u kterychz nenadále umrel,

otráwen byl ; i skládány feci a písnë hanliwé zwlástë o

panu Jifíkowi a manzelce jeho paní Johannë z Rozmitála,

jakoby aukladného zlocinu toho pûwodowé byli; aëkoli

bylo netajno, ze Ladislaw, pfised s nëmeckym dwofan-

stwem swym do Prahy, ceské tu obsluhy ani nepoziwal.

Rozmanitost smyslének a klewet serednych o spûsobu,

kterak král pry umoren , byla tím wëtsi , cím ménë

nacházelo se k nim podstatné pfíciny. Úkaz ten kor-

mutliwy wrhnul wíce skwrny na ducha wëku a náro-

352) Dlugoss histor. Polon. pag. 200. Psaní sauwëká we knize

Quellen und Forschungen atd. na str. 282, 2 33. Eben-

dorfer aр. Pez, II, 881: circa castrum Nandoralba (t. j.

Bëlehrad) baud pauci inguinaria peste tacti ultimum flatum

emiserunt etc. Nemoc ta krizowníky od Bëlehradu se

wrátiwsími do nëkolika zemí zanesena byla. Lékarskau

o ní a o smrti Ladislawowë úwahu podal nám Dr. Wilém

Dusan Lambl, kterauz pripojili sme ku pojednání zwláát-

nímu o této wëci pod titulem: „Zeugenverhör über den

Tod König Ladislaws von Ungarn und Böhmen im J.

145 7" w aktáoh král. ceské spolecnosti nauk r. 1856

w Praze wydanému, kdeito wäecka o této události stará

swëdectwí, domnëní, klewety a lzi podrobnë se uwodí

a posuzují. Kdo sirsího poucení zádá, tam je najde.

24
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Î45 7 dûw, nezli na mrawní powahu Cechûw a Jifího z Podë-

brad. "

Nowiny o smrti Ladislawowë stihly do Widnë 25,

27Nt. do Budina 27 listopadu: do Francie a!e wypraweny

bywse za wyslanci swatebnimi, potfebowaly plny mësic,

J4Dec. neili dodány jim w samy stëdry weëer (24 pros.) w Tu-

ronech (Tours,) tehdáz sidle králowské rodiny franské.

Wyslanci ti byli tam pfijati a chowáni netoliko s welikau

cti a hojnymi slawnostmi, ale také s laskawostí témor

domáckau. jakoby jiz byli nálezeli k rodinë sami. Králi,

358) Wiz dotôené pojednání na str. 55: Die von uns ange

stellte Untersuchung hat zu dem Ergebniss geführt, dass

die Angabe , K. Ladislaw sei eines natürlichen Todes,

an der Pest gestorben , alle sowohl inneren als äusseren

Kennzeichen der Wahrheit für sich hat. Innere Kenn

zeichen sind das wenn auch unvollkommen und unvoll

ständig überlieferte Bild der einzelnen Krankheitserschei

nungen, welche nach den Gesetzen der medicinischen

Wissenschaft durch keinen andern Begriff als den des

Bubonentyphus sich erklären lassen ; als äusseres Kenn

zeichen genügt die officielle Angabe darüber, welche an

Ort und Stelle von Niemandem widersprochen, insbeson

dere durch die österr. Lundtagsakten vom Januar 1458

eine eclatante Sanction erhalten hat. Dagegen entbehrt

die gegentheilige Behauptung, der König sei gewaltsamen

Todes , an Vergiftung oder Erdrosselung umgekommen,

jedes soliden Haltpunktes , indem ihr sowohl innere als

äussere Gründe entgegenstehen. Die inneren Gründe,

welche dagegen sprechen, sind sowohl materieller als mo

ralischer Art. Zu den ersten gehört der Umstand, dass

K. Ladislaw, nach allen Berichten, bis zum letzten Athem-

zuge bei ungetrübtem Bewusstsein geblieben , was nach

dem Zeugnisse competenter ärztlicher Auctoritäten bei

tödtlich verlaufenden acuten Vergiftungen eine reine

Unmöglichkeit ist. Als moralische Gründe werden die

Widersprüche geltend gemacht, in welche die Giftangabe

sich setzt theils mit der Natur der Dinge und mit er

wiesenen Umständen , theils mit der moralischen Natur

des Menschen überhaupt atd.

S -
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kteryz tehdáz ne w mëstë Turonech, ale na blizkém jed- 145 7

nom zámku powstáwal byl z tëzké nemoci, musela ne-

sfastná promena tajiti se nëkolik dm", aby neupadl opët

w nebezpecenstwi. Kdyz konecnë dne 30 prosince lau- зoБес.

ëili se wyslanci u dwora králowa, plakali hofce netoliko

newësta pfed casem owdowëlá s matkau swau, ale i celé

shromázdëní. Erál kázal wsude cestnë prowoditi je skrze

fíái jeho. Proto wítáni jsau s welikau slawností zwlástë

w Pafízi od pfedních muzûw mësta i university, ukazo-

wány jim vvseliké památnosti a poklady, ale obdiwowáno

se jestë wíce krojûm i obycejûm jejich. Bylaf práwë

zima i snëhu mnoho po ulicich, sanë wsak, na kterych

se wozili po mëstë, byly Pafízanum nëco newidaného.

Wozowé jejich komorní ponecháni wnë mësta, sestaweni

we hradby wálecné s fetëzy a náklady jako k bitwám,

a ostfíhaní dnem i nocí na spûsob táboru nëkdy Zizkowa ;

i na wzdor zimë tfeskuté nepfestáwali zwëdawí Pafízané

hrnauti se walnë k diwadlu takowému. 3M

354) Fontes rer. Auetriac. Bd. VU, S. 125—129. Denys

Godefroy, Histoire de Charles VII, roy de France, par

Jean Chartier, Berry, de Couoy etc. Paris, 1661. fol.

•u*



CLÁNEK sedmy.

O LITERATURE, SEKTÁCH , ROTÁCH WOJENSKYCH

A MRAWÍCH NÁRODU CESKÉHO ZA WËKU PODË-

BRADOWA.

Jalowost a slrannost ducha ceského té dvby. Pohromy a chu-

dost literatury. Pawel Zidek a Ctíbor Towacowskíjz Cimburka.

Hojnost literatury theologické. Hilarias Lüoméfickjj. Jan z Pfí-

brami a towarysi jeho. Jakaubek, Rokycana, Martin Lupác.

Sirotci a Petr Payne. Táboti a Mikulái Biskupee. Aeneas

Sylvius na Tdbofe. Mensí sekty : Adamité a Mikulásenci.

Petr Chelcickp. Bratr Éehof, fednota bratrí ceskych a pomér

její k Waldenskpm. Wálecné uméní ceské. Stálá wqfska i roty

woj'enské. Predni wálecníci cesti doma i w ciziné. Knízata

Ostrowétí. Bernart z Cimburka i OldHch Ctrtoenkaw Prusích.

Jan Jiskra z Brandjjsa. Pankrac a Mladwanék. Jan Wítowec.

Petr Aksamit i roty bratrské. Wáclaw Wlcek a towarysi

jeho. Pûwod Kozákuw. Rota cerná. O mrawích ceskpch toho

wéku wubec.

Dëjiny posud wyprawowané poucily nás, jaké úkazy

duch národu ceského we XV století wywodil na jewo,

w бет se lisil od ducha národûw sauwëkych, a jaké od-

pory budil a nalezal netoliko za hranicemi, ale také

u wnitf wlasti swé. Poznali sme, jak ziwau a neodola-

telnau mod ujaly se a pûsobily w nëm od pocátku idey,
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kterychzto Hus a Èizka byli prwní a hlawní buditelé i

zástupci, a kterak neobycejné i nenadálé mëlo aucinky

spojení dwau ziwlû, církewního a wálecného, w lûnë de-

mokratie ceské. Hfísné dítë swobody, nejednomyslnost

a neswornost, plodila i w Ccchách rûznice, strany a roty,

jichzto wzajemné styky a odstrky cinily obsah naseho

wyprawowání. Ale ne wse, сo u wnitf se rodilo a stro-

jilo, wystupowalo také na hlucné dëjistë wëku swého;

práce duchû w byla w sobë mnohem ûsilnëjsí, prostran-

nëjái a mnohotwárnëjsí, nezli ji zwëstowali skutkowé

hmotní; mnohé také, сo se dálo, nezracilo se aspoñ tak

pospolu, aby сo zwlástní celek pojato a uwázeno byti

mohlo. Protoz zdá se by4i potfebí, pozastawiti se jestë

jednau pfi pûwodu a rozwoji dotcenych ideí, a wyéte-

ním rozmanitych jejich útwarûw a zjewûw proklestiti

sobë spolu dráhu ku poznání toho, сo wëk následující

chowal w lûnë swém.

Staw a spûsob myslí ceskych okolo polowice XV

století nemohl jíá chwálen byti сo utëseny a nadëjn^ ;

nedostáwaloí se mu oné wsestranné jemnosti, ziwosti

a pruznosti, kterymi se byH wyznamenáwali wëkowé

pfedeslí. Bylof i to dûkazem carowné mohutnosti pûso-

beni nëkdy Husowa i Zizkowa, ze rodáci jejich napotom

neumëli ani za století zpamatowati a wybawiti se z nëho ;

cinnost zajisté a snazeni jejich obracely se wzdy témër

vvyhradnë k wëcem nábozenskym a wálecnym. Cech to-

hoto wëku, powzneslli kdy mysli swé do fise duchûw a

myslenek, nehledal a nenacházel tam nezli otázky neko-

necné o církwi a kacífstwí, o slowu bozím a antikristu,

o swátosti oltáfní a kalichu, o práwech a powinnostech

hierarchie atd. a prûmysl jeho ncdomyálel se niceho pil-

nëjáiho ani prospësnëjsiho nad cwiéeni we zbrani, pofá-

dání wozûw a sikûw wálecnych, a námezdné prowozo
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wání femesla wojenského hez ohledu pro koho a proti

koniu. Nejen zanedbáno pri tom wzdëláwaní oboru áiro-

kého nauk myslnych, pnrodních a dëjinnych wûbec, ne

jen zaplascna krásouma i uwedeno barbarstwí, ale ochro-

mena také pndnikawost a pokrok w obecn^ch ziwnostech,

obmezenych napotom na newyhnutelné wsední potfeby

Bylaf tím arci winna spolu nesnááe!iwost odporné strany,

kterázto wëdomë a zjewnë smëfowala k ochuzení ducha

ceského, bráníc wsemu wërnych swych s Cechy obco-

wání, я hledajíc osamotiti je a wylauciti takofka ze

swëta. "siDuch jak osob tak i národûw zakrsáwá, zaklet

jsa do tësného a jednotwárného kalu wsednosti ; naproti

tomu kfísí a zmáhá se dotykáním, premáhaním a zazí-

waním rozmanité cizoty, jezto áífí obzor i powysuje roz-

hled myslny, a kladauc do duse wzdy nowé zárodky my-

slének, chowá i zotawuje w ni napofád cinnost uslech-

tilau. Cechûm podobojím i po smífení skrze kompaktaty

nepfestáwaly zawírati se skoly zahranicné, w nichzto

duch jejich z auzk^ch kolejí domácích bylby ponëkud

wysinauti se mohl ; i aëkoli wálecníkûw ceskych potfebo-

walo a hledalo se do wsech krajin, wsak z obcowání

dowërnëjsího se spolecností cizokrajnau wylucowaly je

netoliko kruté a dësné femeslo, ale i národnost a wíra

jejich ; ba tato stala se byla pfekázkau netoliko slechti-

cûm w rytífskych jízdách po dobrodruzstwí, ale i kupcani

samym w jejich obchodn a ziwnosti. Nestësti Cechûw

wiselo zde opët od obmezeného jejich poctu ; kdyby byli

3 5 5) Dúkazy, ze aucinky a násleclky takowé z osamocení Cechûw

od strany odporné netoliko predwídány ale i zamysleny

byly, dalyby se wésti wseliké: zde pripomeneme jen reéi

legátûw Basilejskych w Praze 25 Jim. 1433 pronesené,

twiz nahore) a pamatné úwahy, které podal kníli Jirímu

r. 1466 biskup Jolt z Roeenberka o potrebë, pnpojiti se

i s celym národem k církwi ftímské. (MS.)
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bywali národem 40millionowym, byloby aspoñ osamo-

ceni jejich nepodafilo se.

Jakoz wûbec literatura kazdého wëku a národn bywá

nejwÉrnëjsim zrcadlem duchowní jeho cinnosti, tak i

z pozûstatkllw písemnictwí ceského doby této, (minime

cely wëk Jifího Podëbrada od r. 1420 do 1471,) dá se

nejlépe sauditi, jaké pfedcily pomysly w tehdejsím ziwotë

krajanûw nasich. Arcize wsecky literní památky ceské

wëku toho potkaly se s osudem bohuzel nad miru zalost-

nym. Potomstwo nejen nesetfilo a nechránilo jich, ale

pfisla doba, a to wíce nez stoletá, kdezto knihy ceské

wsecky, rukopisné i tistëné, сo jed nëjaky fiebezpecny,

г nafízení a z aumysla wyhledáwány, páleny a niceny

werejnë, s51' tak ze сo jich jestë zbywá, zniklo wseobecné

záhuby jen jako zázrakem , a to nejwíce jen w cizinë.

Tim se stalo, ze rozdil, w historii literatury starofecké

i starofímské obycejny, mezi spisowateli, jichzto dila

zachowala se potomstwu, a mezi jinymi, jezto we praudu

wëkûw utonula naprosto, nyni také w ceské literature

ciniti se musí. Ale kdyz o zbytky onëch, obsahem i

formau arci wytecnëjsi, staral se od dáwna weskeren

uceny swët, je sbirajq a pfebiraje wsestrannë, pfibylo

nám i té nefcsti, ze literní nase památky ponechány az

podnes témëf we wseobecném zapomenutí a newsímaní,

takze jestë nikdez netoliko sebrány a rozjímány, ale ani

3 56) Znám jest Balbinùw patrioticky nárek na toto nerozumné

a nerozdílnó zurení proti knihám ëeskym wubec od mis-

sionáraw a wojákûw po bitwë bëlohorské. Index pozdëji

po Irikrát wydany mël aspoñ tu zásluhu, ze ne wsecky

staroëeské spisy niciti kázal. Nicménë jestë r. 17 60 Je

suita Konias umíraje mohl dëlati si z toho zásluhu , ze

sám spálil na 60 tisíc knëh. Wiz o tom J. Jung-

manna historii literatury ceské, w Praze 1849 na str.

250 a 582 — 3.
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spoéítány nejsau. 3ST Protoz pokusimeli se nakresliti obraz

sebe strucnëjsi literárního snazení národu naseho za

wëku Podëbradowa , budef nám zápasiti s nesnúzemi

innohotwárnymi, uni/, se podafí wíce, nezli prwní toliko

a chudé k nëmu základy: awsak i ty postací bohdá po-

nëkud k oznacení pomyslûw a ideí, jezto wládly a hy-

baly duchem ceskym w pamatné té dobë.

Známo jest, ze ucenost weskera we stredowëkosti

stala se byla jmënim témër wyhradnym stawu duchowního,

any skoly wsecky byly z pûwodu swého ústawy klerikální,

a nejen fdosoße celá, zaskaudlá nad míru w osumëlém

rause scholastickém, ale i práwnictwí a lékafstwí wzdë-

láwány a prowozowány jen od bywalych „zákûw," t. j.

kandidatùw ucení theologického. Laikûm, k duchowní

jejich péci a zábawe, nepozûstaweny nezli básnictwí, dé-

jepis a práwní fízení, aë i do tëch, ne beze chwály,

wkládali se knëzí, kollegiati a mnichowé dostí walnë. Co

do práwnictwí, to mezi wsemi naukami té doby w Ce-

chách tusím nejwíce bylo zachowalo rázu národního; do

práw zemskych jestë se byl newlaudil ziwel fímsky, práwa

mëstská, pûwodem swym nemecká, tratila tuto powahu

wíce a wíce, i znárodnila se konecnë ; sloh jednaci w zá-

lezitostech zemskych i obecnych, jiz naskrze cesky, byl

dosti wytfelym, jasnym a owsem jadrnëjsím, nezli we

357) Nematné byly casu swého spisyBoh. Balbini Bohemia docta,

Ad. Voigt acta literaria Boh. et Moraviae, a zwlástë Franc.

Faust. Prochaska De secularibus liberalium artium in Boh.

et Mor. fatis commentarius (Pragae 1788) i jinych wíce;

nowëji zase J. Jungmanna spis dotëeny pro pilnost neo-

bycejnau wdëcnë chwáliti se musí: ale wsecka tato i jiná

podobná díla nepodáwají jestë ani dostatecného katalogu

spisowatelûw a knih jejich ; o kritické uwazowání toho,

сo kdo pozûstawil wyteénëjsího, wyjma nëkolik malo prí-

kladûw, nebylo jestë ani lze se pokusiti.
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stoletích pozdëjsich; mnohá psaní tohoto wëku, jichzto

Archiv cesky od nás uwefejnëny naskytuje hojnost, mohan

i podnes slauziti za wzor mnzné wymluwnosti a nelícené

lepoty. ais Mnohem ménë utëseny byl pohled na pole nauk

dëjinnych, kterak ne wzdëláwáno ale zanedbáno bylo po

cely ten wëk. M. WawHnce г Brezowé dílo nematné

zustalo pohfíchu kusé a nedokonané ; kronikáfi chudí, ja-

kowí byli Bartosek z Drahonic a starí letopis-H wûbec,

poucili nás pfíkladem swym, ze k dëjepisu nestacila sama

poctiwost ani prawdomluwnost , nebylali podporowána, at

nefku wyssím ducha wzletem, alespoñ hojnëjsí známostí

skutkûw a sirsí zkuseností wëci lidskych. Kdyby.Matëj

Lauda ze Chlumcan, muz od nás casto chwáleny, sku-

tecnë byl sepsal historii wëku swého, jakoz Balbin twrdí,

mohlibychom u nëho bezpochyhy doptati se hojného

swëtla o nejednom pfíbëhu neménë temném nezli pamat-

ném, an Lauda aucastnil se byl osobnë wseho, сo dûle-

zitëjsiho we wlastí r. 1408— 1452 se dálo: ale widauce

my, ze Balbin sám ze spisu, jejz Laudowi pficítal, nedo-

wëdël se niceho platného, coby odjinud nebylo známo,

musíme domnëlé Laudowo spisowatelstwí odmísiti mezi

ostatní poklesky pameti jeho. ,54 Nemámef bohuzel nikoho,

85 8) Wynikají w ohledu tom ku pr. psaní pana Alse Holického

ze àternberka (fl455) tistëná w Arch, ëeském, 11,8 — 46,

a ponëkud i kanclérûw Kaspara Slika i Prokopa z Rab-

eteina (tamze II, 407—448), pozdëji рak zwlástë pana

Lwa z Ilozinitála, biskupa Joáta z Rosenberka i Ctibora

z Cimburka, kterychz ale dosawad málo sebrati a wydati

sme mohli. Dûlezitého plodu pánë Ctiborowa, knihy To-

wacowské, nepojímame zde w úwahu, ponëwadz pozdëjâí

jest wëku Podëbradowa.

3 5 9) Matëj Lauda byl r. 140 9 studentem w Praze, 1420— 1436

hejtmanem Táborskym na Písku , 14 3 3 a 143 7 mezi

wyslanci ceskymi do Basileje, 1436-1451 auradowal сo

eaudce mëst králowskych, a pred smrtí swau r. 1451
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jchozbychom w bok postawiti mohli dëjepiscûm sauwékym,

wytecnému Poláku Janowi Dlugosowi, bystroducbémn

Nëmci Petrowi Eschenloerowi, ba ani mnohotwárnë fmtë-

nému Janowi Thurócowi Uhru. Pn'klad M. Pawla Zidka

i nëkolika spisowatelûw jest dukazem, 2c i král Jifí, jako

nëkdy císaf Karel IV, ochoten byl podporowati w národu

swcm studia literni wûbec a historická zwlástë: ale po-

uéuje nás spolu, ze i jeho snazení, jako nëkdy Karlowo,

zmareno bylo pohfíchu nedostatkem lidí ochotnych a

schopuych. Nêkolikero cestopisû, které z doby teto známe,

mohau ponëkud zajímati jen obsahem swym, nikoli také

formau a slohem. 360 Z oboru ostatních nauk zasluhují

aspoñ bëznau ziuínku spisky astronomické M. Kfistana

z Prachatic, a M. Pawla Zidka weliké dílo encyklope-

dické, kterézlo chowáno a obdiwowáno jsauc od dáwna

w Krakowë, od lidu Polskeho pfipisowáno bywalo po-

wëstnému jejich carodëji Twardowskému. 3t" Pozoru hodné

zalozil na universitë Prazské kollej zwlástní, která potom

slula kollejí Laudowau; mohl tedy nad jiné krajany swé

dawati platné swëdectwí o wsem , сo se stalo za wëku

jeho. Ale kdyby Balbin byl skuteënë cetl takowy spis,

kturakby to prislo, zeby z nëho nie byl newzal do wlaet-

ního swého nad míru chudého wyprawowání? Ostatnë

srwn. nasi predmluwu ke Starym letopisûmceskyin wPraze

1829 na str. XIII a XIV.

3 60) Pocítáme sem cestopisy pana Lwa z llozmitála od r. 1 4 6 5 ,

wûbee známc, a denník Jaroslawüw od r. 14 64, tistëny

w Casopisu èeskcho Museum na r. 182 7.

3 61) Nëkolik astronomickych traktatûw Kristanowych (de usu

astrolabii ajw.) zachowalo se w král. bibliotece Bcrlínské.

Mistrowé Jan àindel a Jan z Michel byli také slawní

wëku swého hwëzdári : ale o spisech jejich newí se. О

M. Pawlowi ¿idkowi a knizejeho Krakowské podali zwlástní

zpráwy r. 1835 p. Jos Muckowsky w Krakowë, a po

nëm Jos. Jungmann w Casopisu cesk. Museum- 188 7

str. 226—232. Knihy jeho „Jirí zprawowna" recenécho-
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jest, ze král Jifí takowého díla dozádati se nemohl, leé

od auda církwe Ríniské; podobojí byliby tusím nemëli

k nëmu ani éasu, ani rozumu.

Není se cemu diwiti, ze i básnické umëní zakrsalo a

zahynulo dokonce w nekoneñnych tëch hádkách o wíru ;

oprawdu není w celé historii literatury ceské doby jalo-

wëjsí w ohledu tomto, nezli o které nám zdejednati jest.

Jediné nëkolik prostonárodních písní náhodau zachowa-

nych wede dûkaz, ze ani tehdáz zíla básnická newysechla

naprosto w národu nasem. Arcize kdyby werse a rymy

cinily básníky, nasloby se jïch wzdy jestë nëkolik, protoze

strany proti sobë rozwásnëné potykaly se netoliko mecem

a stfeliwem, ale i slowy, a to casto také rymowanyimi;

písní ne tak mrawokárnych, jako radëji hanliwych a au-

smësnych dalaby se wzdy sebrati zásoba dosti hojná,

a wáak w nich tak málo setfeno zákonûw krasocitu, jako

i w písních náboznych, kterychz naskládáno drahnë pro

potfeby církwí wselikych ; ano do rymu odíwána tytyz

netoliko dëjeprawa we spûsobu nëkdy Dalimilowë, ale i

sama polemika církewní. Wse to nezasluhuje ani snese

kritického uwazowání. Jediny kdo pokausel se o plod

básnicky wëtsí awysáí, ackoli nesfastnë, byl pan Ctibor To-

wacowsty z Cimburka, za krále Jifího dworsky sudí, po-

zdëji hejtman zemsky markrabstwí Morawského (f 1494).

Znamenity muz tento, za mládi sloziw knihu „Hádání

prawdy a lzi o knëzské zbozí a panowání jich," pfipsal

ji králi Jifímu. Allegorická tato báseñ, aëkoli we prose

psaná, jest сo do formy swé nápodobení Tkadlecka i Sol-

fernusa pospolu ; Prawda, pozíwajíc rady a pfimluwy

ws6ch ctností, zaluje u boha, ze Lez zmocnila se panstwí

nad celym swëtem; ku prosbë její slozil jí bûh rok do

wají еe w bibl. kapituly Praiské sign. G. 8. Srwn. Ca-

sopis é. Mus. 1827, II, 44 a sl.
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Antiochie k wedení pre proti Lzi a wsem jinym nepra-

wostem, sestrám jejím ; duch swaty pfedsedá saudu, na

nëmz sedí apostolé, a swaty Jan evangelista odbywá za

kancléfe. Jest to wlastnë pre mezi kresfanstwim, jak z

je pojímali sjedné strany husité, s druhé církew Rímská ;

rоzumí se, ze rozsudek se stal we smyslu paní „Prawdy."

Idea wsak celého díla jest az pfílis prosaická i nechutnë

prowedená, bez jednání a pokroku, nic nez feci neko-

necné a jednotwárné, jichzto nudnost ani wtrausenymi tu

i tam bajkami dosti wtipnymi, ani jednotliwymi blesky

slohu a slow odwrácena byti nemohla. Nectnosti wedau

zde tituly následující: „Pycha knëzna Rímská, Hnëw hra-

binka Babilonská, Záwist z Alexandrie, Nenáwist z Ra-

kaus, Lakomstwí paní Benátská, Lakota z Denemarku,

Smilstwo z Sodomy, Lenost z Polsky, Lez odewsad" atd.

сoá zasluhuje powsimnutí aspoñ w národopisnéin ohledu.

Pfíklad tento pana Ctibora, jakoz i sauwëkého pana Wác-

lawa Walecowského z Knèzmosta, podkomofí zemského

(f 1472), kteryz slozil také spis dûtkliwy proti panowání

knëzskému, poucují nás, ze ani laikowé slechtického stawu

neumëli se wybawiti z kruhu nábozenského a církewního,

jakmile octli se na dráze spisowatelské. 3" Nicménë o po-

tfebë zábawného ctení, ze i tehdáz cítena byla, swedéí

mezi jinymi spisy aspoñ pfeklad tak receného Solfernusa

králi Jifímu pfipsany. a známí Letopisowé Trojanstí, jezto

сo prwní plod typografie ceské léta 1468 w Plzni tistèni

byli. Pozoru pfi tom hodno jest, ze také umení knih-

Hskafské w Cechách poprwé ne w podobojím ale w ka-

3 62) Kniha pana Ctibora z Cimburka wysla tiskem w Praze

1539 ; spis pana Waleèowského chowá se w Archivu

bratrském w Herrnhutë. O jinych literních památkách,

kterych se tu dotyká, podáwají se zpráwyw Jungmannowë

historii literatury ceské.

,
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tolickéin mëstë zjewilo se. Nesmímeli wykládati lo vt ten

smysl, ze duchowní pokrok jiz odwrátil se byl od wët-

siny národu, leda we wëcech nábozenstwí a wiry se ty-

kajících ? Proto také prwní a jediny tohoto wëku Cech,

ktery ducbem humanismu a staroklassické lepoty, w Eu

ropë práwë té doby znowa se kfísiwsím, nadchnauti se

dal a jej we spisech swych napodobiti snazil se, byl cho-

wanec Èimsky, pan Jan mladêi z Rabsteina, pánë Pro-

kopûw bratr; kteryzto ztráwiw nëkolik let u dwora pa-

pezowa, r. 1457 jmenowán byl probostem Wysehradskym

a umrel 1473; jeho Dialog o wëcech roku 1467 jest tobo

dûlezitau i milau památkau. Kézby jen wíceplodûw po-

dobnych bylo se zachowalo ! 363

Majíce jiz nyní pustiti se na mofe theologické litera-

iury ceské w XV století, musíme pfedeslati úwahy wse-

obecné, ze pocet nescíslny spisûw tohoto rodu, w jazyku

latinském i ceském, wzdy jestë roztrausen lezí po biblio-

thekách domácích i zahranicnych, a to wse w rukopisech

wíce ménë otfelych, oku i cíchu nepochotnych, kdezto

wsecky tyknihy, reéí, traktaty, matrikaty, repliky, positie,

questie atd. wûbec necítané od století cekají osudu swého;

8 68) Spis ten (Baronum Bobemiae Zdcnkonis de Sternberg,

Wilhelmi de Rabie, .lohunnis de Schwamberg et Johannie

Kabensteinii disputatio de bello contra regem Georgium

anno 14 6 7 moto , scripta a Joh. de Rabcnstein ad Jo-

hannem Crassum) nalezli eme we Wratislawské bibliothece

unirersitní, sign. I. Q. 85. Wynikát duchem nadewsecky

sauwëké prameny historie ëeské, aniz bychom naríkati

mohli na chudobu duchowní dëjin naáich, kdyby príklad

ten nebyl osamëly. Starsí Jan z Rabsteina, pánë Prokopûw

bratranec a purkrabë nëkdy Wysehradsky, umrel byl w Praze

8 Mart. 1457; mladáí Jan jmenowán probostem Wyêe-

hradskym od krále Ladislawa 13 Nov. 145T, a poehowán

byl w Budínë 147 3 Nov. 18, neumrel tedy teprw 19 Nov.,

jakoz ze psaní u Paprockého o stawu rytírském p, 148

se bere.
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¡mi stá jejich castka newydána posud tiskem na swetlo.

Pak wëtsi díl tëch spisûw pochází ode spisowatelûw ne-

jmenowanych, aniz nosí na cele swém tituly urcité a

stálé, takze rozcznání jejich éasto nesnadnym se stáwá.

Dále cokoli wëk ten zplodil we wëci této, psáno bylo

wesmës duchem a smërem wíce ménë polemickym ; nám

aspoñ, wyjma nëkteré drobnûstky ascetické a exegetické,

není znám ani jeden spis dûlezitëjsi, kteryby neposel byl se

stanowistê stranného, a newedl odporu proti jinak smysle -

jícím. Protoz ani nelze pojimati a rozjimati plodûw tëch, leda

we spojeni s historií wéetihjch seht ctskijeh; bywalif oni

jako wztycené na odiw korauhwe, pod kterymiz sbirali

se dobrowolnici ze wsech stawûw a se wsech krajin wlasti.

Cela církew ceská XV století byla prawá Ecclesia mili-

tans we smyslu slowa pûwodnim a prostém. Pfihlednëme

tedy jesïë jednau, kolikeré a jaké byly tábory ty, we

kteréz rozestaupil se národ, i jaké panowaly u kaádého

z nich barwy a hesla, kdo byli pfední welitelé i poboc-

nici jejich. Kromë hlucnëjsich onëch zástupûw, jichzto

skutky a pûtky jiz wykládali sme, objewí se nám také

dosti hojny pocet promyslnikûw pojedinnych, zûstawsich

wíce ménë o samоtë, z nichz alespoñ nëktefi pautati bu-

dau pozor nás.

Církew Éímská ztratila byla té doby w íechách, ne

sice wyznawace wërné a odhodlané wûbec, ale theology

ucené, jeátoby ji byli pérem hajiti umëli. Jiz sme wy-

lozili, kterak netoliko pfední spisowatelé té strany, M.

Ondfej z Brodu (+ 1427), Stëpan Palec a jini museli

opustiti wlast swau, ale celá také kapitula Prazská zila

u wyhnanstwi w 2itawë r. 1 420—1436. Ze znameni-

tejsích obhajcûw jejich pfipomíná se jen M. Simon z Tii-

notoa, kteryz byw dfriwe Husowym pfitelem, za pfikla-

dem Stëpana Palée pozdëji obrátil se k církwi Rímské
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zase. Wsechen uceny boj k ochranë katolíkûw ceskyoh

weden tudíz drahnë ííasuw jen od muzûw zahranicnych,

•Ai. teprw pod králem Jifím Hilarius Litomèricty, dëkan

kapituly Prazské (1462— 1467) stal se nad jiné mocnëj-

sím pera; awsak áni on nepozûstawil po sobë ploduw

ducha takowych, ktefízby poslauziti mohli ku poucení ne-

toliko sauwëkych lidí, ale i potomstwa. Znamenitá by-

strota mysli jewila se zwlástë w tom, сo z pera biskupa

Wratislawského Joéia z Rosenberka (f 1467) weslo we

známost nasi; jen bohuzel, ze toho az pfílis málo jest. 3"

Theolog ten podobojí, kteryz od ucení Rímského nej-

ménë wzdalowal se, byl, jakoz jiz z wyprawowání naseho

známo jest, M. Jan z Pfíbrami. Tento nëkdy tusím

osobní uéenník mistra Pafízského Matëje z Janowa, stal

se teprw r. 1409 bakaláfem a 1413 mistre;n na ucení

Prazském, ale jiz záhy pfipoj il se byl k M. Husowi. Jemu

dána byla cesf, we prwní hádce w mesíci cerwenci

г. 1420 na Malé Stranë w Praze, u pfítomnosti welikych

wojsk kfizáckych slozené, wésti slowo jmenem wsech

theologûw ceskych s fecníkem wydanym od strany ftím-

ské, M. Petrem Pawlem de Vergeriis. Nebudeme opa-

kowati, kterak záhy zastawil se na cestë nowot, a w po-

zdëjsích hádkách kterak stáwal wzdy w cele tëch, ktefí

864) Mistr Wáolaw Koranda mladáí zachowal w rukopisu swém

(o kterémi wiz níaie) nëkolik spiská panë Jostowych, které

zde míníme , ze jmena „Tnnácte sprochûw wajowskych'1

(Waidsprüche), spie o sprawedlnosti a nesprawedlnosti, а

podání králi Jirímu. Traktat Hilaria Litomcrického od r.

1465 proti prijímaní pod obojí chowá se w rkp. kapit.

Prazské D, 56. D, 58. O jinych jeho dílech wiz Ad.

Voigt Acta literar. II, 136 sq. a Balbini Bohemia docta

ed. B. Ungar, II, 162 sq. Téhoi Sermo ad senatum

populumque Plznensem wydal Max. Millauer w Praze 1 8 2 0.

O Simonu z Tisnowa wiz Jungmannowu historii literatury

ceské atd.
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netoliko Táborûm, ale i Wiklefowi samému protíwili se.

Protoz po pádu Korybutowë r. 1427 musel i on jíti „do

wyhnanstwí," t. j. opustiti Prahu, kamá teprw r. 1436

císarem Sigmundem opët uweilen a 1437 w maji za fa-

ráfe u sw. Jiljí ustanowen jest. Po smrti M. Kfiátana

z Prachatic wolen 7 listopadu 1439 s M. Prokopem Plzen-

skym za administratora konsistore Prazské podobojí, címz

i zûstal az do smrti swé (f dne 20 prosince 1448). Ne-

budeme také áífiti opët, kterak on prwní spokojil se byl

s námluwami ku kompaktatûm dne 30 listopadu 1433

ucinën^mi, a dal lim pfícinu k rozdwojení se zwlástë

s M. Rokycanau a pfátely jeho. Roku 1442, prostfedko-

wáním tusim pana Jifiho z Podëbrad, stalo se smífeni

mezi Pfíbramem a Rokycanau, a onen, podporowaw od té

doby zádosf národní o powysení tohotö na Prazské arci-

biskupstwi. uznáwal jej ponëkud za swého wyásího, ackoli

nepfestáwa! byti administratorem konsistofe jako prwé.

Pomër tento nëkdejsi hierarchie ceské podobojí zûstáwá

pro nás temnym. Ale i on podporuje domnëní, ze cokoli

cinil a mluwil Pfibram, pocházelo wse z upfímného pfe-

swëdcení, a nikoli ze zámërûw sobeckych, ani z pokryt-

ského bazení po cti a wládë. Mui ten w horlení swém

proti wsem pikhartûm, t. j. zapíratelûm transsubstantiace,

neznal ani míry a setrnosti, ani unawení; z pikhartstwí,

dle jeho zdání, rodily se hlawnë wáecky ohawnosti, kte-

rymi wlast nase za jeho ziwobytí zprznëna byla; proto

neprestáwal baufiti netoliko proti knezím Táborskym, ale

zwlástë také proti M. Petrowi Payne Anglicanu, jakozto

pfednímu hlasateli nauky Wiklefowy w Cechách. Poslau-

chal on w tom jediné swëdomí swého, prawíwaje, ie

komu bûh dal poznání bludûw, ulozil také powinnost, po-

starati se o wyplení jejich; newdëky ani posmëchy a

protiwenstwí nemëíy odstrasiti od konání powinnosti tak
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swaté. Nelze wsak upfiti, ze dokazowal wice horliwosti

nezli umëni, a. mysl jeho auzce obmezená neumëla ani

powznáseti se do wyse, ani wnikati do hlaubi; nedowti-

powal se nikdy, zeby duch clowëka, wedle swé powin-

nosti, také pfirozené mël práwo swobody. Spisûw jeho

zachowal se pocet dosti hojny : majíf wsak jiá jen histo-

rickau cenu do sebe, сo klié ku poznání rûznosti w ucení

wselikych theologûw i sekt ceskych ; i za chudau tu zná-

most, kterauz máme ku pf. o wëcech Táborskych, na

mnoze jemu samému dëkowati powinni jsme. 365

K jedné s Pfíbramem stránce, kalisníkûw totiz nej-

mírnëjsích, nálezeli také mistfi Prazstí casto jmenowaní :

Kfistan z Prachatic, Prokop z Plznë, Petr z Mladenowic,

Jan z Borotína, Jan Papausek ze Sobëslawi, a jinych ménë

slowútnych wíce. Rozdíl jejich ode stránky kalisníkûw

365) Wypoëítati wsecky drobné spisy Príbramowy byloby zde

tusím newhod. Wyniká mezi nimi „Ziwot knëzí Táborskych,

od jich poôátku aá do tohoto léta" (t. 142 9), ktery se

Ute w rkp. A, 16 archivu Tfeboñského, a znëhowëeském

Museum IV, С. 30. Dokládaíi sme se ho jiz èasto. Bkp.

kapituly Prazské D. 49 jest po cásti Pribramûw autograf.

Prawí tam o sobë sám : Contra Wicleff — ab annis fere

viginti in Praga publice praedicavi, quando omnes haereses

et errores de sacramentis et sacramentalibus tune et usque

nunc currentes a Wicleff et sua doctrina tamquam a fonte

esse haustos et tractos patenter declaravi. Propter quam

praedicationem licet verissimam et temporum malorum

praemonitionem saluberrimam quanta ab universo regno et

sectis ejus omnibus in modum leonum rugientibue et ira

fljmimivoma contra me spirantibus, quanta probra, quantas

contumelias, quantasve angustias et tribulationes pertuli,

deus novit et ego novi; inter quae exilium cum periculis

pluribus mortis novem annis pertuli, declamationes famo-

sissimas de omni loco tamquam latro mendacissimus et

hostis fidei et regni nocentissimus sustinui. Cetera taceo,

pro quibus a domino majus meritum, quam humanos honores

aut laudes hominum confidenter exspecto etc.

25
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horliwych zálezel nejwíce w tom, áe zapírajíce Wiklefa

chwálili poslusenstwí a z lásky ku pokoji hotowi byli pfi-

jmauti za wdëk propûjcení kalicha pod jakymikoli wy-

minkami, nezádati tudíz ani potwrzení Rokycanowa na

arcibiskupstwí, ani uzíwaní jazyka ceského pfi msi swaté,

ani rozdáwaní swátosti oltáfní dítkám, ba ze pfijímaní pod

obojí pokládali za spasitelné sice a potfebné, ale ne w té

mífe, aby bez nüho nemohlo byti spasení. Kdyz tedy

Pfibram a Prokop Plzensky r. 1437 jali se hajiti u sboru

Basilejského clánky, onen o Kristowë pfikázaní pfijímati

pod obojí, tento o rozdáwaní swátosti dítkám, cinili to

wíce z powinnosti na në wlozené, nezli ze wlastní o to

horliwosti. Ale pozdëji, kdyz nejprw Karvajalem, poto m

Kapistránem kompaktata sama pocala dáwati se w pochyb-

nost, musela stránka tato celá rozstaupiti se a pfilnauti

bud k Rimu, aneb k Rokycanowi. Kfistan г Prachatic byl

mezi wsemi proslulymi husity wëkem nejstarsí, an jiz r.

1390 dosel byl mistrowstwí na ucení Prazském, a nejen

сo theolog, ale i сo hwëzdáf a lékaf pozíwal nemalé wáz-

nosti. M. Hus sám nazywal jej byl ucitelem a dobrodin-

cem swym. Bywalf po mnohá léta faráfem u sw. Mi-

chala w Praze, a r. 1437 stal se proti Rokycanowi prw-

ním administratorem konsistofe Prazské podobojí , ale

umrel jiz 5 záfí 1439, jakoz wyprawowali sme na swém

mistë. Theologickych spisû po nëm nestáwá, nybrz jen

nëkolik astronomickych. Prokop Plzensfy, kteryz roku

1408 stal se byl mistrem a roku 1448 сo ziwy po-

sléze se pfipomíná, chylil se snad jestë wíce k Rimu,

nezli Pribram sám, a horlil we spisech swych proti Ro

kycanowi neménë nezli proti Táborum, ale aëkoli jiz r.

1421 sám ctwrty, r. 1439 sám druhy wolen byl za ad-

ministratora konsistofe podobojí, zûstáwal wsak rád po-

zadu a w tichosti ; r. 1437 byw faráfem u sw. Jindficha
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w Praze, poslán byl spolu s Phbramem do Basileje, jakoz

sme jiz wylozili. Spisowé od nëho w poctu dosti hoj-

ném wydani drzi se we skromné mife, newynikajice ani

wtipem, ani ucenosti. 366 Petr z Mladenowic proslul nej-

wice pûsobenim swym w Konstancii, сo písaf pánë Janûw

ze Chlumu a wyprawowatel o smrti M. Jana Husa. Mi-

strem uceni Prazského stal se teprw r. 1416, pak r. 1427

wypowëdin z mësta s jinymi, po smrti Kfistanowë z Pra-

chatic 1439 uweden k sw. Michalu za faráfe, byl 1447

w poselstwi w Rimë, a umrel, tusim сo administrator

konsistore podobojí, 7 února 1451. Jan z Borotína stal

se mistrem 1410 a psal jestë 1451 proti Kapistranowi ;

dëliw se od Rokycany drahnë casu, pozdëji, zwlástë po

Karvajalowë pobytu w Praze 1448, pfipojil se k nëmu

tím pewnëji. Jen jediny aud spolku toho, Jan Papausek

ze Sobèslawi, mistr od r. 1430 a faráf Teynsky 1437—1448,

po dobyti Prahy skrze Jifiho z Podëbrad pfistaupil ke

stranë Rímské, a stal se kanownikem Prazskym i probostem

Litomëfickym, ackoli tusim na jalowo. (f 2 Febr. 1455.)

We stránce kalisníkûw horliwych, na pocet ze wsech

nejhojnëjái, wynikali zwlástë tfi muAowé: mistfi Jakaubek

ze Stríbra i Jan z Rokycan, a knëz Martin Lupáë zu

Chrudími ; prosluli pak netoliko spisy hojnymi, ale také

osobní pûsobností swau. Jakaubek cili Jacobellus ucinën

byl bakaláfem jiz za ziwobytí mistra Matëje z Janowa

r. 1393, a mistrem 1397; byl tedy stejného wëku s M.

Husem, jemuzto záhy stal se byl pfítelem i pomocníkem.

Známo jest, ze hlawní základ ucení husitského, pfijímaní

366) Eukopis archivu Treboñského A. 16 zachowal sám sedmero

spisuw Prokopa Plzenského. ¿eby M. Prokop z Plznë, r.

145 3 mezi kanowníky Prazskymi jmonowany, byl tentyá

nëkdy prítel Husûw, jest sice welmi pochybno, ale není

naprosto nemozné.

25*
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pod oboji, polozen wlastnë M. Jakaubkem jestë za ziwo-

bytí Husowa ; ménë znáino zdá se byti, ze tyá Jakaubek

byl hlawnim twûrcem a stanowitelem weskeré nauky hu-

sitské w tom spûsobu, jakoz pozdëji zwIáste M. Rokyca-

nau zachowána i ustálena byla. Po smrti Husowë Medël

k nëmu cely národ сo ku pfednímu mysliteli a zástupci

swému; hlas jeho mël autoritu tim mocnëjsi, cim opraw-

dowëjsi byla úcta wseobecná k nëmu za pfícmau osobni

jeho powahy a ziwota bezauhonného, tak ze u mnohych

slul jiz za ziwa muzem swatym. On to byl, сo prwní

mezi krajany swymi urcitë a dûkladnë, wedle písma swa-

tého, zastáwal potfebu a spasitelnost také tradicíe cir-

kewni, klada rozdily mezi élánky wiry podstatnymi a ne-

promënnymi, a mezi ustanoweními cirkwe sluzebnymi to-

líko, jezto casem a místem mëniti se mohly a mëly. Kromë

traktatûw k obhajení smyslu swého pfi swátosti wecere

pánë sepsanych, jichzto nëkolik i tistëno jest, pozûstawil

drahuy pocet spisûw, jestë wûbec neznámych, ku pfikl.

o panowání knëáském, o rusení hfíchûw wefejnych, o zpo-

wëdi, o ocistci, o wzywaní swatych, o antikristu, o wál-

ëeni pokud se dowoluje atd. 3" Sloh jeho w nëkterych

swych zwlástnostech tak welice se podobá slohu a spû

sobu nëkdy M. Matëje z Janowa, ze z nëho samého jiz

dostatecny jde dûkaz o pomëru jeho сo ucennika к mi-

stru swému: ale pfibiraje nauceni také od Wiklefa, sel

Jakaubek na dráze nowot mnohem dále a s wëtsi odho-

dlanosti, nezli Janow, ackoli za pfikladem Husowym pfi-

znáwal se také k nauce o transsubstanciaci. Umfel w Praze

w Betlémë 9 srpna 1429.

367) Popis jednotliwych jeho spisûw, kteryábychom podati mohli,

bylby prflis obsírny a prece neauplny. Kdoj e hledati bude,

najde jich welky poéet w с. k. bibliotece Wídenské, zwlástë

rukopisy pod ëísly 4936, 4937 ajw., w bibl. kapituly

Prazské D. 53 ajw.

x- V
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O áiwotë a skutcích M. Jana z Rohjcan nebudeme

zde se áinti ; jsauf oni castkau dëjin ceskych, a wypra-

wowáno jest o nich i bude jestë jinde dostatecnë ; po-

stawíme jen nëkteré potfebné uwahy ke sprawedliwëj-

símu bohdá tohoto muze posuzowání. Rokycana zpra-

wowaw církew pod obojí témëf skrze pul stoleti, stal se

w dëjinách jejim hlawním representantem, a pokládá se

wûbec, jakoby jeji uceni neménë nezli ústrojí, ba wsecky

jeji pfednosti i wady, prospëchy i chyby, byly powstaly

jeho pûsobenim, jeho zásluhau neb winau. Názor tento,

jakkoli wseobecny, wzdy prece jest nezpráwny. Bylf on

owsem muz ducha i pûsobení wytecného, ale w jiném

oboru, nezli obecné nese domnëní. My neznáme ani je-

diné wëty nebo sady wëroucné, jejímzto by on byl sta-

nowitelem pûwodním ; saustawa nauky té, kterauz zastá-

wal po cely wëk ziwota swého, nebyla útwor jeho wlastní ;

pfijalf ji byl hotowau a ukoncenau od uoitele swého M.

Jakaubka ze Stfíbra; musíf tedy naprosto wylaucen byti

z poctu geniûw tworcích a myslitelûw hlubokych. Ale

osobil sobë uéení mistra swého .pfeswëdcenim tak ziwym,

dûmyslem tak plodnym, uceností tak hojnau a wymluw-

ností tak sfastnau, ze jiz za ziwobytí Jakaubkowa nácel-

nictwí celé strany stejnowërcûw zdálo se byti pfi Roky-

canowi, a nikoli pfi starci onom tichém pry a swatém.

Byltë zajisté za mládi hlawné muz ducha praktického, jas-

ného i odhodlaného ; srdce jeho wfelo po prawdë, jaká

ji poznáwal, i po cti a blahobytu národu, ku kterémuá

nálezel. Proto nad jiné lépe hodil se za wûdce a we-

litele; proto také mohl státi se сo fecník a jednatel tak

mocnym a slawnym, a pfece сo spisowatel tak nepatrnym.

Ustawicné pûtky s jinowërci smërûw nejrozmanitëjsich,

a péce wedená o duchowní potfeby celého témëï- ná

rodu, zjednaly jemu, we wëcech nábozenstwí a církwe,
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zkusonost hojnëjsí, a powysily zrak jeho k rozhledu sïr-

símu, nezli u jinych wrstewcûw jeho. Komu zjewowal

se ziwot nábozensky s tolikera stran, kdo sledowal roz-

nmem tolik rûznych zásad základy a plody, a hajil dû-

slednosti swé w odporech a zmatcích tak mnohonásob-

nych, musel chtë nechtë casern powznesti se nad obor

duse wsedni, wyzuti se ze wseliké kfehkosti citu lidského,

utuziti wûli swau a nabyti oné jasné usedlosti mysli, která

s hûry swé i na poblauzení swëta patfíwá i bez náruzi-

wosti i bez nctecnosti.

O cistotë mrawûw a bezauhonnosti ziwota jeho dá-

wali piátelé i nepfátelé swëdectwí jednohlasné. Jakkoli

nmozí stfáhli nañ, hledajíce podwrátiti úctu, kterau cho-

wal k nëmu národ, a jakkoli nectné trauseny casto kle-

wety, aby uweden byl aspoñ w podezrení, neobjewil pfece

a neprowedl nikdo ani jediného skutku, kteryzby skwrni!

mrawní jeho památku. Bylf arci jiz za ziwa obwiñowán

a hanén nahlas a dûtkliwë, ale nejwíce od lidí, ktefí ho

neznali aneb jemu nerozumëli ; i nelze zapírati, ze k od-

pûrcûm a utrhacäm swym chowal se dûstojnëji nezli oni

k nému. S jedné strany wytykáno mu, ze setrwáwal

w neposlusenstwí proti Rimu, s druhé ze zdráhal se od-

staupiti od Rima naprosto. Takowy odpor zdá se, jakoby

porázel a wywracel se s obojí strany sám ; dolozíme wsak

krátce, сo poslauzí k objasnëní jeho.

Jiz mistr Jakaubek cinil byl krajany swé pozorny

na nebezpecí, kteréby následowalo z auplného zamítaní

tradice církewní, сo prawidla wíry, a z obmezení tohoto

na jediné a pauhé písmo swaté. Wzdyf pry mnohé zá-

kladní prawdy ucení kfesfanského nemají w evangelium

nez dûklady slabé a nedosti urcité, jako dogma o trojici

swaté, o bozstwí w Krislu Pánu ajw. Nemáli tedy wíra

sama slabnauti konecnë a upadati w pochybnost, musí
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uznáno byti práwo církwe prwotní k wykladu písma swa-

tého a k ustrojení weskeré saustawy wëroucné. Proto

cinil Jakaubek rozdíl jiz dotceny mezi clánky wíry pod-

statnymi a pfípadnymi, a stanowil pfi onëch nutnost, pfi

tëdito swobodu wetsí neb mensí. Rokycana wázil sobë

wystrahy té, jako wseho, cemu se naucil byl od mistra

swého. Protoz nemoha neuznáwati církwe ftímské, tfebas

dle zdání jeho i ponckud scestné, za dëdicku spasitelné

oné tradice, a s ni spolu weskeré moci klicûw apostol-

skych, nepfestáwal tauíiti po spojení s ni ; arcize zadal

pfi tom, aby wrátila se zase na staré swé cesty, s kte-

rychá nemëla pry wysinauti nikdy. Spûsob a pocet opraw

zádaucích ustanowowal se kompaktaty, jakz r. 1433 po-

caly a 1437 jestë dokonati se mëly ; neumíme wsak na

jisto urciti, w jaké mífe pficítána jim od nëho nutnost

aneb swoboda. Widëli sme, áe hotow byl posléze pod-

niknauti poslusenstwí církwe i neoprawené, jen kdyby

jeho samého nenutila opustiti cesty starodáwní; coz zdá

se zeby byl uciniti nemohl, kdyby oprawy zádané byl

pokládal za naprosto nutné.

Powaha opposice Rokycanowy nabude swëtla lepsího,

srownáli se s odporem, ktery zdwihali proti Rímu knëzi

Táborátí. Arci ze horlíwal i on na wseliké nespûsoby

kurie Rímské, zwlástë pak na swëtáctwí její a na to, сo

swatokupectwím nazywali nejen on, ale i wsickni témëf

otcowé Basilejstí : prece wsak nezatracowal hierarchie samé

w sobë, nemluwil сo její nepfítel, jako Tábofi, jezto ne-

chtëli ani slyseti o poslusenstwí jejím, nybrz сo bedliwy

ostfíhatel zákonûw jejích wlastních. Dûwëra, s kterau

na konci roku 1449 wyprawil se byl na cestu do Rima,

dáwá znamenité swëdectwí o smyslení jeho ; takéf ze-

jména Mikulás Y a Kalixt III nepfestáwali we psaních

swych nazywati jeho „dilectus filius." Kdyz ale pûsobe
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ním zwlásté Kapistranowym a Eneáse Sylvia zniafeno ko-

necnë jeho usilowání o wtëlení podobojích do církwe

Rímské, octnul se arci w postaweni lichém, nebuda jiá

ani katolíkem ani protestantem prawym. Církew kalisnická

w Cechách stala se tudíz jakausi, sinímeli tak fíci, super-

foetací katolicismu, jejímzto papezem muse! byti Rokycana

sám. I bylotë snadno pochopiti, s jedné strany newoli

nad audem zpotwohijícím tëlo církwe, s druhé citliwost

a /el nad opomítaním lásky.

Zebrání na Rokycanu od tëch, kterí chtëli, aby se

odtrhl cele od Rima, bylo jestë menë opráwnëné: mëfilo

zajisté proti jeho wife a pfeswëdcení, kterézto sprawe-

dliwë saudí jen ten, kdo je propûjcuje s hûry. Kfiwdy

pfibywalo, kdyz zalowáno, zeby weden byl ne wërau a

preswëdcením, ale bazením po cti a wláde arcibiskupské.

Dûkaz jest na snadë: kdyby mu bylo slo wíce o cest

a panstwí, nezli o pfeswëdcení, bylby toto zapfel, aby

dosáhl onoho w mife wrchowaté ; nebof netajnë dáwáno

mu wëdëti, ze ustaupíli jen od kalicha, dojde powysení,

jakowéhozkoli bude zádati. Pomer jeho zwlástní ku po-

wstalé pod ním „jednotë bratfí ceskych" wyjewí se ur-

citëjí, az o této jednati budeme. Mëlf arci ctnost, která

stawila jej ponëkud na stranu protestantskau : bylaf to

snáseliwost k jinowërcûm. Jakkoli zajisté horliwym a ne-

ustupnym bywal pH hajeni ëlánkûw swych, jakkoli pfíkry

we slowích proti odpûrcûm : nechtël pfece nikdy, aby

we wëcech wiry uzíwalo se moci a násilí, anobrä mírnil

a káral pfecasto kwapnost aufadûw swëtskych we pro-

následowání a trestání lidí bludnych. I o tom pfinese

dûkazy dalsí nase wyprawowání. Proto zdá se, zeby pa-

mátka jeho mëla u potomstwa s obojí strany pfípomínána

byti s wëtsim usetfením, nezli bywalo posawad w oby-

éeji. Jen сo spisowatel nezasluhuje zwlástního uwazo
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wání, jesto spisowé hojnï, po nëm pozûstalí, newynikají

nikde ani obsahem, ani slohem swym.

Wedle M. Rokycany wynikal duchem a pûsobenim

jiz od r. 1426 zwlástë knëz Martin Lupác ze Chrudîmi,

o jehozto jednání, zwlástë na sboru Basilejském, a wo-

leni na biskupstwi, сo suffragána Rokycanowa, wypra-

wowali sme na swém mistë. Bylf i on, jako Rokycana,

ucenníkem Jakaubkowym, ale horliwal mnohem wice proti

Rimu, nezli Rokycana, i jewil ménë ochotnosti a péce

ke spojeni se zase s církwí wseobecnau. I jeho proná-

sledowal cisaf Sigmund, jako Rokycanu, r. 1437, a spû-

sobil to, ze byl wyhnán ze Chrudîmi. Po uduseni sekty

Táborské stal se ponëkud prostfedníkem mezi jejími zbytky

a Rokycanau ; on to byl také, сo jako faráf Klatowsky

wedl písemné hádky s kardinálem Mikulásem z Kusy r.

1452. Charakteristické bylo jeho snazení, odwesti lid

Cesky od pfílisného hlaubání o spûsobu a mife prepod-

statëni chleba i wina we swátosti oltáfní, cili o trans-

substanciaci ; mëlif dle uceni jeho wëfiti sprostë, ze tam

byly tëlo a krew Kristowy, neptajice se wáetecnë, kterym

spûsobem , ale wyznáwajíce radëji newëdomost swau

upfimnë. Neumime wsak wyjevviti, kterak uceni to wy-

kládal lidem иcenуm, protoze spisowé jeho ztratili se na

mnoze, a jen wytahy z nich zachowány jsau, pokud nám

wëdomo. Umfel 20 dubna 1468. 368

368) Biblioteka Gersdorfská w Budisínë chowácoly jeden rukopis

(Num. 3 in 8°) wypiskùw ze knih od Martina Lupáëe

psanych, ale posawad od nikoho neôtenych. Prokop Lupáô

ke dni 20 Apr. dí o nëm: Scripsit complura, quae manu-

scripta exstant, nobieque sunt visa. O wyhnání jeho ze

Chrudîmi pod eís. Sigmundem mluwí Waleôowsky. Faráirem

Klatowskym byl 1452 i 1456, Spis jeho proti zrusení

kompaktat od papeze Pia II r. 14 62 dan byl z Bëstwiny

(MS. Vienn. 4302), psaní jedno r. 1466 z Chotëbore;
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Wëtsí nesnáze nastáwá нáш, kdyz obrátíme se ko-

necnë k ohledání tëch strati neboli sekt nábozenskych

mezi husity, k turé odfekse se ziwé autority církwe wse-

obecné, hledaly upokojení mysli we wyrownání, smífení

a spojení pozadawkûw rozumu swého s autoritau písom

swatych. W lidskych fádech a pomërech jednota kazdá

stojí jen autoritau; wywrácením teto nastáwá wsude

rozdrobení nekonecné. Také w Cechách není pochyby

ze jiz od r. 1417 zjewilo se mnohem wíce rozdílnych

mnëní nábozenskych, nezli o kterych pamëf zachowala

se, a ze boj per ziwy a mnohonásobny predcházel boj

mediw, o kteréniz wyprawowali sme; skoda ze auplné

zniruní téchto plodûw literních nedopaustí jiz sauditi

o powaze a cenë jejich. Zwlástë z prwní doby wse-

obecného pohnutí pfed rokem 1422, doby wrení a tfení

nesmírného, zaufalosti wítëzné, chiliasmu, kommunismu,

adamitismu atd., kdezto strana wystfední jestë byla ne-

rozstaupila se a neustanowila rozlicnych clánkúw a wy-

znání swych, máme jen chudé a stranné zpráwy o spi-

sech nëkterych, jezto prowozowali w lidu moc welikau.

Tak dle swëdectwi Pfíbramowa jiz r. 1419 neb 1420

knëz Jan Capek, faráf Klatowsky, pozdëji na Tábofe,

wydal ,traktat mordéfny, plnëjsí krwe, neäli rybník

wody," w nëmzto ,mnohymi písmy starého zákona do-

wodí wáech tëch ukrutenstwí, radë a wele, aby je wsichni

wedli bez rozpaëi ; na kteréz knízky, jako na prwní zá-

klad tëch bojûw, on i jiní knëzí zalozili sú boje ty ne-

fádné, nekfesfanské a ukrutné, jimi se hajíce a wymlau-

wajíce" atd. O spisech pfedního a nejsmëlejsího té doby

nowotáfe na poli wëroucném, knëze Martina Hausky,

upáleného na Raudnici r. 1421, mluwili sme jiz na swéra

zdá se nicménë , ze w Praze ztráwil poslední léta áiwo-

bytí swého.
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mistë 369; o wládykowi Sigmundowi z Éepan, prwuím

uciteli pikartstwí, t. j. zapíraní transsubstantiace, neumíme

rozhodnauti, slowemli toliko aneb i pérem hajil ucení

swého ; prawdë aspoñ se podobá, ze byl spolu také spi-

sowatelem 3,0. A jestë ménë ukazowati mûzetlíe na spisy,

ktefí rozjímali politické a sociální spory tehdejsí, o po-

mërech panstwa i poddanych lídí k sobë wespolek, a£-

koli není pochyby, ze strany o to také netoliko mecem,

ale i pérem ziwë se potykaly.

Teprw kdyz we shromázdëní Píseckém ku konci

mësíce února 1422 strana wystfední autoritau spole6ného

usnesení a uzawfení swého snazila se i pocínala nahra-

zowati opowrzenau autoritu církwe, utwofily se z ni po-

malu sekty zwlástní a urcité, z nichzto jedna, tehdáz na

pofet slabsí, proslula pozdëji pode jménem Sirothïw,

druhá cetnëjsí podrzela jméno Taborûw, jiz na slowo

wzaté. Pfícina rozdëleni byla, ze wëtsína toho shromáá-

dëní, pod predsedáním knëze Mikuláse г Pelhfimowa, fe-

ceného Biskupce, od ucení, obycejûw a ustanowení církwe

fiímské wzdálila se wíce, nezli nëkterym té strany, a

369) Wiz nahore knihu ХII, ôlánek 8, zwláíStë ke dni 21 Aug.

1421. Petr Chelcicky w replice swé proti Biskupcowi pise :

„Martinek nebyl jest sprostny, a trpëti pro Krista dobrú

woh' owsem jest nemienil. Nebo sme s ním mnoho mluwili

o tom i o jiném, a wyznalt jest pred námi, zet jiz krá-

lowstwie swatych na zemi bude nowé, a zejii trpëtínebudú

dobrí, a ze kdyáby wídy mëli tak krestanó trpëtî, jábych

nechtël slúha bozí byti ; tot jest mluwil."

3 7 0) Následující slowa tóhoi Petra Chelcického mohau poslau-

âiti ku potwrzení toho domnení: „Тa reô — na to se

ch^lí, jakoi Martinek prorok Táborsky a Sigmund z Éepan

ten rozum wedú na áestú kapitolu sw. Jana" atd. Nezdá

se aspon, zeby oba muzi tito spolu byli slozili spis jeden

a tyá. O Sigmundowi z Repan také pripomenuli sme na

swém místë, podlé Wawfince z Brezowé.
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mezi niini také strasnému wûdсi Janowi Zizkowi z Troc-

nowa, libo bylo. Známo jest, ze jméno Sirotkûw uziwalo

se pozdëji jen ohledem na toholo wûdce, сo otce. Sekta

Sirotcí trwala jen asi tfinarte, Táborská nëco pfes tfid-

ceti let. Násilnym potlacenim Táborûw r. 1452 nespû-

sobena wsak auplná a stálá jednota církwe ceské pod-

obojí, alebrz dána pfícina k utworení se brzkému stran

a jednot nowych a trwalejsích.

Sekta Sirotóí, pokud nám wëdomo, nemëla wëro-

ucnych clánkuw a zásad wlastních, ale hlawné tím dé-

lila se od jinych, ze zûstáwala jako w píilcestí mezi ka-

lisníky pauhymi a mezi Tábory, zachowáwajíc ucení o

transsubstanciaci, uziwaní ornátûw pfi msi swaté a slaw-

nych obfaduw pfi sluzbë bozí : odfíkala wsak se, záro-

weñ Táborûm, wseho poslusenstwí k církwi Rímské a

brojila proti hierarchii neménë nezli tito, af nic nedíme

o stejnosti zásad politickych, klerézlo pautaly obë strany

dohromady. Proto není se cemu diwiti, ze ze sekty této,

kteráz nëktery ëas zwlásté we králowskych mestech ce-

skych pozíwala weliké moci a podstaty, newydafil se,

pokud wëdomo, zádny celnëjsí theolog a spisowatel, ac-

koli nëktefí z ucenych jejích, jako ku pr. Oldfich ze

Znojma, faráf Cáslawsky, a knëz Petr Némec ze Zatce,

pûsobením swym сo poslowé na sboru Basilejském nabyli

jakési slowútnosti. 3" HIawní pro Sirotky ucitel a spiso

watel byl a zûstáwal wzdy M. Jan Hus sám, jehozto ucení

a ducha drzeli se oni we wsem pilnëji, nezli jiné sekty

ceské.

371) Oldricha Znojemského reí-i wedené k hajení clánku o

ewobodném kázaní slowa bo/ího nacházejí se we sbírce

ostatnich reôí spornych w aktách sboru Basilejského. Petra

¿ateckého denník o jednání poslûw ceskych na sboru

Basilejském r. 1433 dali sme tisknauti w I dílu Monumenta

conciliorum generalium seculi XV, we Wídni 185 7, fol.
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Musíme wsak z úsudku proneseného wyjmauti muáe

zwlástního a casto pfipomínaného, kteryáto jsa cizozemec

a ponëkud i cizowërec, pocítán pfece mezi Cechy a Si-

rotky, s kterymiz obcowal: byl to M. Petr Payne, An

glican, obyéejnë nazywany „mistr Engliá." Wylaucen a

wypuzen byw z university Oxfordské i z Anglie, za pfi-

cinau horliwo&ti a stálosti, kterauzto nepfestáwal hájiti

a sífiti uceni mistra swého, Jana Wiklefa, utekl se byl

do Cech, a zde jiz 13 unora 1417 pfijat Tdo sboru mi-

strûw uceni Praáského. Zûstal od té doby w Cechách,

úcastna se éinë wsech welikych promën zemë této, az

do r. 1452, kdezto poslední o nëm zminka se cini. Byd-

lili pak i jiní Anglicané s ním, jeho ucedlníci, z nichá

ale jen jediny Jan Penning (r. 1437J nam dle jmena

znám jest. Pfebywal z pocátku nejwíce w Praze, pozdëji

wZatci; nëktery cas zdrzowal se také pohostinu w Chel-

cicich, u Petra Chelcického, o nëmz brzy sífeji wypra-

wowati budeme. W zásadách swych zûstáwaje wády

wëren mistru swému, nesnásel se nikdy cele s Mdnau

sektau husitskau , jezto wsecky odstupowaly od uceni

Wiklefowa wice neb ménë : ale nepfestáwaly pfece také

obraceti zfeni swého k nëmu, an pro ucenost a dûmysl-

nost swau poziwal сo theolog nejwëtsi po M. Jakaubkowi

wáznosti a úciy. Ackoli zamítal transsubstanciaci, stál nic-

ménë s pocatku nëkolik let po stranë mistrûw Prazskych ;

pozdëji, zwlástë za casu sboru Basilejského, pocitán byl

mezi Sirotky, a kdyz tito r. 1434 zanikli, towaryáil chtë

nechtë s Tábory. Nebudem opakowati, сo sme o jeho

skutcich a osudech jiz wyprawowali na jiném mistë. Dwa

zjeho traktatûw, na kteréá pfedni odpûrce jeho, M. Pfi

bram, nejwíce nafíkal, nedali se posawad nalezti; jinych

ale pocet dosti hojny jest pfed rukama w bibliotékách
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rozlicnych ; wsickni obírají se wykladem a hajením nauky

Wiklefowy. 372

Strana Táborskú, jakofc sme jiz podotkli, teprw od

r. 1422, a zwláste w bëhu léta 1424 stanowila i ohrani-

cila urcitëji ucení swé; Skoda áe sbory její o to na Tá-

bofe ku konci dubna 1424 a we Klatowech we prwní

polowici lis topada 1424 drzané zustaly pro nás beze

wsí pamëti, an knëz Mikulás z Pelhfimowa do swé „kro-

niky knëáí Táborskych" nepojímal wyprawowání o tom,

сo uwnitf té sekty dálo se, ale jen o hádkách a pûtkách

jejích se protiwníky. Protoz ackoli w dëjinách samych

pozorowati bylo, aspoñ w létech 1424—1434, urcité ja-

kési ústrojí sekty této theokratické a socialistické, kte-

rézto, сo mimofádny wytwor národního ducha ceského,

seznati w podrobném prowedení swém, byloby dosti za-

jímawo : musíme wsak odfíkati se známosti takowé, kdyz

pramenûw o ni sebe pilnëji hledanych nikde nelze do-

pátrati se. Hlawní stanowitel a hajitel wsech ëlánkuw

ucení Táborského byl Casto pfipomínany knëz Mikuldi

z Pelhfimowa, jenz od r. 1409 byw bakaláfem ucení

Prazského, w mësíci záfí 1420 zwolen byl na Tábofe za

biskupa, a umfel сo wëzen w zaláfích Podëbradskych

okolo r. 1459; w národu znám byl wûbec pode jmenem

Biskupec, kterézto pozdëji stalo se mu osobním. Co wse

cinil a trpël pamatny muz tento za dlauhého ziwobytí

3 7 2) Srownej nahore ke dni 25 Dec. 1426 poznamenání (70)

od nás piïdané. Z dotöenych zde dwau traktatüw jeden

poí'ínal „Multi a patre lumiaum noviter illustrati" atd., a

druhy „Nota, duo hic quacruntur" atd. Jiné spisy, jezto

známe, poôínají: 1) Quia nuper in regno Bohemiae in-

clytiesimo etc. MS. capituli Prag. O, 2 9 fol. 61—92;

2) Omnipotentis dei magnificentia etc. MS. Vienn. 3935

fol. 309—340; 3) Quia ut concipio omnes propositiones

etc. MS. Budissin. Gersdorf. nui

Basilejské pokládáme za známé.
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swého, wyprawowali sme jiz na swém mistë ; i spisñw

jeho nëkterych dotykali sme castëji, a zwlástë tëch, jezto

pojal do swé „kroniky knezí Táborskych." Bylof jich

wsak wíce, nyní ztracenych, ku pf. traktaty psané proti

Petrowi Cheléickému; zmínky také zasluhuje jediny ne-

polemicky spis nám známy, sestawení totiz w jedno wsech

сЧуr evangelií. Ale dle swëdectwi Pfíbramowa i Chel-

èïckého Biskupec sám netajil pry, ze bral nëkdy welikau

cástku swého ucení od knëze Jana Nèmce Zateckého,

tusím záhy zemfelého, jehozto wsak spis dûlezity latinë

i ëesky wydany, nedal se posawad opët nalezti. 373

Podawse jiz na mnohych místech dostatek bohdá

zpráw o duchu a zásadách ucení Táborského, nebudeme

o nich zde opët se áífiti, ale uwedeme radëji obraz za-

jímawy mësta i spoleCnosti jejich, jejz wylícil nedlauho

pred konecnym theokratické republiky pádem slawnë známy

spisowatel Aeneas Sylvius, kdyz wyslán byw od krále

Fridricha III na snëm Benesowsky, pobawil se dwakrát

na Tábofe pohostinu; opustíme ze zpráw jeho jen to,

w cem se zrací ne tak wëc sama, jako radëji spisowate-

lowa k ni nechuf a newole. Kdyá wyslanci na cestë swé

(tuáím 17 cerwence 1451) pod wecer blízili se k Tá-

boru, pro strach laupezníkûw a násilníkûw brannych ne-

zdálo se jim nocowati we wesnicích, ale pfedeslali do

mësta oznámit pfíchod swûj a zádat o nocleh; chtëli

3 7 3) O Biskupcowë „Chronica continens causam eacerdotum

Taboriensium" wiz poznamenání nase nahore k 8 Januar.

1444 (num. 108) Jiné spisy jeho uwodí M. Pribram w rkp.

kapituly Prazské D. 49. Scriptum super quatuor evangelia

in unum concordata ôte se w rkp. Wídenském n. 4746.

Ostatní w aktách sboru Basilejského. — Pojednání knëze

Jana Nëmce ¿ateckého , kteréií i Príbram i Chelcicky

pripomínají castëji, poèínalo latinë : „Cum spiritus veritatis

odiens omne mendacium" atd. — cesky : „Ponëwadz duch

prawdy prewelmi se protiwí lzi" atd.
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sme, di Aeneas, „radëji swëfiti se wlkûm nezli zajícûm.

Tábofi byli tomu rádi, a wysuli se hromadnë wstric

к uwítaní nasemu: diwné to podíwaní! lid hruby a neo-

krauchany, an chtël zdwofilym widín byti. Pocasí bylo

destiwc a chladné, oni pak wysli proti nám jedni jez-

decky, jiní pësky, nëktefí w éechlících, jiní w koziáích,

nejeden bezoky, jiny bezruky, onen bez sedla, tentó

bez bot a ostruh, wsickni bez pofádku a s howorem

hlucnym; pfinesli wsak dary a pocty, ryb, wína i piwa.

Mësto samo jewí se na rowném wysadku swém nad

srázy a wodami, obehnáno zdí dwojitau s mnohymi wè-

zemi: ale w okfídlí, kde s pewnau zemí auzce sauwisí,

chránëno jest nad to walnym pfíkopem a zdmi hrubsími.

Tu kdo wchází, musí projíti trojí branau : prwní má zdi

20 stfewícûw zsífí a 40 zwysí a silnau wëz nad sebau^

u wchodu jejího widëti dwa stíty, na jednom namalowán

ángel s kalichem, jakoby pobízel ku pozíwaní jeho, na

druhém wyobrazen, slepy' starec ¿izka, pfední nëkdy Tá-

borûw wûdce; neb ackoli obrazy swatych w ohawnosti

jsau u nich, jeho wsak obraz wsude u weliké jmín jesl

wáánosti. W mëstë není ulic prawidelnych, neí jak kdo

náhodau postawil byl prwé stan swûj, tak wystawël si

pozdëji dûm ze dfíwí aneb z lepenice ; po námëstí рaк

stojí rozestaweno, na ostrach sausedûm, wálecnych strojüw

mnozstwí. Muzûw ke brani schopnych pocítá pry se

w mëstë na étyfi tisíce: ale nemohauce jiz, jako dfíwe,

rozbíhati se po kofistech, oblenili se znamenitë, a hledají

ziwnosti jedni we tkaní winy nebo lnu, jiní w kupcení.

Jest pak mnoho lidí zámoznych mezi nimi, a domácí ná-

bytek wáude auhledny ba skwostny. Plred éasy nebylo na

Tábore jmëní zwlástního ; koKsti nepfátelûm odjaté sná-

Seny dohromady a pozíwány mezi bratfími obecnë, a co-

koliw se komu nedostáwalo, naskytowal druhy : ale jtë
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kяЫу ziwí se o sobë sám, láska ke blizním ustydla, jeden

hyfí a druhy mfe hladem. W mëstë stojí dûm dfewëny,

na spûsob wesní stodoly, jejz nazywají chrámem; tam se

káze lidu obecnë, zákon na kaády den se wykládá, a

и oltáfe jediného, neswëceného i neswatého, swátostí se

pfisluhuje.. Knëái jejich ani plesí nenosí, ani brady ne-

holí; obec snásí jim potrawy a nápoje s potfebu do

domu, a pfidáwá na kazdau hlawu po kopë grosûw na

mësic, àby jimi mensí potfeby zaprawowati mohli; desát-

kûw ani platûw pfi oltáfi nedáwá se zádnych. Nej-

wëtsi byw.á o to péce, aby wsickni pilnë chodili na ká-

zaní, kteréz kdokoli zameskáwá, bywá trestán. Nejsau

wsak jednomyslní wsichni u wife: neb na Tábofe wëfiti

wolno, сo komu libo. Jsauf tam i Mikulásenci, Ariani,

Manicheowé, Armeni, Nestoriani, Berengariowé a chudí

Lyonstí, zwlástë pak wází se Waldenstí, auhlawní stolice

Rímské protiwníci." Aeneas Sylvius byl hospodau na

Tábofe u mësïana nad jiné bohatého a wázeného, z jehoá

úst sebral wëtsí díl zpráw tëchto. Muz ten ukazowal

hostu swému také wzácny obraz Marie Panny a Krista

ukfizowaného, jezto s úctau tajnë chowal mezi poklady

swymi, ale nedal se namluwiti, aby pfízeñ swau k církwi

ftímské oswëdcil skutkem nëjakym zjewnëjsim. Nicménë

Aeneas, kdyz wracel se z Benelowa, tu chwíli, сo spolu-

wyslanci jeho zastawili se na Tábofe k obëdu, uchylil

se opët k témuz hospodáfi ; kamá i w okamzení pfisli

k uwítání jeho pfední mésfané, knëzí a 2áci w hojném

poctu, mluwící latinë; neb neslechetny ten lid to jediné

dobré mël pry do sebe, ze libowal sobë w naukách.

Rozmlauwání promënilo se brzo w hádku, w kteréáto

auëastnili se zwlástë Mikulás, jejz nazywali biskupem, Bclo-

wëk plny dnûw zlych," Wáclaw Koranda „stary otrok

dáblûw," a Jan Galet, knëz nedáwno pfed tím z Polska,

26
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kdezto upálen byti mcl, utekly. Aeneas, jakkoli nerad,

neuhybal se pfece, aby z nemluwnosti jeho nebrali sobé

Tábofi snad chlauby, jakoby biskup poslusenstwí Rímského

neumël aneb netraufal sobë odolati dûwodûm jejich. Roz-

umí se, ze se rozesli zase, jakowí se byli sesli. Aeneas

ale dëkowal bohu, kdyá wybawiw se z toho hnízda ka-

cífského, ze synagogy satanowy, spatfil se w sírém poli

zase: „bylof mi, di, okolo srdce, jakobych z pekla byl

wywáznul". "4

Zpráwa o rûznowëfí na Tábore zdá se sice , die

obyceje spisowatele tohoto, znamenitë nadsazena byti, ale

není owsem beze wsí podstaty. Na Tábor bráwali auto-

ciátë swé, kdokoli jinde pro swau wytrznost u wífe pro-

následowáni byli, jakoz ucí sám pfiklad Jana Galeta Po-

láka zde pfipomenuty ; tam bywal stok wseliké hetero

doxie ze krajûw blízkych i dalekych, a powëstny Táborûw

fanatismus newyluéowal tudíz ani nepfewysowal jejich

snáseliwosti ; jediná wyminka pohostinstwí byla odbodla-

nost newrátiti se nikdy wíce pod autoritu církwe Rímske'.

I ponëwadz duch takowy jestë hojnë zakofenën byl

w myslech ceskych i morawskych, nemohlo ani násilné

znicení swobody a zwlástnosti Táborské skrze Jifího Po-

374) Aeneae Sylvii epist. 180, dd. 21 Aug. 1451 (dialogue

contra Bohemos et de situ urbis Tabor, srwn. nahore

k r. 1451 m. Jul. na str. 288.) Obsah hádky s Tábory

opustili sme zde, protoáe nie nepodáwá wlastnë charakte-

ristickébo. Prawí рak o Táboru: Quaecunque deteguntur

inter Christianos impietatis ac blasphemiarum monstra, hue

conñigiunt, tutamentumque habent; ubi tot sunt haereses,

quot capita, et libertas est quae velis credere. Na jiném

mistc dí tyz spisowatel (Comment, in dicta Alphonsi R.

lib. II, 17): Pudeat Italia« sacerdotes, quos ne semel

quidem novam legem constat legisse : apud Taboritas vix

mulierculam invenías , quae de novo testamento et veten

respondere nesciat.
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dëbrada r. 1452 wydaHti se dle aumyslu pána toho, ale

wedlo radëji k aucinkûm opaënym. Myslitelé odwáznëjsí,

nechtëjící podrobiti se autoritë ani papezowë ani Roky-

canowë, ztratiwse dáwné a jakoby pfirozené stfedistë swé,

jewili se a püsobili od té doby kazdy po rúznu ; reklbys, ja

koby duchowní jed, nemohaucí wyprystiti se wíce jedním

wfedem, pocal byl jizwiti uwnitr celé tëlo národní. I do-

padáf skutecnë w dobu, kde uduseno bylo táborstwí, po-

cátek rozmanitych sekt nowych, z nichzto nejedna odo-

lala konecnë wsem hrúzám áaláfûw Podëbradskych.

Máme zpráwu, ze okolo léta 1450 jisty Mikulás Kfí-

zowsky a s ním bratr Straka chodili po Cechách s trak-

taty, w nichzto wedli pr^ dûkazy, ze Kristus není bohem.

Protоjjwsazeni oba na Podëbradech do wëzení, kdezto

zároweñ Biskupcowi dochowáni smrti ; Югízowsky sedël

pry tam celych dewët let. 375

Okolo léta 1463 knëz Jeronym, kteryzto wzdaw se

knëzstwi, nazwal se Jakubem a byl lékarem, jal se uciti

o duchu swatém, ze není tfetí osoba w bozstwi. Dále

newëdomo nic o ncm.

W Morawë jak dfíwe, tak i za krále Ladislawa casté

hófíwaly hranë : fec bywá o lidech pro wíru mucenych a

8 7 5) M. Wáclaw Koranda (mladsí) wepsal do denníku swébo

(MS. univers. Prag. ХУЦ. F. 2. fol. 34) tyto zpráwy :

„Temporibus superioribus circa annum 1450 quidam Gri-

zovrsky et Straka vadebant hinc inde cum sua matricatura,

quod Christus non est deus. It. circa annum 1463 Hie-

ronymus sacerdos, qui dimisso sacerdotio imposuit sibi

nomen Jacobi, ille dogmatisavit de Spiritu saneto, quod

non est tertia persona in deo ; et fuit medicus." (Srwn.

nahore k 10 Dec. 14 20 poznam. 49 6). Dalsí zpráwy

wzali sme s wëtáí ëástky z wyprawowání jakéhosi Amosa,

pûwoda sekty Amosencûw (r. 149 5), kteréz ale br. Lukás

ne bez pn'èiny nazwal „matlaninau z rozliènych príbëhûw

prawych i neprawych" (Archiv Bratrsky w Herrnhutë vol.

IV, fol. 110); protoá jí jen skrownë uzito.

26*
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pálenych zejména w Brnë, w Olomauci, Prostëjowë, Wys-

kowë ajw. W Kromëfizi jakysi knëz Stëpan poéaw

rozsiwati uceni táborskému podobné, wyhnán jest odtud

i e obcí, která se k nëmu byla pfiwinula. W Mezefící

kázal táborsky knëz Stëpanek nëktery cas wefejnë; po-

dobná linulí pfipoimnají se w Morawském Krumlowë, we

Stráznici a w Uherském Brodë. Stálé wáak sekty zwlástní

netwofily se té doby w této zemi, ale wyznawaéi uceni

wystfedního, ktefí tam nsli pronásledowání, pfipojili se

pozdëji k sektám ceskym.

W Cechách stejnau dobau zwlástë w mëstech po-

suœawskych, Doimazlicích, Stfíbfe, Klatowech, Susici a

Físku, kde nëkdy ucení táborské pfewládalo, casté jewilo

se wystërbowáni u wífe, w jehozto trestání aufadowé

swëtstí wsude wetsí ukazowali klopotnost, nezli M. Ro-

kycanowi mílo bylo; nejednau zajisté wëzñowé takowí,

dopraweni bywse od purkmistrûw mëstskych ku podkomo-

rímu zemskému do Praby, a od tohoto postaweni k saudu

wo'eného arcibiskupa, wraceli se k sausedûm swym se

psaiümi omluwnymi a ochrannymi. "*

Kromë jednotliwyeh ale takowychto úkazûw fee jest

i o sektách zwlástních, mëwsích kazdá swé ústrojí ; ty

obycejnë mezi sebau jmenowáwaly se jednotami a bra-

trími, od jinych pak nazywány byly rotami. Nejstarsí a

nejménë známá mezi nimi byly pozôstatky Adamitûw, r.

1421 od 2izky nedokonale wykofenënych. Nyní dáwáno

jim tusím jméno roty Kosatské. Neumíme o nich podati

wíce, nezli ze drzeli se wzdy jestë tu i tam podtají a

pofídku, plichtíce se tytyz mezi Tábory ; aspoñ jisté jest,

37 6) O tom swëdéí dotceny Amos we swejn spieu nëkoliknít

wyelownë; i jiné akta jednoty bratrské hojnc toho potwr-

znjí. Podkomorím byl tehdáá Wan&k Waleôowsky z Knëá-

mo3ta, o jehozto spisu proti knëzíui wûbec a Rokycanowi

zwlástê podotkli eme jiá nahore.
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íe pozdëji mnozí z nich, dawse se na pokáni a prijawse

naucení Iepsí, stali se audy jednoty bratri ceskych. *"

Do wcfejnosti wsak, сo jednota zwlástní, newyslaupili,

pokud nám známo, nikdy wíce.

O málo známëjsí byla jednota Mikulásencuw (Nico-

laitae), kterauz také nazywáno Mikulásowskau, Wlasen-

skau, Pecinowskau a Plactiwau. Byli to jakoby pfedchûd-

cowé kwakeruw, jelikoz zamítali weskeren fád knëzsky,

a zakládali wíru swau, wedle písma swatého, také na

zwlástním zjewení, kterymz duch swaty oswëcowal pry

bezpostfednë audy jejich. Zwlástë pûwodce sekty té,

Mikulás ze Wlásenice, vrsi u Pelhfimowa, sedlák neuéeny

a sprosty, honosil se takowau milostí bozí, ze mu s an-

gely obcowati a od nich naucení bráti dáno bylo ; a wsak

i jiní jeho wéfící mëli pry kazdy ducha swatého w sobë.

Ze spisûw jeho zachowalo se jediné, „hádaní o krew

bozí," kteréz mël s knëzimi strany Rímské na hradë

Chaustníku r. 1471 ; hlawní dila, „zjewení bozí slauhám

bozím" a „proroctwí," tíátëná téhoz r. 1495, we kterémz

i umrel, nejsau nám známa nezli z Indexu, kteryz je pá-

liti kázal. Pfíwrzence nacházela tato jednota jen w niz-

sích tfídách lidu; newí se o zádném audu jejím, jenzby

wyníkal byl uceností, auradem neb bohatstwím, ba tusím

ani pobozností. W Praze pocal byl jakysi Matëj SIáma

kozisnik sífiti ucení to, ale byw proto potrestán r. 1486,

37 7) Zpráwa naáe zakládá se cele na swëdectwí s jedné strany

Petra Chelcického (wiz dole") , s druhé bratra Rehore,

kteryzto we psaní k Janowi Chelèickému asi od r. 1469

jestë wûbec neznámém pripomínal také lidí „Mikulásowské

roty , i nëkterych Kosatské roty , jezto slowe najhoräí,

jezto hríchuow za hrích nemají." W pozdëjáích aktách

jednoty bratrské nejednau zmínka se ciní o lidech sekty

teto, kterí buJto zpríma zawrhowáni, aneb teprw po mno-

hych prosbách a dlaubém zkausení dosti nerádi prijímáni

byli do jednoty. ■ .
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pastil od nëho i s ucedlníky swymi. Jinde wsak po Ce-

cháeh i po Morawë udrzeli se Mikulásenci roztrausem

aá do XVII století, uchrániwse se pozoru a nátisku swèt-

ského nejwíce newalností poсЧи swého, ackoli scházíwali

se tytyá we wsi Pecinowë w Rakownicku. Míwali také

pry w obyceji plakati hojnë, odkudz i pfíjmí jim dáno. 3"

Kromë wystfednych tëchto dwau sekt, jezto wíce

nebo ménë spaustëly se obë písma swatého, сo jedinéh»

základu wiry a nauky kfesfanské, pfipomínají se okolo

polowice XV století zejména „bratfi CheUiítí, Wüémowüí,

Diwiêowêti, ¿atectí, Kolínstí, Hradectí neb Orebstí, Lito-

myelití, Rychnowstí" a jinych wíce, "* ktefíz uchyliwáe

i

378) W listu konsistore Prazské podobojí, wydaném 23 Jan.

1487 „contra Nicolaitas et Slamitas ," prawí se, fe

„quidam Nicolaus Wlasinsky, Iaicus pure idiota uxoratus

et villanus, suis temeritatibus fascinát quam plurimos.

Sláma rekl pry pred mistry : habeo spiritum sanctum,

qui est in me et qui in me loquitur et facit opera; et

quis eum a me potest auferre? atd. Ze starého rkp.

dowëdëli sme se, ze Mikulás ze Wlásenice pred swan

smrtí (t 16 Apr. 1495) sám na místë swém po sobé

ustanowil 2) bratra .lana Bednáre , po nëmz následowal

3) Jan príjmím Famfule z Mezeríce pod Roznowem na

Morawë, jenz pry míwal mnobá zjewení, 4) br. Churawec,

jehozto chowání nebylo bez auhony, 5) bratr Mataus

z Kleëat, „clowëk hlaupy ale uprímná nádoba," jenz také

míwal swá zjewení; 6) br. Jan Táborsky, clowëk osoby

wyrostlé, zkueeny, trikrat zmuëeny, „welikymi od boba

dary nadany," rídil jednotu jestë r. 15 7 4. Predtím bratr

Pawel Pacowsky z jednoty této mël hádaní na bradé

Prazském s konsistorí pred knízetem Ferdinandem, tea

w Augáburce pred mnobymi dobrymi lidmi. Jakási kon-

fessí jednoty této wysla tiskem na swëtlo r. 15 7<i; newí

se wsak o zádném exemplári.

3 7 9) Wsecka jména ta uwodí w témze porádku br. Jafet we

■wém Hlasu Strainého, rkp. od r. 1600, dokládaje se

pH tom knihy „o rotách èeskych" sepsané nëkdy od

Petra Chelôického, ale nyní neznámé. Jakym asi duchem
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se od uéení ftímského i Rokycanowa, blízili se sice PO7

nëkud k Táborûm, ale mëli také kazdá obec swé zwlástní

ucení a ústrojí, podlé rozlicného wedení knëzí a ucite-

lûw jejich. Podrobnych wsak zpráw o rozdílech tako-

wych podati nelze. Wime jen ku pf. o mëstecku Diwi-

sowë, ze tam za krále Ladislawa jisty knëz Jakub za-

kládal ucení nowé, a ze okolo nëho pocala dëlati se obec

zwlástní a samostatná. Nëco podobného pfihodilo se také

na Wilémowë, kdezto prowodilo se, dle swëdectwi a

smyslu pozdëjsich bratfí ceskych, nábozenstwí cistëjsí

nezli jinde. Wse to utonulo dáwno we praudu wëkûw,

nenechawsi nizádného po sobë znamení, aniz wíce w pa-

mëti lidské obnoweno byti mûze. Jen jeden jediny toho

spûsobu zjew clní wyminku, jestli ne slawnau aspoñ pa-

matnau a dûlezitau ; . o jednom jediném z náboznych tëch

„bratrstwí" naskytuje se nám netoliko moznost, ale i po-

winnost, podati zpráwy mistnëjsí, an ziwy pramen pûso-

bení jeho nejen odolal wëkûm pozdëjsím, ale slibuje i

do budaucnosti jestë úcinky zdárné we wselikych kon-

cinách swëta: minime bratfí Chelcické a licítele jejich

Petra, сo pfedchûdce a duchowního otce Jednoty bratfí

a smëreui psána byla kniha ta, ztracená, jak se zdá,

bohuzel nawzdy , jest se domysliti z následujících slow

téhoz spisowatele w jeho postule 1. 89 podanych : „Strán-

ka ta , kterázby se chtëla Kristu pricísti a jeho krá-

lowstwím byti" (t. j. podobojí ëestí) , ta jest prfliï

w sobë rozdëlena pro mnohé falesné рrorokу, jezto mno-

hotwárnym umëm'm, jsúce n prostred, roztrhali sú lid

w roty, a mezi tím mnohotwárnf a sobëwohu duchowé

pronikli sú srdce mnohych, aby se kazdy na swii cestu

naklonil, po swém rozumu jda, od jiného se dële, jinému

nejsa poddán , jinému newëre, jiného newáze , kazdy sám

se sobë líbë a w swém smyslu hojen jsa. Protoá prie-

lisné porazenie, zemdlení i zetrení toho lidu jest zewnitr,

na wiere, na etnostech i na pomoci bratrské" atd.
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éettych a moraicstych, ktefizto w cizinë w fferrnhutê

podnes zachowali byt swûj. I musímef tím déle pozasta-

witi se pfi zjewu tomto, cfal hlubsí jest nepamëf, do

kteréá upadl za wëku nuseho: nebof tu cinffi mame se

spisowatelem, kteryá сo do samostatnosti ducha, pûwod-

nosti a plodnosti myslének i jadrnosti slohu prwní mezi

sauwëkybi krajany sw^mi osobil sobë misto, a w XV

století wûbec pfed jinymi, hned po M. Janowi Husowi,

jmenowán byti musí.

Ackoli pak jméno Petra Chelcického samo w sobé

jak od poéátku tak i aá podnes casto dosti se pHpomí-

nalo, wzdy pfece osoba jeho tolikerau obalena jest tmau

a pochybností, ie jí nelze postawiti na jisto. Neumíme

powëditi urcitë, ani jakého byl stawu a powolání, ani

kdy a kde se narodil a umfel. Sauwëkych pamëtí zbywá

o nëm málo ; musímef je hledati témëf jen we spisech

jeho wlastních, aë on nemluwíwal o sobë leda pofídku

a skromnë. Domyslíme se, ze rodil se okolo r. 1390,

a ze byl M. Rokycany o nëkolik let starsí, protoze )\i

r. 1420 míwal ucené hádky s pfedními theology onoho

wëku, M. Jakaubkem a knëzem Martinem Táborskym.

We mládi studowal byl na wysokych skolách Prazskych,

ale jen krátky cas, tak ie nedosáhl ani uceného gradu,

ani dostatecné známosti jazyka latinského; 3*0 zdá se, te

880) Wyswítá to ze slow jeho na n&kolika místech, ku pr.

kdez píse Biskupcowi (rkp. Olom. 1. 6 7): Takéz we

Wiklefowych mnohych slowiech latinskych mói byti, jakoí

wsickni obecnë prawie, ktoi w jeho knihách ctú, ze jest

tëzkú a kratkú reía polozil je. Aë já malé nebo Iehké

swëdectwie mohu o latine wydati: ale wáak nëkteré mám

wykládanie mistrowo Husowo i jinych , zwláitë to jakoz

wy latinë riekáte sacramentaliter , a cesky svrátostnë , 2e

takowá rec móz nëkdy chylena byti k znamení, a nëkdy

k wëci znamenané, kdyz se to mluwí o dwú podstatú

spolu spojenú. Jakoz se mnú jeden mistr mluwë o té
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zamyslew dáti se do klástera, Sweden byl s úmysla po-

wstalymi té doby welikymi nepokoji w církwi ceské. To

jisté jest, ze zûstal laikem, a nezastáwaw nizádného

aufadu ani duchowního ani swëtského, ze tráwil pozdejsí

wëk swûj saukromí a tise we wsi Chelcicích u Wodñan,

odkudz mu i jméno dáno. Nebylf sice ani pánem té wsi,

ani poddanym w ni, ale bezpochyby hospodáfem swobod-

nym a wíce ménë zámoznym, cili zemanem nebo dëdin-

níkem. K tomu zdání wede nás nejwíce zfetel neb oko,

kterym patfil na spolecenské pomëry wëku swého, ne-

prozrazuje nikde nëjaké osobní podjatosti aneb sklícenosti

práwem cizím, a obracuje pozor, wedle nábozenstwí, nej-

walnëji k myslenkám a pécem zemanskym. Dle toho zdá

se, ze wydaHl se i on z toho stawu, kterému národ ëe-

sky za jeho wëku dëkowati mël za nejráznëjsí a nejstat-

nëjsí muze swé, ze wládyctwí totiz, éili ze slechty nizaí

a chudé. 3"

wëci, prostë w ta slowa mluwil, ¡te nenie tëlestnë s wy-

mërenfm údów tëlo Kristowo we swátosti, ale jest tu

swátostnë atd.

381) ¿c laikem byl Cheléicky, swëdôí br. Lukás Praáeky wy-

slownë ; ¡te рak nebyl pánem na Cheléicích, aniz pocházel

ze wládyckého rodu Hrûzûw ze Cheléic a z Welblaw,

tehdái dosti znamenitébo (Wáclaw Hrûza z Chel6ic byl

r. 144 6 Rosenberskym auredníkem na Prachaticích, Bo-

huslaw z Chel&c zase 1453—55 byl pomocníkem Jiriho

z Podëbrad), wyewíta ze slow M. Príbrama, jmenowaw-

sího jej „Petrus in Chelôic" a nikoli „de Chelôic ;" wëtáí

také dfl wsi Chelcic byl tehdái w drzení rytírûw Ma-

lowcûw z Pacowa. Z nedorozumëní slowûm inquisitora

Jindricha Institorisa, we knize S. Romanae ecclesiae de-

fensionis clypeus, w Olomauci r. 1501 tistëné, panowalo

wùbec dosawad domnëní mylné, áeby Cheléicky byl sewcem,

a neumëw pry' sám psáti, 4eby diktowal byl synowi swému

knihu proti církwi Rímské jizliwau a rozdëlenau na „40

kopyt" (t. j. kapitol) , odkudá mu pry potom ausmësnë

prezdèno „magister copitarum." Ale slowa Institorisowa
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Neumëje tudíz nez málo latinë, nemaje na blízku iádné

bibliotéky, zbawen jsa obcowání s lidmi uccnymi, a ob-

mezen na plody domácí literatury èeské, kterak mohl

muz tento powznésti se pfece k té wysi spisowatelské,

na kteréz jej ne bez obdiwowání spatfujeme ? kde nabyl

onëch známostí, o kterychá jeho spisowé dáwají swëdec-

twi zjewné a neodolatelné? kterak dozrála mysl jeho

k saudu ne bezomylnému sice, ale wzdy samostatnému

a powázení hodnému o wëcech bozskych i lidskych, o

pnrodë a dëjinách, o pomërech církwe i státu, o mra-

wích a práwích spolecenskych ? To jen s cástky dá se

wyswëtliti ochotností, kterauz tehdejsí ucení Ceçhowé

propûjíowali se mu podáwaním wypisûw ze knih wzác-

nych, starych i nowych, jakoz to chwálil zejména o mi-

stfích Betlemskych, Jakaubkowi a Martinowi Wolyni. Také

uchylení se k nëmu do Chelcic mistra Petra Payne An-

gliíiana, сo wyhnance z Prahy r. 1437, slauzí aspoñ za

dûkaz, ze jiz tehdáz obraceli k nëmu pozor swûj wytec-

níci wëku. Pfidati wsak se musí, ác stará literatura ce-

ská byla mnohem bohatsí na spisy zwlástë nábozenské,

nezli nyní ji známe, an sum Chelcicky dokládal se casto

ku pf. knih mistra Protiwy, nám naprósto neznámého,

ackoli wynikal pry i rozumem i uceností nad jiné krajany

swé. ** Ale prední wyminka wytecnosti Chelcického сo

newztahowala se nikoli k osobë Cheléického , ani jincho

známého ëpisowatele, nybrá postawena jen сo powídacka

k oznaíciií literatury bratíí ceskych wûbec ; a wtipek ten,

kterym slowo „kapitola" prekrauceno na „kopyto", nebyl

tusím ani wynálezkem Institorisowym.

882) Wreci o základu zákonûw lidskych píle Chelcicky C^p-

Olom. 1. 151): „Polozím na to rozum mistra Protiwy,

jenz jesti mnoho swëdom byl zákona Kristowa i mnoho

doktorów premlel naй , a Mojzieeowu stolici také ohledal,

a ciní otázku na to : jestli zákon Kristów dostateény, bez
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spisowatele musí wzdy precé hledati se w duchu jeho

tak neobycejnë nadaném, ze se mu newyrownal tusím

nizádny z jeho krajanûw a wrstewníkûw.

Spisowé jeho, kteréz známe, 383 zdají se wèichni

psáni byti teprw mezi Iéty 1433 a 1443, owsem jestë

pfed konecnym pádem moci Táborské, a jiz po hádkách,

kteréz národ cesky wedl se sborem Basilejskym. Z toho

widëti, ze teprw u wëku dospëlejsím dal se do spiso- '

watelstwí, jakoz i sám oswëdcil to, k Rokycanowi mluwë :

„Wëz, áe o tëch wëcech, kterézt sem psal, nizádné

wûle nemël sem k tomu, nez toliko skrze jinych mnohé

napomínaní: ale wíce sem se bal toho uciniti, wëda ze

pfílis daleko stojim nazad za jinymi, pozdë pocínaje, sti-

haje wëci minulé, a to ne ku pokoji, ale wíce k swáru

a w nejistotu, jako stin chytaje, an pfede mnau utíká.''

(Rkp. Par. str. 1.) Skromnost wsak a zdwofilost jeho

zákonów lidskych pridanych, zaloáiti a zprawîti zde na

swëtë nábozenstwie plné kfestanské? a zdá se, ze tak

jest" atd. W „Síti wíry" dokládá se bona listech.40—42,

54, 55, 63, 64, 94, 162, 177 a 230.

383) Prední mezi nimi jsau: 1) Eeplika proti M. Janowi

z Rokycan (w rkp. Parizském na str. 1— 125); 2) Re-

plika proti Mikulási Biskupcowi Táborskému (yi rkp.

Olomnckém na listech 1—88); 3) Èeë a zpráwa o tële

bozím (tamze 1. 199 — 236); 4) Еeô o základu zákonuw

lidskych (tamze 1.146— 17 6); 5) Reô o selmë a obrazu

jejím (tamze 1. 236—293); 6) Sít wíry, psaná r. 1440—

1443, tistëna we Wilimowë 1520; 7) Postilla cili wy-

kladowé na ëtení nedëlní, tist. we dwau dílech w Praze

1522 a 1532 fol. Jinych ménë wáznych spisùw patero

pomíjíme mlëením. ' Spis „o rotách ceskych" jakoz sme

jiz podotkli , není posud opët nalezen , také ani prwní

spisowé proti Rokycanowi a Biskupcowi. Parízsky rkp.

znám jest teprw od r. 185 3, Olomucky proskaumán do-

konaleji 1856; proto skutecná známost spisùw Chelcického

" jest wûbec teprw nejnowëjsího datum.
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nedostupowala té míry, aby chtël byl zapírati a tajiti aneb

jen mírniti preswëdcení swé proti nëmu ; „mysl má," tak

prawil, „má пëco sama u sebe, to buh zná; — protoí

udcrílif sedlák z hlucha jako palicí, nepohybuj se Umëní

Twé, anf chci Tobë protiwné wëci cernidlem mazati na

papír jako nedëtinskému clowëku, ale muzi silnému we

welikych wëcech ; wëda, ze mnoho más, mnoho neseS

a mnohé wëci sebau zapecetís konecnë" (tamze str. 2).

Na to hajil dâkladnë odchylení swé od uceni Rokyca-

nowa, a zwlástë, áe nic nesmyáIel o mo ci klicûw hiér

archie ftimské, newëfil we transsubstanciaci, zamital oeï-

stec i odpnstky, tupil wzywani swatych atd. Aie ani

s Táborskymi knëzimi nesnásel se w uceni, an oslowil

je w replice proti Mikulási Biskupci takto: „Bratfí knëii!

jestli to zlé a tëzké proti bobu, áef se mnozi rozlicnè

ranhají swátosti tëla a krwe Kristowy, wy se toho

nejprwé bojte: nebo není slycháno w Cechách prwé

za nás rauhání takowého, jako se jest zdwihlo od té

chwile, jakz ste wy a towafisi wasi wnesli w lid to

znamení 384 a mnození feci o modloslauzení : tak wíce

wzdy az do dnesního dne jedno „motyl," „skwarek" a

„modla" w ústech mnohych wëzi. A takowí rauhaci ne-

chawse toho znamení mrlwého jako modly, i obrátili sau

se w ohawné a neukrocené smilstwí, kteréz i dnes wíme

a známe je. 385 A oni wás pochwalují pfed námi, ze jsle

384) Míní< tu Chelcicky prûpowëJ Táborskau , zeby chléb i

wíno we swátosti oltární byly pauhym toliko znamením

tëla a krwe Kristowy.

885) Knëz Martinek Hauska (fl42l) usilowal byl „wnésti

w lid ten pohiríchu neboísky , plny wraíd a zlodëjstwí"

(Olom. 2 7) poáíwaní we6ere pánë na spûsob agapy »e

prwotinné církwi, „aby krestané scházejíce se we ewátek,

a popracujíce we slowu bozím, aby pro naucenie láeky
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wy jesté statecni knëzi, jezto tu modln papezowu kázetc,

a ze jestë práwë nesmíte pro dabelníky a pro modlo-

slauhy, ale byste smëli, teprw byste zjewili wërnym tu

welikau ohawnost postawenau na swatém mistë !" (01. 1.

24). „Jáf sem wis wzdy wíce milowal, nez jiné knëáí;

protoz wíce jest mi wás zel nezli jinych (tamáe 83).

Takéf „zdáwna dobrau pfízen i swolení o mnohé wëci

wiry nasi mël sem s wámi: ale o swátosti oltáfní a o

její prawdë nic" (t. 15) atd.

Nesnadná otázka o pfítomnosti tëla i krwe Kristowy

we swátosti wecere Panë stala se byla, jakoz wûbec

wëdomo, nade wsecky jiné jablkem Eridinym mezi hu-

sity. Chelcicky we traktatu zwlástním o ni stawil se i

Táborûm i Kalisnikûm na odpor, drze se nejwíce slow

Bernarda Klarevalského, kteryzto psal, ze „tëlo Kristowo

we swátosti nerodí se, nepJodí se, ani netwofí se, ale

w rukau knëzskych spoluciní se, t. j. ze bûh mocí swau a

slowy swymi, kteréá mluwí knëz, to pûsobi, áe w rukáu

knëzskych spolubywá (skrze wíru a sluzebnost úradu

knëzského) i tëlo Kristowo, i spusob chleba." (01.

209). Wykládal tedy zázrak zázrakem, a tajemstwí ta-

jemstwím. - .

epolu ku potrebë pojedli a jako hody mëli" (01. 2 7).

Nad tím welice se horeil Chelcicky , prawë : „Jaki jest

iiw , jii nemohl jest na lepáf rád wecere pánë uhoditi !

jedno we swátek , popraeujíce we slowu bozím , sezwati

se z lásky a pohodowatia najésti se ku potrebë a zajesti

práei prwní a nehubenowati s kusem chleba na weceri

papezské a kacierské 1 A toto naucenie mnozí drzie , a

kwasie hojnë na to" atd. (01. 48) Dáwal rozumëti ne-'

ukrytë, ze takowé pozíwaní wedlo áasto z lásky ke skut-

kûm welmi nebozskym, a ze „nëkterí polozili sau sobë

we znamení chléb bëlny, a kdyz chtí mluwiti o smilstwí,

tehdy jediné jmenují chléb bëlny, a tak sobë rozumëjí."

(01. 28.) * .'
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Nebyly wsak to wëroucné, nybrz mrawouèné prawdy,

které hlawnë zamëstnáwaly mysl Petra Chelcického ; je-

mu nebylo tolik péce o zpráwnost nauky, jako radëji o

zpráwnost ziwota ; nestaral se wícc o wyskaumání tajem-

stwí prawd bozích, nezli o poznání a zachowáwaní pri-

kázaní jeho; ba i kde hádal se skutecnë o theoretické

clánky wíry, bráwal sobë k nim míru a prawidlo hlawné

ze praxi kfesfanské. Byltë w té wëci, jestli ne ucenníkem,

alespoñ následowníkem zbozného nëkdy mistra Matéje

z Janowa, jemuzto rownal se w dûmysln, dûkladnosti a

horiiwosti, pfedciw ho wsak smëlau odhodlaností mysli

a dûrazem reci. U obau tëchto ucitelûw ceskych wyje-

wil se, сo do pojímaní a prowozowání nábozenstwí, zna-

menity rozdíl ducha národüw sewerních, slowanského

i nëmeckého s jedné, a jiznych, Italianûw, Spanieläw

i jilr^ch s druhé strany. U onëch kfesfanstwí prystí se

a pfebywá wzdy hlawnë we hlubinách citu a preswëd-

¿ení, cili we wnitfnostech duse; u tëchto wzniká sice

také ze hlubokého a ziwého kofene, ale pûsobí a hraje

wíce w oboru obraznosti, cili jakoby na pokrají duse.

Proto také wëtsí wáha klade se tam na úmysly a wuli,

zde na pauhé skutky; a onino wíce bywají naklonéni

spokojiti se aumyslem i beze skutku, tito wíce skutkem

bez aumyslu. Evangelium samo pozaduje sice i jednoho

i druhého : ale nelze zapírati, ze Kristus i apostolé, pä-

sobiwse osobnë u národûw jiznych, nalezali wíce pfícin

k horlení we smyslu prwním nezli we druhém. ChelÊicky

za pfíkladem M. Matëje jal se s téhoz stanowistë posuzo-

wati weékeren ziwot kfesfansky swého wëku. I jemu

bylo následowání pfíkladu Kristowa nejwyssím prawidlem.

milowání boba nade wsecko a blizního swého jako sebe

samého zákonem wsech zákonûw : ale milowání bona

mëlo se díti jedinë upfímnym a bedliwym ostríháiiím wsech
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jeho pfikázaní, a z lásky ke bliznímu mël clowëk i kfiwdy

snáseti trpëliwë , nehledati pomsty, neopláceti zlym za

zlé. Tëáko jest pfedstawiti sobë, jak bystrozrakau pil-

ností a pfísností odmësowal Chelcicky w lez a pokryt-

stwi wsecky myslenky, wsecky reci a skutky na oko

ctnostné a bohulibé, jestlize nepocházely z oprawdowé

wûle a ze srdecného snazení, zachowati se pfedewsim

bohu a plniti wërnë pfikázaní jeho ; zapíraní sebe samého

a oddanost do wûle bozí, awsak wíce cinná nez trpná,

byly mu cnosti základní a nutné u kresfana. Nezádaltë

plytwání city náboznymi, ani slowního cwiceni se w po-

boznosti, ani zaháliwého tëkání mysli o bozstwí, ani zau-

myslného ascetického tyrání tëla; byltë wzdálen wseho

mystického blauznëní i wseho pohfiáowání se do hlubin

spekulace, rozumem jasnym neménë nezli wërau mëfil

wsecky pomëry a powinnosti lidské, a we w§em kázal

setfiti miry. Dûlezity w ohledu tom byl zwlástë spis jeho

nadepsany „0 selmë a obrazu jejim." èelma bylo mu

wse, сo nese twárnost, ale ne spolu podstatu ctnosti a

poboznosti: tedy wsecko swatauskowání a pokrytstwi,

kazdy spûsob fariseismu, kaádé opus operatum, wáecky

obfady a ústawy, které chtëjí dosti ucinili zákonu bez

oprawdowého odwolení hfíchu; wse to slulo mu anti-

kristem, protoáe nápodobilo Krista jen na oko skutky

zewnitfnimi, a nikoli duchem prawdy. Chelcicky ubëhl

aá do zámezí, zatracowáním wsech ustanowení církwe

pH eluábách boÄich a pfi prowozowání náboznosti, jelikoz

dají se odbywati beze skutecného polepáení zwykûw a

aumyslûw hfísnych. Horlení w tom smëru éiní hlawní

obsah i spolu známku wsech jeho spisûw. Z té pfíciny

zanewrel na wsecky zákony lidské, prawë ze oni kladau

se na misto zákonüw bozích k zatemnëní a zemdlení

tëchto, a weda dûkazy, ze zákon bozí jest dostatecen
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ke wseliké zpráwë ziwota. Dûkazy takowé ménë zrací

se w pojednání „o základu zákonuw lidskych", nezli we

knize kterauz nadepsal ,.Síf wiry." a kteráz mezi celní

piody pera jeho pocítati se musí.

„Kfesfanstwí, dle ucení jeho, jest pry ziwel ducha,

jest rise swobody, kdezto clowëk samodëk a pfirozenë

se nese k dobrému, kdezto neni odporu ani nepoMdku,

tudíz ani pfipuzcní a nucení, aniz rozbroje a baure. Po-

hanstwi naproti tomu pochází z tëla, i jest plné nepokoje

a zlosti, [irocez musí bezdëky puzeno byti ku pofádku,

aby pokoleni lidské aspoñ w casném dobrém tela i statku

zachowáno bylo. K nëmu wyhradnë wztahuje se moc

swëtska pfipuzující (èïli coz nyní nazywáme zásadau

autority), kterázto mûze pry „odjíti ziwot, ale wûle pre-

nesti w jinau nemûze. Bûh nechce nikoho puditi bezdëky

k swé dobrotë, aniz mu ta dobrota wzácna jest, kterázby

musením pfipuzena byla." (Síf 1. 68). Protoz wsecka

wláda swetská pochází ode hfíohu, jest zlé, aëkoli proti

zrym newyhnutelnë potfebné ; "' bucftcz kfesfané, di, a

nebude wám potfebí králüw ani pánûw dle obyceje po-

hanského. Kdyz swaty Pawel pfikazowal ftímanum, pod-

dánu byti mocem wyssím, kteréz tehdáz byly kromé

wíry, neucil jich proto nikoli, aby ze sebe jednoho kfe-

sfana wyzdwihli, jeztoby jim panowal spûsobem králüw

té doby. (Síf 1. 83). „Nekazdy, (tak di tamze 1. 88)

kdoá se w moc wíze aneb jí poznvá, bohein se w to

386) Siticíry 1.41: „Jediné prestupníkóm zákona lásky ocet

kysely zpráwy mëstské jest potrebie. Protoz od Lriechu

prisla jest potrebnost úraduow králowych a jich zákonó*

na pomstn hriecha a neposlusenstwie boha; a ciem wiece

pokolenie lidské wzdaluje se od boha i od jeho zákona,

tiem wiece potrebie jest , aby se tëch práw pridrzalo a

w nich podpieralo. Nediem, by w nich stálo práwë po

kolenie lidské, ale podpierá se jimi, aby owáem nepadlo-'



Petr Chelckky. 417

wede, ac i z dopustëni boziho toliko mûze se wázati w moc.

Nebo nëkteré moci od boha jsau k zfízení zemë, a në-

které powstáwají k zetifení zemë, jako mor a baure, pfi-

waly krupné atd. Cisté a prawé kfesfanstwí panowalo jen

w prwotni cirkwi az do cisafe Konstantina Welikého ; kte-

réhozto kdyz pry Sylvester pustil u wiru, bez promëny

ziwota, se wsim panstwim a se wsemi práwy pohanskymi,

kfesfanstwí brzy zpohanëlo weskrz a weskrz (Par. str.

82). Papez císafe úcastna ucinil Krista w pohanstwi,

cisaf papeze zase ucinil úcastna swëta i zbozí a chwály

jeho ; protoá kdez prwé Sylvester a Petr Waldensky (tak!)

kryli se po lesich a po jamách pfed nim, potom cisar

wsadil Sylvestrа na mezkyni a wodil jej po Uimë (Par.

89, 90). Od té doby moci obë, císafská i papezská,

podporují a drzí se na wzájem jedna druhau, wsecko

w církwi a kfesfanstwu obracujíce sobecky k nebozskym

aucelûm swym. I témëf náruziwë horlí Chelcicky, kde-

koli mûze, na doktory, mistry a knëzí, cili jak je kdesi

(01. 219) jmenuje, na ty „satrapy císarské," ktcfízto

spojiwse se s mod swëtskau, welebí ji k uzitkûm wiry,

a chtëji pry „ji wcisti u wiru, jako wlastni wëс wiry"

(Sif 99.) Oni snáseji pry „písma zákona nowého i sta-

rého, aby pana swëtského bezpecnë postawili pod wiru

Kristowu s meéem jako apostola a namëstnika boz-

stwi ; a radi mu, aby pokojnu cinil a chránil swatau

matku církew, aby spala dokud samа chce, i aby slauzil

bobu náboznau ostrostí mece, azby nëkde celá krajina

popelem lehla." (Par. 63). Usilujit oni pry jen o to,

„aby swët weáken byl podraSen pod jich poslusenstwi ;

protoz moci pudi wsecky, kamzkoli zamysli, sbirajice

wojska i tisknauce jedny na druhé , aby lidé se we-

spolek wrazdili, laupili a wselijak hubili, a zpráwy ni-

áádné aby nehledali z wiry Kristowy, ale aby na jich

11
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pHkázaních a na jich práwích dosti mëli o wsech wé-

cech." (01. 237 a 268).

Myslenka wsak, která nejpfednëji znacila nauku Chel-

cického a byla jeho wlastní, bylo naprosté zamítaní práwa

k wálcení, ba i práwa ke trestu smrti mezi kfesfany.

Není se cemu diwiti, ze wëk, ktery w bohopustych bo-

jích husitskych tolik byl wywedl na odiw ukrutností a

seredností neslychanych, zbudil také myslitele zbozného,

aby protestowal srdnatë proti samému pramenu, ze kte-

réhoz nefesti takowé se prystily. On proléwaní knve

pokládal za hfích a ohawnost bez. wyminky, netoliko to-

mu, kdo mocí a pychem zdwihal se к autoku, ale i torau,

kdo mocí bránil se. Wsecky bojowníky nazywal jen

zprosta násilníky, zabíjece, wrazedníky a roty bezbozné,

newynímaje z kletby swé ani stawu rytífského, pokud

tento sobë za powolání kladl wedení wálky. „Odwolalli

jest bûh, (tak ptal se, Par. 1 14) pfikázaní swá : neza-

bijes, nepokrades, nepozádás, neucinís nási H bliznímu?

A kdyá jich neodwolal, neklamauli mistfi a knezí lidu,

omlauwajíce hfíchy takowé ?" Wáichni, kdo2 to éinili,

newynímaje ani M. Husa, pili pry „z wína kurwy weliké,

jímz jest zapojila wsecky národy, tak ze we tráweninách

jejích blaudí wsickni" (Par. 58). „0>vsem já to wím, íe

M. Hus sám od sebe, pfiprawuje se k mucedlnictwí, ne-

wywodilby bëhûw bojownych, kdyby nemël sirokého ucení

o tom w doktofích" (Paf. 60). Ale M. Jakaubek, „kdyí

më jest kacefowal pro moc we swém pokoji w Betlémé,

fekl sem jemu: kdyz ta moc práwë u wife stojí podlé

té twé feci, máliz zpráwu w evangelium ke swym skul-

kûm, k bojûm a k jinym ukrutenstwím ? ftekl jest : nie,

ale stafí swatí tak prawí. A po odjetí králowu od Prahy

(r. 1420) kdyz mnoho lidu zbito s obau stran, wymlau-

wal ty zabíjece, fka: jáf jim nemohu swëdomí ciniti



Petr Chelckhp. 419

z tëch zabití, nebo staw rytífsky bylby potupen ! Odkud

to pije ten muz weliké tichosti, postawy poswátné ?"

(Par. 63). „Bylby se osupil na kazdého, kdozby w pátek

snëdl jelito swiní: a ted nemûze z wylití krwe clowëéi

swëdomi ciniti ! kdo jest jemu swëdomi odjal ?" (tamze

65). Protoz „tázi se tebe (tak psal Rokycanowi t. 60),

které to rytífe míníte, jimzto bëh bojowny pfislusi ? Tyli

kasalické, 3S7 jezto na hradích a na twrzich wlasy ra

mena odíwají a suknice krátké mají, jimiz podobnë ne-

mohau zadku pfikryti? Jestlize jediné ti mají bojowati,

coz pak ciní w bojích mësfané n sedláci? Pohledte na

swé feci, zef prawé nejsau ; ze wy w cas boje nadëláte

rytífûw z kozeluhûw, z sewcû w, ze spuléfûw i z tëch,

kdoz muze palici nésti, a na kázaních mluwíte o kníza-

tech a rytífích, i nadëláte jich ze wsech lidí! Neb ani

král, ani knízata, ani páni, ani hubení panosce nebojují

sami, ale kazdy mocí wypudí swé sedláky, zsibalíce tak

a k mordu pfiprawujíce lid weskeren." Takowymto hor-

lením proti práwu a obyceji wálky wûbec dëlil se tedy

Chelcicky ne od ftíma toliko a Prahy, ale také od sekty

Táborské a Sirotci, a nemël za ziwobytí swého nezli

skrowny pocet pfíwrzencûw, kterym dáwáno jméno „bratfí

Cheléicti." Nebof zamítaje wsecko uzíwaní moci swëtské

pnpuzující, сo pohanstwí, nerozmyslel se pfiznati se i

k nejkrajnëjsim z nauky swé wywodûm. Ucennici jeho

mëli netoliko neuziwati moci ani pfisahy, nebywati aufed-

nici a saudcowé, aniz kterakkoli aucastniti se moci a

887) Slowo „kasalicky" zdá se nám byti prezdíwka, dáwaná

z zertu rytírûm a panosûm modní lepoty w eatstwu mi-

lownym, od „kasání se," t. j. strojení se na oko auhlednë.

„Rytíri kasaliétí" byliby dle toho tehdejsí modní elegant

towé, swiháci atp.

27*



420 KnAaXIV. Clánek 7. Wék Jifihn l'odébrada.

maudrosti swëtské, :i5"' ale také snáseti wsecka bezprawí

pokoтe a trpëliwë, neoplácejíce nikomu zlym za zlé,

nemstíce se, nereptajíce ani zlofecíce; mëlif pry pfipo-

dobniti se Kristu, kteryzto „podlé té powahy, ie owce

jest pokoтá, krotká a nemstiwá, rácil se k ni pfirownati

sám, a weden jsa na zabití, jako owce neotewfel jest

úst swych, kdyz jej teice stfihli na kfízi, ale onëmël

jest." (Postilla 1. 123).

Sloh jeho nese na sobe ráz pûwodnosti zwlástní,

jakoz i spisowatel sám, a ciní se tudíz dosti zajímawym.

Jest sice nestejny, protoze nehledany a nestrojeny wsude,

casto rozwiácny, castëji wsak jadrny a dûrazny, i ne-

zfídka wznásí se k neobycejné kráse fecnické, ackoli

beze wseho sperku slow; mûze se fíci, ze jednota ne-

rozdílná rozumu i srdce clnila jej wymluwna. Jako në-

kdy Stítného, tak i jeho spisy snadno jest rozeznati mezi

plody spisowatelûw sauwëkych, ktefíz omasfujíce slowa

swá citaty a swëdectwími nekonecnymi, we slátanine ta-

kowé chlaubu jakausi hledati se zdáli. Chelcicky welmi

pofidku dokládal se swëdectwí cizích ; ackoli celá jeho

mysl pohyhowala se w ziwlu biblickém, newzdáwal se

wáak nikde swé samocinnosti, rozumuje o wsem samo-

statnë dle wlastního dûmyslu, a wplétal iilosofii ziwota

neménë ííasto do feëí swych, nezli kritiku wselikych

mrawních wyjewûw wëku swého. Wsím tím nabywá sloh

jeho jakéhosi pfídechu nowowëkosti, kteryz pojisfuje slo-

wûm jeho budaucnost. Casto mnëlbys císti w nëm spi-

sowatele rázu nejnowëjsiho, a nezfídka upadaje mimo

nadání w ironicky ton, upomíná ziwë na spûsoby filosofa

Samosatského. Stíhaje wsak mrawní neduhy wáech lidí

388) Jen Chel6ícky molil se wyjádriti o práwnících swého wèku

w ta slowa, ze pry „smrdí múdrostí rathauznú, jako 6e-

senkem na stitrobu jedenym" (Síí 1. 4 2).
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a kazdého stawu, nejewil nikde wásnë ani proti osobám,

ani proti stawûm zwlástním kterymkoli. asu

Zamlëeti wsak nelze, ze uceni jeho mëlo tu samau

wadu do sebe, kterau stíhal u zákonûw swëtskych, totiz

ze newsíchni lidé mohli jich plniti, ku pf. zalozenych na

zebrotë a na platech, jezto pry newsichni mohau zebrati

ani platûw miti : „nebo jsauce zákona zebrawého, ne-

mëliby u koho zebrati, kdyz by nebyl kdo dëlaje, aniz

by páni wsichni byti mohli, by sedlákûw nebylo" (Post.

1. 159). Tak nápodobnë dá se namítati : kdo bude míti

trpëti kfiwdu, kdyz budau wsickni lidé chowati se dle

zákonûw Chelcickych a nebude nikde násilí ani proná-

sledowání ? Patrné jest, ze zákonowé tito, nedawse se

upowsechniti, nehodili se pro celek spolecnosti lidské,

ale jiz od pûwodu swého hledëli k inensí toliko cástco

její; neb sbor utlacowanych wíry Chelcické predpokládal

skor utlacitelûw, zûstáwajících kromë wiry. Také kdyz

moc swétská pfipuzující, dle wlastního seznání ucitelowa,

bylo zlé newyhnutelné , nemëli wsichni dobfí wyh^bati a

stítiti se jí naprosto. Ucenníci a posobníci Chelcictí ne-

mohli uchrániti, aby odpor ten newyskytnul se u werej-

nosti, jak mile poctem a pûsobenim swym nabyli wëtsi dû-

lezitosti we spolecnosti státní ; jakoz pak o nesnázech a pût-

kách odtud poslych wyprawowati budemc na swém mistë.

389) Bylat wëc prirozená , ze pri mrawním horlení swcm ne-

usetril n¡/¡ídného stawu : byloby wsak (lle u/.nání naáeho

nesprawedliwé, nárky od nëho wcdené nad ncplechami

knëzskymi a slechtickymi wywoditi snad z oeobní proti

stawûm tëmto nenáwisti ; nejednau zajisté bywá také reô

o knëzích poboznych (i w Rímë) s pochwalau uprímnau,

a zase o „howadnosti" lidu obecného, takze slow „chlap"

a „wyr" temër za synonyma se uzíwá. Jestli kde сo

wáeniwého proskakuje, jest to proti wykladatelûm a wele-

bitelùm práwa swëtského a „moci pripuzující," jakoz ua-

hoire jiz dotôeno.
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Neménë wázné jest, сo nainítali pozdëji proti osobë

ucitelowë ti jeho ucenníci, kterym zálezelo na cástecné

aspoñ promënë ucení" jeho. Pro snadnëjsí podwrácení

autority mistrowy twrdili nëktefí, ze on sám nezachowáwal

se we wsem dle ucení swého, ale ze ukazowal se s jedné

strany pfílis prudkym, dlauho hnëwiwym a mstiwym, tak

ze ku pf. s knëzem jednim swadiw se, nechtël mu pry

do smrti odpustiti, s druhé pak strany ze nemël sám dosti

odwahy ku podnikání kfíze Kristowa, tak ze jsa obzalo-

wán, kdyz r. 1443 mël státi na sboru Kutnohorském, o

kterémz wyprawowali sme, bylby pry rád wsecky swé

spisy pro strach spálil. 3!,° Skoda ze nedostáwá se nám

o událostech tëch zpráw urcitëjsich a jistëjsich, aby ne-

dála se ani kfiwda památce muze zaslauzilého. ani ujmn

nauce psychologické, zatajením snad úkazu zajímawého,

ze w jedné i téz mysli mohla se spojiti i neobycejná

smëlost сo do theorie , i nemalá chaulostiwost сo

do praxi.

Nejwëtsí owsem pamatnosti nabylo jméno Chelcického

z toho, сo teprw pozdëji a bez osobního jeho pï-icinëni

pocalo wywíjeti se. Jiz r. 1454 mistr Rokycana, zakusiw

mnohonásobne nechuti mladého krále Ladislawa, i pfed-

wídaje èasem jestë wëtsi zmáhaní se reakce proti luisi-

tismu, jal se byl nastupowati zase na cesty prwních re-

formatorûw a hofekowati na kázaních swych nad poruse-

ností wsech wecí kfesfanskych : dle fecí jeho hynul pry

duch prawého nábozenstwí wsude, hfích panowal pod

jménem zákona, antikrist pak jiz byl wkrocil ke \vsem

swátostem tak, ie lid zaweden^ pozíwal jich ne ke spa-

3 90) Uwodí to bratr Lukás Prazsky we swé Odpowëdi na spis

Kalencûw, r. 1524 tistëné, na Hstu V, 5, dokládaje pH

tom: „To sem proti twé neswëdomé chwále slylemi reô

priwedl, nejistë jí, ani owáem zamietaje."
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sení ale k zatracení swému ; a сo pfi tom nejkormutli-

wëjsího, byla nenadëjnost pomoci :i91 Slowa takowá pa-

dala nëkterym jeho posluchaéûm hlaubëji do srdce a we-

dla pozdëji k dalsím následkûm, nezli zamysleno bylo.

Posluchace ty byla wetsí pilnost a oprawdowost w nábo-

zenstwí jiz od nëkolika let spautala auzeji jak mezi sebau,

tak i s mistrem ; bylif mu jako ucjaky wybor ucenníkûw

w obcí jeho nad jiné milejsích a dûwërnëjsich. Mezi niini

391) Podána o tom odBratrí pozdëji následující zpráwa: „Pri-

drzeli sme se M. Rokycany, jeho poslauchajíce mimo jiné

wsècky za nëkoliko let, i kázaní jeho píáíc; a zwláetë

toho reku, kdyi mlady král kralowal (t. kdyz Ladislaw

bydlil w Praze r. 1454,) mnoho oznamowal zawedení

lidu kirestanského, a kterak prezle stojí u wiere i w skut-

cích, a kterak swátostí zle pozíwají a nerádnë i sluzebností

kostelních k mylné nadëji swého spusení , ' a ze knëzí zle

wcházejí w knëzstwí, a rídko se nahodí knëz bez hríchu

smrtelného. A tak w swém kázaní mluwil , ze jsau oni

ta newëstka, o níi psáno w Zjewení, ie sedí na selmë.

— Také i o lidu wyprawowal , kterak jest howadny a

zselmily, a íe prílis zle stojí pod jménem krestanskym,

a tak ¡te jsau podobní krestanóm prawym, jako sw. Petr

malowany na stënë k onomu swatému w nebi atd. A tak

mnohé wëci mluwil o tëch zawedeních , on i jiní knëzí'

atd. (W arch, bratrském w Hernhutë, rkp. I, 1. 857).

„Na druhau stranu kdyá mluwil o obnowení církwe i o ríd-

kosti strany následowání prawdy, (dokládal) íe ewët jí

neprijme a kdoikoli budau chtíti toho docházeti, ze na

weliká a hrozná nebezpecenstwí prijdau: i dáwaje príklad

na mëstu wypáleném a rozboreném a práwë zpustlém, na

jehoí gruntech a ssutinách porostliny a rozlicné chamradí

wzrostly, a w tëch porostlinách rozlicná a ukrutná zwër

lítá se zplodila, nedopaustëjíc niiádnému na tëch místech

niôímí hybati , owsem gruntu hledati ; a wykládaje to

prawil tak: my jestë po swrchu chodíme ; nezli se lidé

zase gruntüw doberau a na nich dílo dobré a stoílé

wzdëláwati budau , proti nim zwër lítá powstane a jim

prekázeti bude" atd. (J. Blahoslawa hist, bratrí ée-

skych rkp.)
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wynikal muz potud docela neznámy, ale pozdëji pode

jménem brair Éehof prosluly, rodily sice zeman, ale tak

chudy, ze mu bylo krejcowstwím ziwiti se; ten za mládi

byl nëkdy wstaupil do klástera Bosáckého. ale opustil jej

zase, kdyz rozmohlo se w zemi husitstwí; prawili také

nëktefí, ze byl synem wlastní sestry Rokycanowy, coz

ale nemá dostatecného dûwodu. 392 Byl to muz powahy

skutecnë neobycejné, pobozny a rozumny, pokorну a

pfísny pospolu, cinny a odwázny a nebazíeí pfece ani

po cti ani po jmëni, ani po pfednosti a panowání ; nejsa

uéenym, byl pfece nadjiné mnohé mocen i slowa i péra.

Reci mistrowy o zaslosti lidu kfesfanského cinily jej roz-

pacita i teskliwa; kterak zajisté mohl bezpeciti se spa-

senim, kdyz antikristowa nákaza chytala se i samych

swátostí církewních? Protoz chodíwal k nëmu také sau-

kromi hledat nauèeni a upokojeni mysli. Rokycana chtëw

buefto utwrditi jej nowym swëdectwim, aneb jen wûbec

pohowëti jeho tuzbë nábozné, dal mu císti nëkteré knihy

Petra Chelcického. Tim ale zádumcnvá ftehofowa tauha

S 9 2) Sauwëkych swëdectwí o pociítcích Jednoty bratrské není

owsem ncdostatek. Kromë sedmera peaní k Rokycanowi

známe sedmero wëtsích episûw Kehorowych : 1 ) o církwi

swaté, 2) o ШОС1 meëowé, 3) o dobryth a zlych knëáích,

4) o zmarení slowa, 5) o auzké cestë Kristowë, 6) kterak

se lidé mají míti k církwi íiímské, 7) zpráwa o pocátku

bratrí wdl)ec wydana, — wäe w archivu w Hernhutë, —

a nikde neaachazíme nie, coby na Rokycanowo ujcowstwí

k Rehorowi wykládati se dalo. We psaní рak k Janowi

Chelcickému asi od r. 1 4 G 9 dí Rehor : „Mûzes pomnëti,

kdyz sem byl u nëho ( Rokycany) s tebau we swëtnicce,

ze sem jemu ïekl : swëdom jsi mne wíce nez od sedm-

nácti let; jestlizes na mne сo zlého neb bludného shle-

dal, aby mi powëdël ; a nie nepowëdël." Тak by Йehor

byl mluwiti nemohl, kdyby jej Rokycana byl znal takorka

nezrozeného. Takét to domnëní o ujcowstwí obau muzûw

wyskytuje se teprw u spisowatelûw pozdëjsích.
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neukojila, nybrz wíce roznítila se: tu teprw nasel a po-

znal ducha druzného a plodistwého, takze сo potud wíce

méne nepowëdomé dfimalo we hlubinách dus'e, hlasem

saucitnym zbuzené wystupowalo mu na wysluni mysli, a

oblekalo se w urcité myslenky, úsudky a pfedsewzeti ;

nemël pokoje, nezli poznal netoliko wsecky Chelcíckého

spisy, ale i spisowatele samého a ucenniky jeho, jezto

jal se nawstëwowati w Chelcicich osobnë. a93

Od té doby Rehof i prátelé jeho byli Rokycanowi ztra-

ceni, porozumëwse jiz zawedeni kfesfanskému dûklad-

nëji, nezli mistr sám ; hojnëjsi rozpaky a potfeby, wyáái

aumysly a aucely pocaly zamëstnáwati je, kterymz Roky-

cana tim ménë wyhowëti stacil, 6ím wíce zdála se chlad-

nauti zase horliwost jeho, kdyz po smrti krále Ladislawa

nastala promëna wlády w Cechách jemu pfizniwëjsi. Tau-

zili tedy cim dále tím wíce oddëliti a wzdáliti se od

církwe obecné, dle jejich pfeswëdéení az do dna zka-

iené, aby spolecnym oЬсowán1m neupadli koneénë do

spolecného s ni zatracení. Mistra Rokycanu chtëli po-

táhnauti s sebau a pak následowati jeho сo wâdce na

nowé dráze : pokusy a. domluwy k tomu obnowowaly se

skrze mnohá léta, wzdy wsak nadarmo. On tedy, aby

398) W dotíeném psaní prawí Ëehor tak6 : „Mám za to, ze

o tom wís, ze sem ôasto tëchto let w Chelèicích bywal a

s nimi rozmlauwal" atd. We psaní prwním k Rokycanowi

dd. 2 maje 1468 stojí ta slowa : „Ten ôaе (1454 sld.)

chwiílils nám Petra Chelcickébo, a mу sme potom 8 nfm

mluwili i píerna jeho Mi. A z toho poznali sme mnoho

wíce zlého pri knëzích a pri lidu , takze i o tobë po-

chybili sme" atd. Také we zpráwë wûbec wydané peal

br. Èehor : Rokycana — „wydáwal dobré swëdectwí o

Petru Chelcickém, i písma jeho prijímal; a my sme sPet-

rem mluwili a písma jeho ctli, a potom i s bratrími

jeho, jakoi i podnes jsau nëkterí s námi spolu." (Arch

Bratr. I. 358.)
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konecnë i zádosti jejich wyhowël, i jich se zbawil, zjednal

jim na králi Jifím misto w saukromí na Litickém zbozí

w Kumoaldè za Zamberkem. We kraji tom obywatel-

stwo predeslymi wálkami welmi bylo zfedlo, ale smyslení

táborské, panowawsí dlauhy cas na blízkém hradë Lans-

perku, nebylo u lidu w nepamëti. Tam jiz r. 1457 a násl.

stëhowali se netoliko bratr Rehof s Prazskymi pfátely

swymi, ale brzy také odjinud z Cech a z Morawy lidé

stejnë smyslející, jak sedláci a femeslníci, tak i zemané

a knëzí, jezto wsichni mezi sebau pocali jmenowati se

bratrími, neberauce ohledu na rozdíly stawûw. Kolonie

tato zrustala tak rychle, ze nezadlauho udála se jí po-

tfeba zwlástních statut ke zfízení swému we wëcech jak

duchowních tak i swëtskych. Faráf Zambersky Michal,

knëz prawy dle srdce Rehoftma, pfistaupil k nim a pri-

sluhowal jim swátostmi dle obfadu obycejného; stejno-

myslnym ukazowal se také knëz Martin faráf Krcinsky.

Aucel jejich nebyl potud jiny, nezli ostfíhati se toho, сo

nazywali zawedením lidu kfesfanského, zfíditi pfísnejsí

mezi sebau kázeñ, a pomáhati sobe wespolek w lásce die

pfíkladu prwních nëkdy kfesfanûw. Protoz kdyz no-

wymi pfíchozími pocaly wznikati rûznice mezi nimi,

zwlástë o smysl pfi swátosti tëla a krwe pánë, skrze

traktaty Táborské i jiné, usauzeno z obecného shromáz-

dëní )vf. r. 1459, „aby wsech traktatûw zanechajíce, dosti

mëli na zákonu bozím a jemu sprostnë wëfili; jestlizeby

pak komu ktery traktat widël se byti prawdy blizky, wsak

aby nebyl cítán bez ohledání a usauzeni starsich." 39A Tim

wytcen wznikajici jednotë hned od pocátku smër prak-

ticky, a otázkám wëroucnym pfiznána platnost jen wedlejsí.

394) Podáwáme to doslownë podlé Blahoslawowy historie bratrí

ceskych rkр. — Takét we psaní swém k Rokycanowi

dne 2 maje 14 68 prawili bratrí: „Wsecky spisy a trak
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Ale praud nowy nedal se zastawiti wpûlcestí; bylóf

mu aneb zaniknauti zase, nemëlli sám w sobë síly do-

statecné, aneb odolati wsem záwadám naskytujícím se

nutnë wnitr i ze wnitr. Jednota nowá brala opráwnëní

swé z potfeb duchowních wëku swého : kdokoliw zajisté

odeprewse se autority papezowy a Rokycanowy, chtëli

zakládati nábozenstwí jediné na slowu boznn písma swa-

tého, ti wsickni tiskli se do Kunwaldu tím walnëji, cim

wíce ochrany a pokoje slibowalo bydlení na statku krá-

lowském a pod pfízní woleného arcibiskupa. Wsak práwe

proto, ze tolikero lidí s myslenkami sobëwolnymi hlásilo

se do spolku, nutno bylo pokracowati na dráze pocaté, a

pfibírati, cokoli do smëru se hodilo, i odmësowati, сo pro-

tiwilo se, az konecnë jednota celá octnuwsi se na jiném

základë, zrodila se k ziwotu vvlastnímu a samostatnému.

To pak nemohlo wykonati se bez zápasûw mnohotwárnych,

o kterychz nemuzeme zde sífiti se, ba ani bez mucen-

nictwí. Hned pn prv/ních dosti nepatrnych promënách, kteréz

knëz Michal uwedl pfi sluzebnostech kostelních a inái,

zbaufilo se okolní knëzstwo a pocalo zalowati na nowé

osadníky, сo na bezbozníky, rauhající se swátostem cír-

kewním ; sám jejich pfísny ziwot pokládán za pokrytstwí,

za tajení hfíchûw tím ohawnëjsích, cím ménë jich bylo

widëti. Rokycana, znaje dáwné pfátely swé lépe, nepii-

jímal áalob na në dlauho, lee ze protiwníci jejich, popu-

diwse nejprw králownu Johannu, potom skrze ni krále

Jifího, pfinutili ho konati nad nimi aurad inquisitorsky. 395

taty opowrhli sme wíce neäi od osmi let, a wystríháme

od nich , a zwlástë od Martinkowych a Biskupcow^ch

i od jinych wsech."

39 5) Bratr Èehor we traktatu „Kterak se lidé mají míti kcír-

kwi Eímské" psal o tom takto: „K M. Rokycanowi mnohé

reci na nás sly, ale neprijímal iíalob dlúho na naе, neb

nás we wsem swëdom byl a také k nám milost mël tëch
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Teprw kdyz to, сo lezelo wíce w tuzbách nezli w au-

myslech jejich od pocátku, splnilo se konecnë, ze od-

rekse se naprosto knëzí Rímského swëcení, zfídili sami

ze sebe fád knëzsky nowy, pâwodni a wlastní r. 1467,

nemohl ani Rokycana, dle ucení a pfeswëdcení swého,

déle showíwati Jim. Od té doby teprw zasazowal se

horlíwë proti „bludarûm wsetecnym," kterí z laikûw pry

dëlali sobë sami knëzí a biskupy, odpírali cest powinnau

tëlu a krwi panë, Hdi doslé rozumu jali se kftíti podruhé

ajw. Bratfí zajisté byli sice pfijali ucení Petra Chel-

èického a zprawowali se jím we wsech swych wëcech :

ale kde ukazowaly se w nëm nedostatky, jako pfi swá-

tosti oltáfní, uchylili se wíce ke smyslu knëzi ftëkdy

Táborskych; kfest pak opëtowán u nich nëkoHk let z té

pfíciny, ze swátostí od knëzí Rímského swëcení podanych

nemëli za swátosti. Proto rozjitfily se náruziwosti s obau

stran, a w baufech powstalych osada Kunwaldská roz-

plasena zase ; wyznawaci nowého ucení drahny cas strá-

dali u wëzení, aneb pokr^wali se po horách a lesích ;

jednota wsak jejich nehynula, nybrz tuzila i sífila se

w protiwenstwí jestë wíce.

Nez podrobné wëci tëchto lícení odkládáme k místu

swému we wyprawowání obecnyeh dëjin zemë ceské,

jichzto napotom staly se éástkau podstatnau ; zde bylo

casuow. Ale ze swëdectwí KMti nemohl zawrci , neb

znamenití knëzie mluwili a také králowú na tom postawili,

aby tëm wëcem wërila na nás, kteréz pred pánem bohem

kriwé byly; a z tëch príéin král kázal nás jímati i wë-

zením trápiti A M. Rokycana tomu jii nemohl uciniti"

atd. (Arch. Bratr. I, 18 8). — Znamenité jest, сo tyí

Rokycana r. 1470 rekl knëzí Martinowi, jehoz takézkau-

seti mël z rozkázaní králowa : „Lidé ewëtstí nëkdy z mála

kdyz narknau neb obwiní ëlowëka, na smrt wydadí; a

jábych nerad byl zádnému ph'cinau k smrti " (Arch.

Bratr. IT, 126 s1.)
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nám jen ukázati, kterak mezi tëmí husity, ktefí nespo-

kojili se ani s Rímem, ani s kompaktaty Basilejskymi, po

nmohotwárném kolotání ustrojila se jednota církewní nowá,

trwalejsí a cinnëjsí wsech predeslych. Pomër její k církwi

kalisnické, ze kteréz wystaupila, dá se powsechnë nazna-

citi tëmi slowy, ze M. Rokycana we wyznání a ucení

swém nespustil se byl základu a stanowistë wíce ménë

katolického, kdezto bratr Rehof a posobníci jeho posta-

wili se na stanowistë pauze protestantské ; onen zajisté

pnjímal za prawidlo wíry, kromë písma swatého, také

dáwné tradicie církewní wseobecné, a pfiznáwal hierar-

chii Rímské dëdictwí klícûw apostolskych, kdezlo „bratfí

cestí" naproti tomu, odfíkajíce se dáwné hierarchie, za-

kládali ucení swé témër wyhradnë na slowích písma swa

tého a na swobodném jejich wykladu. Wmësowání do

podstatného tobo rozdílu jestë také náfkûw osobních bylo

tím wíce litowati, cím mensí ukazowala se jeho potfeba ;

o bojích takowych neumí sprawedliwë sauditi , kdokoli

sám se jich aucastní. Co hlawní známky jednoty bra

tfí ceskych dají se napfed wytykati tfi: I) ze obra-

cela wzdy wëtsí pozor k ziwotu nezli k ucení kfesfan-

skému ; 2) ie u ni poboznost a rozum wzdy w neroz-

dílné jewily se cinnosti, a 3) ze pfijata w ni zásada

oprawy také сo do wëroucné cástky její hned od po-

cátku. Kterak na základech takowych dafily se pokrok

a zdokonalitelnost nekonecná, wyjewí se z postupu wy-

prawowání naseho.

Zbywá nám jestë mluwiti o Waldenstych a o pomëm

bratfí ceskych k nim ; potfeba toho zdá se tím pilnëjsí,

cím walnëji nëkdy, w domnëní zwlástë západní Europy,

sekty obë pospolu míchány a bratfí sami Waldenskymi

nazywáni byli. Známy jsau i pûwod Waldenskych od

Petra Walda, kupce w Lyonë r. 1170, i rozsífení jejich
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nëkdcjsi w juné Francii, zwlástë w Delfinatu a w Pie-

montë, i hojná pronásledowání, kterúz utrpëli, a rozpty-

lení audûw jejich po wselikych koncinách západní Eu-

ropy ; neménë známé jest, ze oni sami jiz za starodáwna

twrdili a twrdí az podnes, ze pûwod jejich církwe byl

od casu císare Konstantina Welikého a papeze Sylvestra,

i ze dosahowal tudíz témëf az wëku apostolského :

nowé naproti tomu zdáti se bude, сo i my wybíráme ze

starych pramenûw ceskych, i jiní skaumatelé naseho wéku

za prawdu postawili, 89* ze Waldenstí XV století nemëli

jestë swé wlastní a ukoncené saustawy wëroucné, aniz

сo do í-lánkûw dogmatickych od Rima innoho se wzda-

lowali, ale ze odpor jejich proti církwi Rímské zakládal

se hlawnë na mrawní a praktické stránce kfesfanstwí.

Takéf církew jejich, aspoñ w zemich nëmeckych, udrzo-

wala se uprostfed církwe Rímské jako nëjaká tajná spo-

lecnost, tiikze audowé její zewnitf a na oko pfiznáwali

se ku poslusenstwí Rímskému, pozíwali swátostí s jinymi

katolíky zároweñ, a wselikymi spûsoby hledëli odwrátiti

od sebe podezfení, aby сo kacífi trestáni nebyli. Protoz

není owsem nepodobné prawdë, сo sme nasli zazname-

náno w starém rukopisu, 397 ze na podzim r. 1433 biskup

Filibert, сo legat sboru Rasilejského, w Praze we Slo-

39 6) Míníme tu zwláátë dwë knihy: Die Waldenser im Mittel

alter von A. W. Dirckhoff, Göttingen 1851, a Die roma

nischen Waldenser von Dr. Herzog, Halle 1853, jeáto

ucí obë , ze nejstarsí knihy Waldenské konfessionáku

wzdëlány byly s wëtsího dílu teprw na základe traktátûw

Táborskych knëzí XV století.

397) Br. Jafeta Illas strázného, rkp. od r. 1600 w zemském

archivu w Brnë chowany, pripominá událost tu (na 1. 118)

jen zbëznë, dokládaje, ze se stala 14 3 3 okolo sw. kríie

na podzim (t. j. 1 4 Sept.) , ale wëdomo , ¡ta toho lets

legatowé Basilejstí teprw 22 Oct. prijeli do Prahy.
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wancch swëtil knëzi Waldenské, z nichz potom roku ná-

sledujícího 1434 nëktefí w Basilü az i na biskupstwí pr^

powy^eni byli. Mozná zajisté, ze to tehdáz poslauziti

mëlo Cechûm podobojím za pfíklad a podnët, aby stali se

tím ochotnëjáími k uzawfení kompaktat a ku podniknutí

také poslusenstwí llímskcho. Ale bud tomu jak bud*, to

wzdy nepochybné jest, ze tito Waldenstí, tfebas i w Praze

swëtiti se dali, nebyli Cechowé ale Nëmci ; protoze wsickni

Waldenstí, s kterymi bratfí cestí XV století ciniti mëli,

(a ojinych není nám nic wëdomo,) byli jazykem naskrze

Nëmci, a s wëtsiho dílu kupci, nemëwsí tusím aspoñ

w Cechách nikde stálého bytu. O pomëru a pomoci

jejich k zalození Jednoty bratfí ceskych poucí nás nejlépe

zpráwa samého zaklàdatele, kteráz i w jiném ohledu ne-

ménë dûlezitá nezli zajímawá jest, a posawad usla byla

pozoru wsech skaumatelûw. "8

„Poznawse," tak wyprawuje bratr ftehof, „ze pfi

jich (kalisníkûw Rokycanowych) pûwodu ftímského swë-

cení nemûzem se zprawiti we swém swëdomí , jakoz

apostolská písma oznamují: i ptali sine se w prodlení

nckolika let na pûwod prwní církwe swaté, zûstáwají-li

lidé jestë w kterych zemích, jeztoby w prawdë wíru pána

Krista mëli. Protoz nëktefi chtëli se pokauseti do zemí

Indickych: ale ie w pfítomnosti nasi w Praze zjewili se

dwa muzi odtud, i wyprawili, kterak tam jest, i srozu-

mëli sme, ze není tam proé pro pûwod jíti; ale mûzef

mezi nimi byti mnoho dobrych kfesfanuw. Také sme

s Йekу mluwili téá w Praze, i nëktefi z Cech tam byli,

3 98) Zpráwa následující stojí w Kehorowë traktatu „kterak se

lidé mají míti k církwi Rímské" w arch. Bratrském

wHernhutë, dílu I, Da listu 13 9. Stan dëjepisci bratrstí,

Blahoslaw, Lasitius, Camerarius a jiní, zdá se ze jí owsem

ani neznali.
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jezto ty wëci widëli, 3!,9 kterak oni se mají, téz i w Rá-

cich i w Rusích, i mezi Armeny, i w Muldawë; jakos

jsau a mohau byti i tam lidé ctnostní a kfesfané dobri:

¡île pûwod knëzi mají spolu se swëtem, nez ze tam jest

rozdil od Rimské církwe. I mohau se snadnë kfesfané

wërni zachowati mezi nimi w swëdomi dobrém, az jsau

také w prwni léta nëktefi z nich trpëli mucedlnictwa :

ale wsak sme ocl nich nemohli miti pûwoclu knëzi podlé

prawdy pisma apostolského; neb také podlé pûwodu swého

jsau knëzi zkazení ti Walastí, téz i Rusowé, swëtiliby

ledakohos, kdyz by Jim jedno dal ; jakoz nedáwno tri

swëtili z Cech, newëdauce kterak jsau ziwi, a ti poslu-

huji, nejsauce z moci úradu papezowa swëceni; nebf se

we wsem strpi, kdyz jedno spolu sluzebnosti pfijímají.

Jakoz také nëkteré z Waldenskych pfijali, jezto také po-

sluhowali ; s nimiz sme se seznámili, a nëktefi z nich

s námi jsau. ïakéf sme mluwili s knëzimi jejich (t.

Waldenskych) a zwlástë se Stefanem, kteréhoz upálili u

Widni. Ten clowëk byl jest rozumnëjsi jinych knëzi,

kteryz nám mnoho prawil o pûwodu prwní církwe ; neb

prawí se byti zûstáwajíce jedni po druhych w tom pû

wodu az do nich. Jakoz také prawili, ze nepowolili

pfedci jich Sylvestrowi, kdyz ucinën papezem od císafe

a bohatstwí pfijal, a ze tak trwaji kdez mohau ktefi po

zemich ; jakoz pfed lety upjlili jim biskupa sama druhého

3 99) Na jinych místech podána o torn áirsí zpráwa, kterak po

wzetí Konstantinopole od Turkûw prisli do Prahy zebrotau

take dwa knëzí reôtí, kterymá Rokycana dowolil i slauziti

w kostele Tynskem dle obradu swého : spûsoby weak

jejich nezalíbily se Prazanûm wûbec. Prispëlo to nemálo

ku koneënému zarazení onoho jednání , kteréz r. 145 2

mezi církwí feckau a ceskau bylo se pocalo (wiz nahore).

Ze tehdáz kromë Konstantina Angelika také rodilíCecho-wé

wydali se byli w poselstwí do Konstantinopole, dowídáme

se jediné z tohoto swëdectwí.
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na Rynë. A tak mnohé wëci mluwili sme s nimi, a

zwlástë s tím knëzem jejich Stefanem, kteryá se ne-

poddal k posluhowání kostelnímu (t. Rímskému) az do

smrti, ackoli byl znám s knëzími w Cechách, a zwlástë

s M. Rokycanau a s knëzem Martinem Lupácem, ktefíz

jej za dobrého mëli. Tenf jest posluhowal tajnë tëm

Waldenskym mezi Nëmci, a tau pfícinau jest üpálen. Ten

jest tak podáwal se nám, zeby chtël oprawiti, cozbykoli

poznáno bylo fpfi nich odporného wife pana Krista a

kfesfanskému ziwotu, ale aby to zpraweno bylo písmem

apostolskym, jakoz bylo w prwní církwi. A my téá po-

dáwali sme se a skutkem chtëli sme tobo dowesti: ale

ze mëli pfízeñ s knëzími Rúnského swëcení, jim se zje-

wili a oni to zrusili." A wykládaje dále, ze se nestalo

auplné spojení obau jednot, Waldenské i ceské, prawí

. br. Rehof: „Nëktefí z Waldenskych poznali, ze sau wy-

winuli z prwních predkûw swych ; a také to skodliwé

pfi nich shledáno, ze od lidí berau a poklady shromáz-

dují a chudé opaustëjí ; jezto knëzi kfesfanskému jest to

proti wife, aby jaké poklady chowal, netoliko ze statkihv

lidskych, ale by mël wlastní swé od swych rodicûw,

máf na almuzny obrátiti a nikoli w nauzi chudych

opaustëti" atd.

Od sekt a rot nábozenskych obrafme nyní zfetel

swúj k sektám a rotám wojenskjm w Cechách a w Mo-

rawë ; wylíciwse jiz, jak rozmanité útwary wywedly na

jewo idey, kterychz M. Jan Hus byl predním buditelem a

zástupcem, skaumejme dále, jakowé neobycejné a diwné

püsobení a následky mëlo umëní, jehozto rytíf Jan Zizka

z Trocnowa byl twürcem a ucitelem.

Baufe ceské XV století spûsobily nemensí promëny

we wëcech wálecnych nezli w církewních: stalyf se
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dobau prechodní mezi spûsoby wálrení stfedowëkého a

nowowëkého w Europë wûbec. Na misto síly hmotné,

ktcrá byla potud rozhodowala witëzstwi, nastaupila wice

ménë pfewaha síly mrawní ; jakmile strojnictwí a lucba

jaly se násobiti míru moci bojowníkowy, wálcení stalo se

skutocnym umëním, pozadujícím nowá ústrojí a cwiéení

mnohotwárná. Witëzil potom ne kdo mël wëtsi poбet

wojinûw sebe udatnëjsich, ale kdo umël lépe i strojuw

uzíwati, i síly swé naproti nepfátelskym odmëfowati, a

jak kde w cas a w hod, tu hromaditi, tam rozestawowati.

Wylícili sme jiz nahofe, w cem zálezelo umëní ¿izkowo

i potomkûw jeho. Jakkoli bylo pocátccnc a nedospèlé

u pfirownání k wëku nasemu, wynikalo prece nade spû

soby wsech národûw sausedních tak znamenitë, ze Ce-

chowé w XV století wûbec a bez odporu сo wálecní

mistrowé wázeni, hledáni a následowáni byli. ""'

Umëní kazdé dafíwá se jen po hojném a dlauhém

cwicení, toto pak pozaduje temër wyhradné obëtowání

wsech sil a wseho éasu k témuz aucelu. Proto nastala

záhy potfeba lidu we zbrani dokonale cwiccného, s ni

neustále se obírajícího a pokládajícího její wedení sobé

za ziwnost, t. j. wojsha stojitého neboli siálého. Zizkowi

ono dáno bylo hned od pocátku rozdëlenim obce Tábor-

ské na dwé, jednu „domácí'' a druhau „polem pracující,"

jakozjiz na swém mistë wylozili sme. 40' Arci ze tato po-

slední nezálezela ze samych toliko bojowníkûw : a wsak

400) Potwrzuje toho, mimo jiné, zwláätë známy casu swého

M. Martin Mayer, an psal Rehorowi z Heimburka .1 2 Febr.

146 7 ta slowa : Bobemi in re militari expertissimi et

armipotentes multi sunt, et ceterae militares opes ab eis

quasi rivuli a fonte per plurimas terras derivantur (MS.)

401) Wiz nahore knihu XII, èlánek 4, str. 4 7 6— 479, têt

str. 53 7—5 42.

•"' X
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jak áeny tak i dëti ke wselikym sluzbám i w tábofích i

we hradbách wozowych dobfe hodili se, a mnpzili tudíz

sílu wojenskau. Cwiéení w uzíwaní zbranë, w jizdë a

pochodu, w pohybech a obratech jednotliwych i sbornych,

a zwlástë we kladení a wedení wozûw bojownych podlé

rozlicné powahy pûdy zemské, bywaly u nich péce a

práce kazdodenní. Hradby wozowé netoliko postacily

k ochranë proti autokûm sebe silnëjsim, ale i hodily se

také samy k autokûm, neli klopotnym aspoñ neodolatelnym.

Jen dokonalau cwicností weákerého táboru a genialním

pouzitím wyhod, jez naskytowala pfíroda rozmanitau po-

lohau bojtétë, mozné bylo uskutecnëní prawych zázrakûw

wálecnych, jakowíE se zjewili ku pf. pfi tazení Zizkowu

sestidenním z Uher nazpët, na podzimku r. 1423, pfes

hory a doly, feky a lesy, kdezto tábor jeho kolébaje se

bez pfestání na spûsob clunu w powodni nepfátel, wy-

bawil se z nich beze ztráty netoliko lidí ale ani zawa-

zadel. I bylat wëc pfirozená, ze k wûdci tak wítëznému

a nikdy nepfemozenému lnuli bojowníci jeho, сo k otci,

oddaností neobmezenau, takze i kdyz jim umrel, jestë we

jménu Sirotkûw hledali netoliko útëchy ale i chlanby, a

ze mezi nimi záhy utwofilo se jakési wojenské bratrstwí,

netoliko saucitem, сo tak feceny „esprit de corps," ale

i zwlástním ústrojím spolecenskym ; také kdyz osleply

wûdce pfinucen byl wsecko zpozorowati a prowoditi jen

ocima i spûsobilostí pobocnikûw swych, nemohla neutwo-

Hti se brzy okolo nëho skola wojewodûw nowych a jemu,

aé ne rownych, alespoñ podobnych; aniz сemи diwiti se

jest, po té lásce, s kterau husitstwí hned od pocátku

swého potkalo se w Polstë a w Rusích, ze bojowníci ná-

rodûw tëchto dobrodruzní walnë hrnuli se pod korauhwe

ceské, ucíce se wáléení a nahrazujíce ponëkud mezery

w Cechách nesmírnym krwe proléwaním powstáwající.

28*
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Takowymi pfícinami powstaly jiz za Zizkowa ziwobytí,

owsem pak po jeho smrti, zwlástní spolecnosti wálecné,

cili roiy wojenské, zijící pod wlastními zákony, neznající

zádného poslusenstwí, kromë hejtmanûw swych, a od we-

likych rot laupeznickych jen tím rozdílné, ze jim nebylo

ukrywati se, jezto panowali a chlubili se byti hajitelé zá-

kona boziho.

Staré jest pfíslowí : darmo umís wítëziti, neumís-li

se uziwiti. Umëní wyziwy wojska, i za nasich dnu ne-

ménë nesnadné nezli dûlezité, w XV století jestë se bylo

newzdëlalo, a bylo wzácnëjsí nezli stálá wojska sama.

Zakládalo se jestë s wëtsi cástky na zlopowëstné zásadë,

ze wítëzi nálezí práwem, cokoli se mu kde namane; i

kladlo tudíz wojáky a zbojníky témër do jedné wrstwy.

Proto sly strach a hrûza, kamkoli blízíwalo se wojsko, a

klatba národuw stihala wsecky jeho pohyby. Zdá se sku-

tecnë, ze i Turci sami za wítëzstwí swá té doby dëko-

wati mëli hlawnë lepsímu opatrowání potfeb wezdejsích

wojska swého, nezli u kfesfanûw bywalo w obyceji.

Kdyz na konci mësíce února r. 1422 ¿izka za pfí-

cinau transsubstanciace, ornátûw a jinych clánkûw oddëlil

se od sekty Táborské, nastalo také we wojstë rozdwojení:

Zizka se pfátely swymi Chwalem a Buchowcem pfilnul

nëktery éas ku knízeti Korybutowi a Prazanûm, kdezlo

wëtsí obec Táborská pod Janem Hwëzdau z Wícemilic

té samé doby strojili se k wálce proti nim. Wûdcowstwí

wsak Jana Hwëzdy samo bylo dûkazem, ze Tábofi proto

nepfestáwali hledati pfiznë swého nëkdy zakladatele a

otce, kdyz wywolili sobë za nácelníka muze jemu osobnë

tehdáz nad jiné milého i oddaného. Ñëco podobného zdá

se, ze pfihodilo se o nëkolik let pozdëji také pod knëzem

Prokopem Welikym, ano r. 1430 wojsko „welikého Ta

bora" bylo rozdílné od wojska „starého Tábora," které
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mu2 tehdáz welel knëz Prokop. 10! Pomëry tyto, pro nás

nedosti jasné, ukazují aspoñ, kterak záhy mnozil se pocet

rot wojenskych we wlasti, které wsecky uspûsobowaly

se dle wzoru roty Zizkowy , jak w umëní , tak i

w ústrojí swém.

Predni hejtmané cestí, po Ztókowi a Prokopowi We-

likém, byli: a) mezi Sirotky : 1) Mikulás Sokol zLamberka,

nejslarsí Zizkûw spolubojowník a prwní po jeho smrti

hejtman Sirotcí 1424, kteryz ale po nëkolika tydnech

(Nov. 1424) jiz postaupil mista swého 2) Kunsowi z Bë-

lowic, nejmilejsímu tusím nëkdy Zizkowu hejtmanu, o kte-

rémz od r. 1426 není wíce znaínky, a na jeho miste

jmenuje se 3) Jan Kralowec z Kralowic 1425—1434 ;

4) knëz Prokop Maly neb Prokopek 1424 — f 1434

Mai 30; 5) Welek Kaudelník z Breznice 1424 — f 1430

Mai; 6) Jira z Becice 1423-1433; 7) Jañ"£apekze

San 1427-1442.

¿) Mezi Tabory : 1 ) Jan Hwëzda z Wícemilic, pfí-

jmím Bzdinka, 1421— f 1425 Oct.; 42) pan Bohuslaw

ze Swamberka 1422, f 1425 Nov. ; 3) Jan Rohác zDubé,

1421 f 1437 Sept. 9. ; 4) Jan Bleh zTësnice 1424-1433;

5) Jakub Kromésin z Bfezowic, prwé Orebita 1420, po-

zdëji Táborsky 1428—1431; 6) Mikulás a Filip z Pada-

40 2) Dle swëdectwí listiny Bamberské dne 6 Febr. 1430 (wiz

nahore poznam.) poëítalo se patero wojsko ëeské: des

grossen und alten Tabors, der Waisen, der alten Pragi

schen Stat und der andern Steten in Beheim; prwnímu

(welikého Tábora) welel Jakub Kromësín, druhému (sta-

rého Tábora) knëz Prokop Weliky a pod ním Ondrej

Kersky, tiretímu (Sirotëímu) Jira z Recice, étwrtómu

(Prazskému) Sigmund Manda z Kotencic, pátému (mëst

nejwíce Sirotcïch) Jan Kralowec. Také we psaní 14 Apr.

1434 nazywá se Ondrej Kersky „supremus capitán eus

antiquorum Taboritarum," kdyí totii knëz Prokop byl se

jü odrekl wseho wálëení.
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rowa, hejtmané na Ostromeci 1425—1435; 7) Ondrej

Kersky z Pabënic, nástupce Prokopa Welikého r. 1433,

a pozdëji powëstny laupezník , f 1446; 8) Jan Kolda

z Zampachu 1423—1457; a 9) knëz Bedfich ze Stráz-

nice 1421, + 1459 Oct. 22.

с) Mezi slechtici a zemany wynikali сo wûdcowé

polní w prwní dobé 1420—1434: Viktorin z Podëbrad,

otec pozdëji krále Jifího f 1 Jan. 1427 ; — Wiléin Kostka

z Postupic f 15 Nov. 1436; — Ales Wresfowsky z Ri-

senburka 1420, zpráwce zemsky 1433—36, f 1442 Jim.

4; — Diwis Borek z Miletínka, Orebita r. 1420, pozdéji

witëz u Lipan, f 8 Januar 1438; — Benes Mokrowausky

z Hustiian a Malesowa, také Orebita r. 1420, zil jestè

1458; — Pfibík z Klenowého, s pocátku mezi Tábory,

r. 1433 zpronewëfily, f 1465 Jan. — Jakaubek ze Wfe-

sowic 1425—1458 ajw. — O tëch wsak o wsech, po-

nëwadá jiz we wyprawowání dëjin se mluwilo, nebudeme

zde opët sífiti se. Dosti bude pfipomenauti wûbec, ze

pilni byli wsichni následowati pfíkladu Zizkowa i Proko-

powa w bojowání, a ze jimi wsemi wzdëlalo i upewnilo

se to , сo bylo a slulo wálecnym umëním ceskym

XV"0 století.

Zde nám hlawnë ciniti jest o wyswëtlení úkazu, kte-

rak cesky spûsob wedení wálky, netoliko сo do uzíwam

zbranë a taktiky, ale také ohledem na ustrojení wojska

stálého wûbec, a jednotliwych rot wojenskych zwlástë,

pfenesen byl do zemí okolních, nëmeckych, uherskych i

polskych, az konecnë wywinulo se z nëho také kozáctwí

ruské, k ochranë západu naproti hordám asiatskym.

To mohlo díti a dálo se dwojí cestau: budto ie ci-

zinci pficházeli do Cech ucit se umëni wálecnému, aneb

áe wálecníci cestí woláni byli do ciziny, tu сo rádcowé

wojenstí, tam сo wûdcowé zwlástních druzin ustrojenych
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na spûsob cesky. Byl wsak ppnëkud i tfetí spûsob ten,

ze bojowníci zahranicní, ku pf. SIezáci, k wojskám ce-

skym, do zemí jejich wtrhlym, pfipojili se sami, dobro-

druzili s nimi nëkolik let, a zwykali tudíz wsem jejich

obycejum i kusûm mistrowskym.

Prwní cizinci, ktefí pfisli aucastnit se boje pro ka-

lich a swobodu národní, byli ti Poláci a Rusowé Haliétí,

сo s jara r. 1422 knízetem Sigmundem Korybutem we-

deni byli do Cech we jménu welikého knízete Litewského

Alexandra Witolda, „pozádaného (tehdáz) krále Ceského."

Známo jest jiz ze predeslého wyprawowání naseho, kte-

rak i po brzkém Wladislawowu a Witoldowu odwrácení

se od Cechûw, ba i po jetí a wypowëzení swém r. 1427,

kníze Korybut i s druzinau swau polskorusinskau nepre-

stáwal obëtowati se Cechûm, kterak osobnë pomáhal

w bitwë uAustí 1426 i u Domazlic 1431, a zahynul ko-

necnë po weliké swé porázce u Wilkomife w Litwë dne

1 záfí 1435, ackoli byl mël také roty husitské ku po-

moci. S ním bezpochyby pfitáhl byl také Ruskt) kníze

Fridrich, potomek nëkdy Romana Halického i . tudíz

Wladimíra Welikého, z linie knízat Ostrowskych, o kte-

rém Dlugos wyslownë swëdci, ie mnoholetym w Cechách

pfebywaním cele se pocestU, i wyznamenaw se w boji u

Austí, jii na podzim r. 1426 od knëze Prokopa Welikého

ustanowen byl hejtmanem Táborskym na Bfeclawi w Mo-

rawë, a jestë r. 1438 сo wálecny pomocník husitského

pana Spytka z Melstyna w Polátë se pfipomíná. Jeho také

bezpochyby syn neb synowec byl onen Wáclaw kníze

z Ostrowa, kteréhoz nacházíme r. 1460 we sluzbé dobro-

druzného Mladwañka na hradë Neubachu, сo hejtmana

polního, aniz wíme, сo dále s ním se stalo. Uwázímeli

welikau chudobu zachowanych náin z tëchto let a krajin

pramenûw historickych, postací nám i tyto skutky k dû
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kazu o hojném a pfátelském obcowání wálecníküw 6es-

kych, polskych a ruskych we XV století, aékoН také

jiná o nëm swëdectwi jsau na snadê. ,03

Seznání nëmeckého spisowatele r. 1430, ïe do woj-

ska husitského hrnuli se ze wsech krajin a koncin zem-

skych lidé zlí, potwrzuje se náfkem sauwëkého bojow-

nika ceského, jenz prawil, ze r. 1433 ceské roty wojen-

ské zálezely jiz s wëtsí cástky z cizozemcûw, kterymz

nezzelilo se pry záhub zemë ceské. 4I" Ackoli oboji

slowo zdá se byti upfilisené, tolik pfece z nëho dá se

wzdy uznati za prawdu, ze dobrodruzní bojownici wseli-

kych narodûw, jak od wychodu tak i od západu, pfichá-

zeli walnë ucit se umëni, kteréz jediné dáwalo tehdáz

éakи witëzstwi. Powázímeli, ze snëm Frankfurtsky jiz 4

máje 1427 nafa'dil, aby se setfilo pfíkladu ceského pfi

zfízeni a wedeni wojska, mûzeme domysleti se, ze z Në

408) O Polácích a ßueích w Cechách dûlezité jest psaní krále

Wladislawa Polského daпé dne 2 3 maje 14 23, z nëhoz

eme uwedli nëkterá slowa nabore k r. 14 2 2 (kn. ХII,

clán. 4, poznam. 595). O Fridrichu knízeti Iluském reé

jest и Dlugose k r. 1430 (pag. 544), 1434 (p. 650)

a 1438 (p. 698). О jeho hejtmanëní na Breclawi r. 1426

inluwí se we Kleine Klosterneuburger Chronik, Österreich.

Archiv Bd. VII, 1851 S. 249, 250. O Wáclawo-sri

knízeti Ostrowském wiz Archiv cesky IV, 334 a Regesta

Chmelowa ke dni 16 Mart. 1460 , kdezto pise se

„Waczlaw Herzog von sOstroha von Reussen."

404) Andreas Ratisponensis in Dialogo (ap. Höfler, I, 566, 587)

ujistuje, ze od poëátku wálek az do 14 30 zahynulo wboji

120,000 husitûw, a zûstáwající preee weliky pocet jejich

wykládá tím, ze pry ex omni terra confluunt ad eos

scelerati. К témuz smyslu naríká kollegiat Prazsky kr. 14 33

(ap. Höfler, I, 9 3) prawë : In procinctu incumbit desolatio

et destructio totius regni. Nam in praedictis exercitibus

major pars fuit alienigenarum, qui regno non compatiuntur.

Známo jest ku pr. ze i r. 1437 Polsky rytír Wysek

Racinsky jat byw spolu s Jauem Rohuèem utrpël.
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mec chodili záhy netoliko Pzlí lidé", aby pomáhali Ce-

chûm, ale také „wërni" s aumyslem tim, aby nabytého u

nepfátel umëni pouzili potom proti nim. Jisté jest, ze

wojska ceská, zejména Táborská i Sirotcí, zákony a swazky

nam jiz neauplnë známymi záhy ustrojila se w оrganis

mus zwlástní a swépráwny, nepodléhající сo stát we

státu nizádné civilní wládë, a we spojení swém nabyla

takowé dûlezitosti, ze jiíí r. 1429 císaf Sigmund ku pod-

wrácení moci ceské neznal pilnëjsí potfeby, nezli rozwe-

dení, pod jakaukoli záminkau, onëch wojenskych bratr-

stwí, kterázto Nëmcûm tehdáz slula lotrowinau, „Bü

berei". 405 Porázka u Lipan 30 maje 1434, a zrádné ja-

tych bojowníkûw we stodolách wesních spálení, oblomily

moc tuto nebezpecnau, ale newykofenily jí. Kdyz císar

Sigmund uweden konecnë do zemë za krále r. 1436,

hledë! tu lotrowinu tím uciniti neskodnau, ze ji najímal

na zold proti Turkûm. '00 Takowym spûsobem dostaly se

prwní wojenské roty ceské сo posádky do Uher. Král

Albrecht následowal pfíkladu toho, a po brzké jeho smrti

staly se tytéz roty hlawní podporau moci rakauské w oné

zemi. Ale nejen do Uher woláno bojowníkûw ceskych,

nybrz i do Nëmec, do Prus, do Polska casy rozlicnymi,

takze brzy newedlo se wálky w Europe stfední a wy-

chodní, w nízby Cechowé byli u wëtsím neb mensím po-

ctu nebojowali, casto s obau stran, сo hejtmané a ucitelé,

aneb i сo zoldnéfi. Nejeden Cech nabyl tudíz bohatstwí

a moci znamenité w cizinë, i ozdoben tituly a dûstojen-

stwími wysokymi ; jiní pokanseli se o zalození sobë moci

brannau panstwí neodwislého w konëinách zahranicnyeh,

budto we spûsobu monarchie, jako Miadwa nëk, aneb po

demokraticku, jako Swehla a jiní. Úkaz ten zasluhuje

405) Wiz napred k r. 1429 Apr. 9 poznam. 133 a 134.

406) Wiz nahore kr. 143 7 Febr. poznam. 445.



442 KtáhaXIV. Шneк 7. Wék Jifího Podébrada.

ponëkud místnëjsího uwázení, jak w celku, tak i w po-

drobnostech swych. Wycteme aspoñ krátce jména i sku-

tky onëch kondottierûw cesk^ch, ktefí w polowici XV

stoleti we. krajinách cizích pûsobili národu swému ¿est i

potupu, ostrach i nenáwist, dle rozlicného, ale wzdy wíce

ménë násilného chowání swého.

Nëktef í z pfedních wálecníkûw ceskych, od nás na-

hofe popsanych, slauzili pozdëji také w cizinë: tak

Mihilás Sokol z Lamberka, kteryá odwrátiw se od Sirot-

kûw pfilnul byl ke stranë králowské, pfipomíná se

r. 1441 w Uhfích mezi pfedními radami králowny Eliâky ;

naproti tomu wstaupili do sluzby krále Polského tamtéí

Jan Capek ze San i Jan Kolda z Zampachu. 0 Cap-

kowi, сo hejtmanu králowském, fec bywá jen az do

r. 1442; Kolda slauzil nejprwé 1442 a 1443 w Uhfích,

potom 1455—1457 w Polstë a Rusích. Rota Koldowa,

zawedená do Prus, pro neplacení zoldu zbaufila se proti

králi Kazimírowi, ai. teprw r. 1458 o Sw. Duse upoko-

jena byla. 4<l7

Prawili sme nahofe, áe wálka wypuklá w Prusích

r. 1454 mezi fádem Nëmeckym a králem Polskym we-

dena byla na mnoze krwí ceskau. We sluzbë kfizowni-

kûw stáli сo wrchní hejtmané Bernart z Cimburka i OL

dfich Cevwenka z Ledec, a pod nimi сo rotmistfi Miku-

lás z Wolfartic (Wolfersdolf), Jan z Wyhnanic, Purkart

z Janowic a Chlumce, Rinart z lîëstfan, Fridman Pancii

4 07) О sluábë Capkowë i Koldowë w Uhrích mluwili sme na

pocátku r. 1442 (wiz nahore). Pochybné jest, zdali

Capek w listinë 2 2 Sept. 14 5 2 pHpomínany (Teleki X,

388) byl tentyá neb jiny. О pozdëjsím Koldowë bojo-

wání u krále Kazimíra r. 1455—57 mluwí DlugOs П,

164, 169, 192, 206. Odpowëdních listûw roty Koldowy

proti témuz králi z r. 145 7 chowá se nëkolikero w &•

skem Museum.
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ze Smojna, Purkart Nachwal a jiní. Nejplatnëjsí sluzby

prokázal fádu pan Bernart z Cimburka, syn nëkdy chwalnë

známého mincmistra ceského Mikse Diwúcka z Jemnisf a

pan na Sumberku a Nowych hradech w Morawë ; kte-

ryzto pfikázaw se сo áoldnéf jiz tusím r. 1450, netoliko

zûstáwal wëren, i kdyz pro zchudlost fádu musel obejíti

se bez zoldu, ale w nejwëtsí potfebë prodal nad to i

wlastní statky swé 1455, aby kfizownikûm pfispël po-

mocí. Jemu také dëkowati mëli páni ti za poslední swé

slawné wítëzstwí u Chojnic dne 18 záfí 1454. Od té

doby byl wzdy hlawní a casto jedinau podporau klesa-

jící moci fádu az do swé smrti (f 4 Jan. 1470), a hojné

jeho ctnosti zasluhují sirsí pamëti, nezli jim na mistë

tomto dopfáti se muze. 408 Méne chwalnë dá se mluwiti

o Cerwenkowi a jeho dotcenych rotmistfích. Mëlif oni

arci s welikym mistrem ode dne 9 fíjna 1454 úmluwu,

ze nebudauli jim zaplaceny w urcity èas zold a záskodí,

bude jim wolno naloziti se hrady a zámky, i se wsím,

сo bude w drzení jejich, jako se swymi wlastními a pro-

dati neb zastawiti je dle libosti: nikdo wsak nenadál se

408) Z listin archivu kraloweckého w Prusích, dobrotau Dra.

Jirího Voigta dowídáme se , ie tyi pan Bernart byl syn

Husowa nëkdy prítele , ale pozdcji horliwého katolíka,

Mikse Diwóôka z Jemnist, a jednobriény bratr Benese

z Walsteina, pozdëji biskupa Kaminského ; ze driíel w zá-

stawë hrady králowské, Sumberk a Nowéhrady (Neuhaus)

w sewerozápadní Morawë (w. Wolny Topographie V, 2 9 2,

204), proëez také u Dlugose II, 153 s1. Sumberskym

(„zum Sehonberg gesessen") sluje, a ze je prodal k do-

brému kriiíowníkûw atd. Sauwëky poddëláwatel Starych

letopisûw éeskych (w rkp. Wratislawském) podal siráí

zpráwy o spusobu, kterym pan Bernart získal krizowníkûm

wítëzstwí u Chojnic, ackoli sám pri tom jat byl. Nesmí

рak se másti s jinym Bernartem z Cimburka, pánem na

Brumowë , kteryi 1447'— 1460 wáleCnymi nájezdy nepo-

kojíwal zemi Uherskau. (MS).
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zeby státi se mëlo, сo po dlauhém a zfejmém na wse

strany wyjednáwaní, kdyz kfizowníci nemohli plniti dluhu

swého, stalo se skutecnë, ze Cerwenka prodaw Polákûm

mëst a zámkûw drahnë, postaupil jim posléze i Marburka,

hlawního sídla fádu nëmeckého, due 4 cerwna 1457, a

stal se napotom sluzebnikem Kazimírowym. Nëktefí z rot

nenásledowali pfíkladu jeho, ale podlé pana Bernarta zû-

stali fádu wërni, tak áe jestë i po míru, dne 19 fíjna

1466 w Toruni uzawfeném, kdezto fád nëmecky uznal

nad sebau wrchnost krále Polského, ceské roty we sluzbë

u kfizownikûw se pHpomínají. Cerwenka potom, hojnymi

od krále Kazimíra statky nadany, r. 1460 z neznámé pfí-

ciny w Cechách octnul se w zajetí, ze kteréhoz jej král

Jifí na opëtowané krále Polského pfímluwy teprw r. 1462

zase propustil; umfel pak w Polstë tusím na poéátku

r. 1465. ,09

Do Polska také woláni wálecníci éestí, zwlástë od

r. 1454, kdezto nesfastná bitwa Chojnická ukázala byla

potfebu jejich : ale pro fewniwnost wojwodûw polskych

nedostáwali se na mista pfední, a protoz nehojné a jen

nahodilé zûstaly o pûsobení jejich památky. Hejtmané

cestí Wácla>v Kawka ze Sobësuk, Mikulás Zák ze Swé-

borowic, Alexander Kapaun ze Smific, Jan Mëfióka

40 9) O Cerwenkowë cho-wání se r. 145 7 zachowaly se zpráwy

dosti hojné u Dlugoäe i we Voigtowë Gesch. Preussens

Bd. VIII. Anon. Chron. Austr. (ap. Senkenberg, V. 7 — 9)

prawí ate wrchní hejtman , сo prodal Marburk , prised

potom do Wídnë, ozenil se tam, a z osoëení bywalych

towarysûw musiw opustiti mësto, kaupil sobë statek w Ra-

kausích, kdezto рak pokojnë ziw jsa, nenadále od neprátel

prepaden, jat a odweden byl, aniz se wëdëlo kam . Zdá

se wáak, ze tu mínil se ne Cerwenka sám, nybrz jeden

z jeho rotmistrûw, rodily Rakusan, jménem Ondrej Gewold.

Psaní krále Kazimíra o propustëní Cerwenky z wëzení cte

se w rkp. kapituly Prazské G. XIX, 190.
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z Krhowé a jiní nejwíce tím nabyli jakéhosi jména,' áe

pro nezaplacení zoldu r. 1457 zbaufiwse se proti králi,

se hradûw Zebrace u Oswetína i Wápennéhory u më-

stecka Myslimic pocali wálku s celym králowstwím, a

spûsobem temër zázracnym odolali wojsku 6Q tisícûw

muzûw proti nim wyprawenému, az konecnë Poláci sami

za Iepsí uznali, ukojiti je zaplacením dluhu. ""

Hlawní wsak dëjistë ceského zoldnéfstwí byla wzdy

zemë Uherská. Prawilí sme jiz, ze Jan èmikausky ze

Zdáru, kteryz r. 1431 s wojskem Sirotcím dostal se byl

poprwé do Uher a drzel tam hrad Topolcany w Nitranské

stolici az do wyplaty skrze císafe Sigmundа 1435, byl

také r. 1440 prwní wstaupil s Iidmi swymi do sluzby u

králowny Elisky, a ze k nëmu záhy pfipojil se jiny wá-

lecník éesky, Jindfich Cécek z Pakomëfic. O wálcení

wsak w Uhfích obau muzûw tëchto není pamëti, nezli ай

do míru, ktery uzawfen byl mezi Eliskau a králem Pol-

skym r. 1442.

Jinak bylo s lëmi bojowníky, ktefí asi stejnau dobau

postawili se pod rozkazy jiného wûdce, Jana Jukry

z Brandtfsa, jednoho z wytecnikûw wëku swého wübec ;

kteryzto netoliko stal se nejslawnëjsím mezi wálecníky

éeskymi kromë wlasti, ale poslauzil jim také za wzor.

Proto skutky a spûsoby jeho zasluhowalyby sirsího wy-

kladu, nezli zde mûze pfedsewzat byti. Bylli rodem Cech

neb Morawan, nedá se rozhodnauti, 4" aniz na toim mnoho

zálezí; o predcích aspoñ jeho nikde nebywá feci. Ménë

410) Wiz o tom Dlugose II, 209 s1. Kwitance tëchto hejt-

manûw, dané 1458 okolo sw. Ducha, tedy stejnym casem

s rotau Koldowau, chowají se nyní w archivu ôesk. Museum.

411) Aeneas Sylvius in vita Johannis Giskrae (wiz nasi Italien.

Reise str. 116) prawí sice, ze byl nobili loco apud Mo-

ravos natus, ale Morawské dëjiny nie o rodu jeho newëdí;

w Cechách prwní o nëm zmínka dëje se k r. 1436
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pochybné jest, ze za mládi slauzil wojensky také w da-

lekych zeitlich, w Italii ba i w zámofí, a áe jiz pod císa-

fem Sigmundem dostaw se do Uher, platné tarn sluzby

prokazowal jeho nástupci, králi Albrechtowi. Protoz neni

se diwiti, ze králowna EILska jiz tusim ku konci r. 1440

swëfila jemu wrchni moc a dûstojenstwi nejwyssiho hejt-

mana krajin podtatranskych; wojskaf arci musil opaiïiti

a zjednati sobë sám. Prwní sídla moci a wlády jeho

byla mësta Kosice, Lewoc a Bardijow, téz báñská mësta

Kremnice, Sfáwnice, Bystfice, Nowá Banë, Pukanec a

Libetow; Presowa i Kezmarku dobyl sobë záhy, jakoz i

hradûw a twrzi drahnë, lezicich mezi nimi; w Trnawë

také, w Nitre a Trencinë mël swé posádky. Pûsobil pak

netoliko сo wálecník witëzny, ale i сo politicky nácelník

a wladaf krajin sobë podfízenych; a také we wáléení,

ackoli setfil pfíkladu Zizkowa, mël wsak také spüsoby

swé zwlástní, "* kterychz ale wsech urcitë wytknauti

jiz nelze. Jemu pfipisuje se neblahé ono prawidlo, ie

pry wojsko wítëzné nemíwá nikdy nedostatku, ano me

iem ziwí se wsude. Lidé jeho zakládali na rozlicnych

místech tak recené „tábory a posádky," t. j. pewnüstky,

s nichzto panowáwali celému okolí, ukládali sedlákum

holdy a roboty dle potfeby swé, bránili se autokúm ne-

pfátelskym atd. Pfíjemnëjsí bylo podíwaní na tisknauc i

(w. Archiv ceеkу I, 518) we spqjení se hradem Karl-

steinem, a pan Ales Holicky ze Sternberka, driitel hradu

Kriwoklátu, jmenowal ho r. 1445 „synem milym," coá

ukazuje aspon na dûwërné nëkdy s ním obcowání.

412) Èehoî z Heimburka psal 20 Febr. 1 4 6 7 Jirímu ze Steinu

do Rakaus : Ferunt te, postquam Boemicas partes assump-

seris, alteram factum esse Giskram, ita quod perlustrare

soleas gregem tuum. To ukazuje aspoñ, ze podobati se

Jiskrowi slulo tolik, jako míti jak6si zwlástnosti w cho-

wání a wedení wojska.

,' ч
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se k nëmu z Cech a Morawy také mirné osadníky, jichzto

potomci zachowali se w, zemi. Postawy byl newysoké,

cemy a drsnaty, mysli wzdy weselé, podnikawy a smëly,

átédry az do marnotratnosti, zwlástë k wojakûm, a skwost-

nosti we wsem milowny. Tkliwé jest, сo poznamenal

Aeneas Syvius swëdek ocity o prwním jeho shledání se

s králem Ladislawem, jestë ditëtem, na podzimku r. 1445

w Zawídenském Nowém mëstë. *" Wyprawowali sme jiz

413) Hist. Bohem. cap. 5 8. „Mnozí z Cechûw prijeli k císari,

ne za jinau prícinau, nez aby na mladého krále pohledëli.

Mezi nimiz byl i Jan Jiskra, zbëhly a slowútny bojowník,

kteryz témër sám strany jeho w Uhrích hajil proti králi

Polskému traucímu se w králowstwí, a neprátely nejednau

polem zahnal, Jana Hunyada podwakráte porazil, odbojnym

Uhrûm weliké skody zdëlal. Ten kdyí w Nowém niëstë

k mladému králi pustën byl , kdez i my sme prítomni

byli a mnoho jinych prístojících , s srdeënym pláôem po-

líbiw ruku Ladislawowu, w tentо rozum k nëmu promluwil :

Jiz të aspoñ jednau widím a za ruku drzím , mûj mily

králi ! Kdybys ty wëdël , jak mnobá sem nebezpeëenstwí

pro tebe podstaupil, w jaké práce tëáké se wydal, kolik

ran na ziwotë swém wzal : hle za duwod jsau srámowé

mojí. Otci twému 'a tobë ziwot swûj sem obëtowal.

¿ádná moc není tak weliká, 2ádné nestëstí tak mocné, aby

srdce mé od tebe odlauciti a odciziti mohlo; sluzby mé

sama smrt tobë odejme. Ale ty w tomto dëtinském wëku

swém tomu nerozumís. A zasmaw se fekl : Jakau tedy

odplatu míti budu za wërné práce mé? èím se odmënís

rytíri swému? W sestém roku poëal tehdáií byti Ladislaw ;

kteryzto kdyá Jiskra mluwiti prestal, sem i tam se ohlé-

daje, a uzfew mësec Jana (Ungnada) komorníka swého,

w nëmz on wedle obyceje Nëmeckého peníze k rozdáwaní

almuzny chudym chowal, mlëeëky jej popadl, a sest toliko

grosuw (neb jich tam wíce nebylo) z nëhowyñaw, Jiskrowi

darowal. Podiwili se wsichni tomu skutku malého pa-

cholátka, a z toho saudili, ie bude pán opatrny aátëdry.

Jiskra potom ozdobiw ty peníze zlatem , na hrdle swém

zawësil a na znamení wdëènosti králowské pri sobë

nosil."
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aspoñ ponëkud, kterak wërnë a witëznë slauzil Rakau-

skému domu.

Jest se domysleti, ze wálecná moe takowá, cizí a

násilná, wlastencûm uherskym nebyla whod. Pokusy

wsak o zrusení její, opakowané casto, mafil Jiskra wi-

tëzstwimi pro Uhry bolestnymi, zwlástë u Somose nad

Hunyadowynt swakem Sékelim 5 záfí 1449, a u Lucence

nad Hunyadem samym 7 záfí 1451. Kdyz potom wúnoru

1452 od stawûw uherskych na snëmu Prespurském, ас

ne w;il né ni, dán byl do klatby, hledal i nalezal pfímluwu

i pomoc u pana Jifího z Podëbrad, ceského zpráwce, '"

a wëc jeho zaplétala se diwnë do rozbrojûw, kterí'mi

král Ladíslaw koneënë wybawen byl z moci císarowy.

Froto mlady král, ackoli hlawnë jemu dëkowati mël и

zaehowání uherského trûnu, nicménë k zádosti Hunya-

dowë zbawil jej weskeré moci s pocátku r. 1453, a dal

hrdinowi pfílezitost, dokázati poslusenstwím skutecnyin.

ze wërnost jeho nebyla pauhau záminkau, az poznaw

zase omyl swûj, snazil se nahraditi ucinenau mu kfiwda

Od té doby pomër Jiskrûw osobní proti Hunyadowcûm

padal tëzce na wáhu w dëjinách uherskych, a po Matiásowë

powysení na trûn Jiskra skrze nëkolik let jal se slauííti

nejprw králi Polskému, potom císafi Fridrichowi, ai

opëtowané mezi ním a Matiásem králem nesnáze opëto-

wanym Jifího ceského krále prostfedkowáním narownány

jsau w ten spûsob, ze Jiskra spokojil se byti napotom

pauhym poddanym a magnatcm uherskym 1462; o cemz

ale, ponëwadz wyprawowati se má na swém mistë, zde

sífiti se nebudeme. Dále mléí se o Jiskrowi az do

414) Gróf Teleki Hunyadiak kora II, 205, 213, 235,X,S29.

Kovachich supplem. ad vestigia comitiorum II, 115. Psaní

Podëbradowo Kremnîèanûm o Jiskrowi, dané w Podëbra-

dech 14 Jun. 1452, podal Teleki, X, 334.
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т. 1467, kdezto poslední jest o nëm zmínka. Kdyz totíá

král Matiás wyprawil se do zemí Walaskych ku poko-

rení wojwody Stëpana, kteréhoz Rumuni podnes nazy-

wají Welikym, porucil Jiskrowi wrchní zpráwu wojska :

nicménë po mnohém krajin onëch plenëni utrpël 15 pro-

since 1467 nenadále welikau ztrátu, pfi níz i sám král

ranën byl. Potomstwo Jiskrowo trwalo w Uhfích tusím

az do XVII století, ale neslawné.

Zdárná Jiskrowa odwaha nalezala záhy hojné jak

pomocníky tak i nápodobitele. Nejeden slechtic cesky,

morawsky a polsky pokládal si za cest a za zisk, byti

mu sluáebníkem ; mczi hejtmany a rotmistry jeho jmenují

se pfední Jan Talafús z Ostrowa, pfed tím zeman kraje

Chrudimského, Mikulás Brcal z Dobré, Petr z Radkowa i

jiní. Bratfí Mikulás a Petr Komorowstí, rodilí Poláci,

z nepfátel a wëznûw stali se jeho pfátelé a pomocníci.

Ménë zdárnë wedlo se mu se Slowákem Pankracem ze

Sw. Mikulase, muzem nad míru smëlym ale násilnym a

ukrutnym, kteryz wolil radëji hráti sobë na Jiskru sám,

a proti mistru a wzoru swému zdwihal mnohé i ne wzdy

nesfastné boje, az pokojem 4 maje 1449 w Kremnici

uzawfenym smífil se s ním konecnë. 4" Sauwëké dëjiny

uherské i xakauské wyprawují obsírnë, jaké zádawy sly

zemím okolním zwlástë od Pankrace, kteryzto maje woj-

sko swé zwlástní, we stolici Turcanské i na pomezí mo-

415) Talafús nebyl rodu liícanského , (jakoá myslil l'esina,

spisowatel kwapny w domyslech a kombinacech swych),

ale prawil se byti pánem na Hukvfaldu w Morawë. Brcal

r. 145 3 prewrátil se a pristaupil ke stranë Hunyadowë.

Uhri mu i'iknli Barcal i Bercel. O Paukracowi, jená

nëkolik let byl w drzení Skalice i Holiëe, dobré zpráwy

podáwají Vitus Arenpek ap. Pez I, 125 6, Aeneas Sylvius

in vita Giskrae" 1. с. Ebendorfer a listiny hojné in К ollar

Anal. Vindob. tom. II. Pokoj mezi ním a Jiskrau uzawieny

stojí w Archivu ceském IV, 330 si.

29
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rawském a rakauském pocínal sobë drahny cas со moc-

náf samostatny a nikomu nepodlehly.

Jestë dûlezitëjsí a zajímawëjsí byl pfíklad jiného

nápodobitele Jiskrowa i Pankracowa pospolu, tak fece-

ného Mladwanka , kteryz slul wlastnë Wanëk neboli

Waclaw z Rachmanowa. Nejisto bylli rodem Cech, Mo-

rawan, Slowák neb Rakusan, ale není pochyby, ze na

hradë jeho Naibachu, kdez pocínal sobë сo nëjaky kníze,

wsecko wedlo se po cesku. Pfední jeho hejtmané byli

Jindfich Smikausky a Mikulás ze Zd'áru, Mikulás Trcka

z Kfizanowa, Wáclaw kníze Ostrowsky, o kterém sme jiz

nahofe pfipomenuli, Jindfich z Repnice, Jan Smolík z Bi-

skupec a jiní. Od r. 1451—1460 krajiny na rece Mo-

rawë, uherské i rakauské, a zwlástë mësta Prespurek i

Widen, zakauseli trpce jeho wojenské síly a hrabiwosti;

prowozowalf laupeznictwí w rozmëru swrchowaném i po-

tud newídaném, ale propûjcowal se také knízatñín okol-

ním ku pomoci, kdykoli jí zádali a stëdfe opláceli ; bojow-

níii jeho, s wëtáiho dílu Cechowé a Morawané, zakláda-

jíce hojné tábory a posádky, umëli také cíhati na kupce

i na zbozí jojich. Mladwanëk we sluzbë císafowé dne 29

dubna 1457 w mëstë Celi spolu s jinymi radami cisaf-

skymi pfepaden a jat byl od Jana Wítowce tehdáz wrch-

ního hejtmana krále Ladislawowa ; 30 bfezna 1458 utrpël

prwní znamenitau porázku od lidí arciknízete Albrechta ;

roku 1459 pfidrzel se krále Matiááe w Uhfích; 1460 opa-

kowanymi boji zemdlena hioc jeho tak, ze slíbil císafi

Fridrichowi chowati se napotom pokojnë. Brzy ale na to

zahynul, ana rána z dëlа utrhla mu obë nohy, a od г. 1461

není o nëm wíce feci. '"

416) Ebendorfer prawí, ze Mladwanëk byl na poéátku hejt-

manem Pankracowym ; mluwí рak o nëm na str. 88 9,

892, 897, 904, 928, dokládaje na posledním místë r. 1461,
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Mezi wálecníky ceskymi, ktefí se obëtowali cizinë,

cestné a znamenité wedle Jiskry zaujímá misto také Jan

Wílowec ze Hfebene , chudy zettian cesky , jejz kníze

Oldfich Cilsky, pod králem Albrechtem bywsí zpráwce

králowstwí ceského, potáhl byl za sebau do zemí jiho-

slowanskych, a postawil w éeIo weskeré síly wojenské

domu swého. O slawném jeho wítëzstwí u Samoboru dne

1 bfezna 1441 mluwili sme jiz na swém mistë, o jiném

wítëzstwí u Pakrace we Slawonsku 1445 wyprawují dëje-

pisci uherstí; jeho mnohé zásluhy o rod knízecích hrabat

Cilskych slawí wûbec letopisowé Cilstí. Po tragické a ne-

nadálé smrti posledního panowníka rodu tohoto na Bële-

hradë 9 listopadu 1456 hledali získati sobë Wítowce jak

král Ladislaw, jenz ucinil ho bánem Slawonskym, tak i

císaf Fridrich, kteryz slibowal mu (24 bfezna 1457) po-

wysení stawu, statky a platy doziwotné hojné, budeli mu

pomocen k Cilskému dëdiclwí: ale po nenadálé ránë dne

29 dubna 1457, kdezto císaf sám bez mála bylby se stal

wëznëm Wítowcowym, nastaupila neohuf na misto pfíznë,

az smrt krále Ladislawa ucinila wáleeníka chytrého zase

tak powolnym, ze r. 1459 pomáhal i k wolení císare

Fridricha na trûn uhersky proti Matiásowi. Proto císaf

byw mu zase naklonën, 22 brezna 1460 powysíl jej i

ze eagitta bombanlaс perditie pedibus miseram deductus

est ad mortem Nejstarüí o nëm zpráwy podáwá w li-

stinách Teleki X, 303, 338; dalsí listiny o nëm dáwají

Fontes rer. Austr. ЛГП, 9, 81, 84, 120, 121, 234.

Chmel Materialien II, 19 2, Archiv ôesky, IV, 334—36

Jiné zpráwy mají Starí letopisowé na str. 17 2, (kdezto ale

na místë r. 1459 ma státi 145 8,) Chron. Mellicense ap.

Pez, I, 258, 259, kdez také po6ty let nepráwë se udá-

wají, a zwláátë Anоn. Chron. Austr. ap. Senkenberg, V,

31, 55 sq. 81. Nëmci mu Hkali „Ladwenko," z éehoí

Pesina (Mars Morav. p. 69 6) uéinil dokonce Ledwinku,

a pridal pohádku nejapnau k wykladu.

29*
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syny jeho tfi za hrabata Záhorské (Grafen von Seger) я

zapsal jim celá panstwí k dëdictwí. Od roku 1463 wsak

niizí wseliká daláí w dëjinách o nëm zmínka. 4"

Pominauce mlcením hejtmana ceského Jana Holubáh

(Nëmcûm slul Holowersy), kteryz we sluzbë u arcikntzete

Albrechta i u císafe Fridricha 1458—1476 nabyl sobé

jména i jmëní, tez Hynka Tainfelda z Lucka, jenz stal

se zetëm pana z Rorbachu w Rakausích a umrel 1467, "l

i jinych podobnych dobrodruhûw wíce, pfistaupíme ko-

necnë k uwazowání úkazu mnohem wáznëjsího a po-

wseclmëjsího, kteryzto dosawadním osobním zjewúm stal

se toléz, сo mofe potokûm a fekám, zahrnujíc je do luna

swého wsecky. Mínímef ono wojenské bratrstwí, onyno

bratry neb bratríky, kterymz neprátelé také zebráky a

lotry spílali, a jezto z poëátkûw nepatrnych w takowau

zrostli sílu, ze za nejwëtsího kwëtu swého skrze nékolik

let powazowáni byli za zwlástní a samostatnau mocnost

w Europë , rozsífenau do wselikych zemí a koncin. Bylol

to opakowání nëkdejsich wálecnych kompanií italskych a

známych Armagnakûw francauzskych, we podobë ponèkud

promënëné, jelikoz naskrze demokratické. Základ a duch

417) Hlawní pramen o Janowi Wítowcowi jest známá kronib

rodu hrabat Cilskych, nëmecky psaná, kterauz podal Sim.

Frid. Hahn we druhém dflu swé Collectio monum. vet.

p. 665 si. Dùlezité o nëm listiny z r. 1457 ctaa se

w Archiv fur Kunde Österreich. Geschichtsquellen Bd. %

тon Ernst Birk r. 185 3, téz we Fontes rer. Austr. VU,

8 1 sq. a we Chmel Regesten K. Fridrichs etc. W

ipráwy we kronikách sauwëkych. Chron. Celej. prawí о

nëm p. 746: Joan Witobez kam soldnerweisse nut

dreyen pferden an der von Cilli hoff, vndt der was nines

armen rittermessigen geschlechts in Behaimb.

418) O Holubárowi a Hynkowi zpráwy jsau w tëchze prame-

nech nyní dotëenych, téz w Anon, chron. Austr. aр. Sen

kenberg etc.
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weskerého celku byl éesky, starotáborsky : ale tëlo samé

zálezelo ze sbëfe rozlicnych národûw, prowozující fe-

meslo wálecné za mzdu komukoli a k cemukoli bez

rozpakûw.

Spolek ten branny pocal se dëlatí w Uhfích r. 1448,

jestli ne dfíwe, 4" sám o sobë, na spûsob roty laupez-

nické, od Jiskry nezáwiseje, aëkoli prwníjeho dëjistë byly

ty samé krajiny podtatranské, we kterychz wládnul onen

wûdce. Politické dûlezitostí nabyl teprw na poéátku r. 1453,

kdyz Jiskra rozpustil roty swé, jezto z wëtsího dílu pfi-

pojily se tudíz ke „bratfím," a w Petru Aksamüowi г Li-

derowic, zemanu ceském, obdrzely wrchního hejtmana ne-

obycejnë smëlého i podnikawého. Jiz sme wyprawowali

na swém mistë, kterak král Ladislaw brzy po wyswobo-

zení swém z porucenstwí císarowa chystal se osobnë do

pole proti Aksamítowi, a wolal proto do zbranë netoliko

Uhry, ale i Morawany, a wsak potom swëfiw wedení té

wálky mladému Ladislawowi, Hunyadowu synu, kdyz ne-

mohl nabyti prospëchu platného, hledël aspoñ tím ty „bratry"

uciniti iu.'skodnymi, ze wzal jejich wûdce na áold do sluzby

419) Nejpilnëjsí skaumatel uhersky, hrabfe Teleki, klade po-

ëátek jeho k r. 1448 (Hunyadiak kora dílu II, str. 109,)

sauwëky Tburocz asi k r. 1450, oba tusím pozdëji, nei-

liby sluáelo. Thurocz dí: Erat et aliud genus latronum,

partes regni superiores yastantium. Hi ex collectivo

quodam et gregario milite, armorum praesidiis grassati,

plurima sibi domicilia, alia proditione et armis acquisierant,

alia novo aedificationis opere adaptaverant (to jsau „ta-

bory a posádky") ; fraternum quoque nomen, claustralium

ad instar monachorum, sibi usurpantes, se ipsorum linqua

bratrik vocitabant. Hi constitutis inter еe capitaneis,

omnes regni ipsins contiguas partes majori ceteris deprae-

dationum caediumque ac üammarum gravamine quassabant.

Tanta jam in regno iHis creverat audacia, ut palam con-

nubia, tanquam perpetuo in regno mansuri, contraherent

etc. (pag. 264.)
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swé. ,20 Bratrstwí wojenské wáak tim neuduáeno, ale po

smrti krále Ladislawa, pficinënim pana Jifího Podëbrada,

získáno jest pro Hunyadowce, a pfispëlo znamenitë na

pamatném rákosi dne 24 ledna 1458 ke zwolení Matiáse

za krále Uherského; brzy pak znepokojiwsi se zdwihlo

proti nëmu nëkolikaletau wálku pod wûdci swymi Aksa-

mítem, Talafausem, Udrckym a jinymi, we kteréz Aksamít

zahynul : a kdyz císaf zwolen byl na králowstwí uherské,

bratfí jali se pomáhati jemu. Potom zejmena po smrti

Pankracowë i Mladwañkowë, kdyz w zemích Rakauskych

powstaly hojné baufe a wálky mezi císafem a jeho bratrem,

„bratfí" woláni bywse tam, slauzili brzy té, brzy oné stranë,

jak kdy která lépe platila, istali se wlétech 1462—1465

takofka tfetí mocuos ti w zemi. Mezitím uzíwal byl (1460 si.)

pomoci jejich i Ludwík kníze Baworsky. Hojnëjsí od

té doby pfipomínaní jich jak w listinách tak i we kroni-

kách sauwëkych "' podáwá moznost naznaciti aspoñ po-

nékud jejich zfízení. Nemëli tehdáz nad sebau jednoho

wudce wrchního, jakowy byl pfed tím Petr Aksamít, ale

420) O Aksamítowi mnoho mluwil Aeneas Sylvius we swych

epistolách, nejlépe weak we spisu de Europa (pag. 3 91,)

kdeíto dokládu : haec societas non aliter dissipari potuit,

quam duce ipso Axamite ad stipendia Ladislai regis vocato.

Proto w listinë ode dne 11 Febr. 145 7 (ар. Katona

ХШ, 1144) nazywá se „generosus dominus Petrus Axamith

de Cossouo, capitaneus Plaunicensis." Rodina rytírùw

Aksamítûw z Liderowic byla w Cechách známa; zde slul

„z Kosowa" podlé statku, kteryz drzel té doby.

421) Mezi hojnymi listinami o bratrích, jezto wydal Jos. Chmel

we wselikych spisech swych, wyniká dûlezitostí swau ná-

mluwa dne 16 Jun. 1465 mezi císarem Fridrichem a

Wáclawem Wlëkem zprostredkowaná (Regesten Kais. Fri-

drich's, Anhang 170—-17 4). Mezi kronikami pripomínáme

zwlástë Mich, ¿eheims Buch von den Wienern, herausgeg.

v. Karajan, Wien 1843, tai Anon, chron. Austriac. ap.

Senkenberg etc.
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pfední hejtmané jejich, jichzto ni ke tfidceti nám zejména

známo jest, zdá se ze byli wáichni dûstojenstwim a prá-

wem mezi sebau rowni. Mezi nimi wynikal wsak jiz tehdáá

rytíf cesky, ackoli jestë mlady, Waclaw Wlcek z Cenowa,

známy to pozdëji wëku swého wûdce a spisowatel o umëní

wálecném. Wedle nëho nejcastëji jmenují se morawsky pán

Jifí z Lichtenburka a z Bitowa, ëesli rytífi Frantisek z Haje,

Jindfich Smikausky ze Zdäru, Mikulás Luzicky, Jan Swehla,

Jan Swojse a Sezima z Horosek; Rakusané KunratWeit-

racher a Hans Kling; Slezáci Kristof z Gersdorfu a Jan

Tetaur; Slowáci Blazej a Jan Podmanicti. Pocet jejich Iidi

brannych udáwá se rozliénë, od pëti az do dwaceti tisí-

cûw, rozlozenych po Rakausich, Morawë, Uhfích, Slezsku,

Polsku a Prusich: nebo wsickni oni mëli mezi sebau zá-

wazky, hlásili se k sobë a pomáhali si wespolek. 4i2 Ne-

prestáwali také obraceti zreni swého ku panu Jifimu z Po-

dëbrad, nejprwé сo zpráwci, pozdëji сo králi ceskému: ñe

proto, aby brali od nëho nauceni a poslusni byli rozkazûw

jeho, ale aby w cas potfeby mëli w nëm pfimluwce a

ochránce ; coz pro pána toho stalo se pramenem netoliko

znamenité nioci, ale i hojnych zápletkûw a nenáwistí w ci-

zinô. "3 Pfíklad Hanuse Klinga, majitele dwau hradûw ra-

4 2 2) Dùkazem na to , mimo jiné mnohó , jest psaní Èehore

z Heimburka ode dne 25 Jul. 1467, kdezto mluwë o

porázce bratrí U К ostoIan 29 Jan. 1467, dokládá: et

erant tunc tam in Polonia quam in Prussia ejus soeietatis

fratres, qui parati fuerant sumptibus et periculo suis qui-

dem propriis euccurrere, ale král Jirí ze jim nedowolil atd.

4 2 8) Wyznamná jsau w ohledu tomto slowa téhoz spisowatelc

(in Apologia К. Georgii): Cum imperator insatiabili cupi-

ditate saeviret angariis — et adversus saevitiam ejus

plurimi armis accingerentur, quod absque Bohemig ducto-

ribue in bis partibus insuetum est hactenus , imperator

inermis regem appellat, ut еe adversus eos tutetur, et hos

putat verbis confici posse. At tantae libertatis est militia

Bohemica, ut apud exteros libere militent, modo in his,
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kauskych, poucuje nás, ze w tëch krajinách, kdezto bratrí

rozkládali tábory a posádky swé, statkáfi sami casto wstu-

powali do spolku jejich pro snadnëjsí u|etrení statkûw

swych. Wnithií zpráwa bratrstwa byla bezpochyby oligar-

chická, takze starsí a hejtmané scházeli se dohromady ka

poradám, a ustanowowali ze spolecného snesení, сo mêla

kdy pfedsewzíti se. Pfítomnost bralfí byla nestestím pro

kazdé okolí, kamkoli obrátili se; to nejmírnëjsí сo potká-

walo wsecky obywatele od nich, bylo holdowání, jakowéz

od wojákûw i podnes w zemích nepfátelskych dëje se ;

obycejnë wsak nadsazowáno bylo pálením, plenëním, lau-

pením a násilím wselikého spûsobu ; byly wsak to nemrawy

obecné wáech uojsk onoho wëku, a nikoli bratfí toliko

samych. "' Tof byly ony „roty bratfí," o kterychz wedena

na snfimu ceském 25 záfí 1465 od pocínající tehdáz jed

quae ad regnum attinent, reg! fidem servare non dubitent.

Eo fit, ut cum rex id precibus efficere nequeat, nee vim

inferre liceat, dicatur ista subornasse. Sám král Jiri

psal 3 1 Dec. 1 4 6 6 : Si forte illos denotatis, qui se fra-

tree nuncupare consueverunt : in eos certe non habemus

imperium , qui et nostros subditos in Moravia — jam

pridem invaserunt etc. —-

424) Mich. Beheim takto spíwal o bratrích (p. 13 9, 140):

— „diz waren gehaissen „prüder,"

übel fraiser und müder,

gesamelt uolk auss manchem land,

den got uil luczel waz pekand ;

wan man ain lant uerderben wait,

da fugten sy wal in den salt" atd.

(a p. 846 sl.) —„Uon unserm hern, dem kaiser, zu

herezog albrecht kamen sy, nu

was ir gewunhait vnd auch sin,

yeezund her und denn wider hin.

wer in gab zu dem meisten

dez dinet waren sie laisten.

Het unser herr im himelreich

mit dem teufel krieget desgleich,
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noty panské stíznost na krále Jifího, zeby chtël je pfi-

jmauti a obrátiti na odbojné mësfany Wratislawské, „k zá-

hubë zemí a knízat." Kdyz koneônë r. 1466 wybyti byli

z Rakaus, an jim císar zaplatil swé dluhy, obrátili se opët

do Uher, a nedaleko Trnawy u Kostolan osadili se na tá-

bofe pewném pod nácelnictwím Jana ëwehly, protoze Wác-

law Wlcek, Blazej Podmanicky a jiní byli jiz od nich se

oddëlili, a nëktefí ze pfedních hejtmanûw, jako pan Jifí

z Bítowa i Frantisek z Haje, octli se w zajetí; takéf jich

tam jiz nebylo lidí brannych pospolu, nez nëсo pfes dwa

tisíce. èwehla byl dfíwe nëktery cas dwofanem u krále

Matiáse, pfijehozto korunowání 1464 wkolbách slawnych

dosáhl byl hlawní chwály: ale brzy na to wzal odpustëní

ode dwora. Král wrátiw se z krajin jihoslowanskych, a

obmysleje jiz tehdáz wálku proti bywalému tchánowi swému,

za potfebné uznal, wyhladiti dfíwe w zemi swé tyto ne-

bezpecné pomocníky budaucího nepfítele ; a protOz u we-

liké síle wálecné pfitáhl na podzim 1466 k Trnawë, a dne

6 prosince dal obehnati tábor u Kostolan. Kjeho zadosti

poslal mu cisaf jestë wojsko rakauské ku pomoci. Bratfi

het in der teufel geben mer,

sy weren zu im kummen her" etc.

(p. 34 7) —„Sy fragten nach dem tail nit ser,

wer gerecht oder unrecht wer,

pei dem kaiser so waren sy

und auch mit dem herczogen hy;

pei sechs malen oder mere

kamen sy hin und here." —

„Uil upikait, lasters und schand

waren sie stiften in dem land;

ain frümmer man nit sicher kund

über aker reiten kain stund ;

kain frid nach sun moht ntlmmer

so gut gewesen ümmer,

das man sich dar an lassen mаht" atd.
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bránili se «nfale, mnohé nepfátelûm swym skody ítóce,

aá konecnë 29 ledna 1467, nejwíce pro nedostatek wody,

umíniwse opustiti tábor a probiti se skrze nepfátely, pre-

„ozeni jsau na cestfi a pobiti neb schytáni s wëtsiho dIlu,

takze nemnoho jich wywázlo i té pohromy; Swehla na

autëku prozrazen a wydán. Na to 70 jatych z rozkuo

králowa powëseno na sibenice, Swehla sám nejwyse;].-

nych drahnë pomofeno wselikymi spûsoby po zalarIcn;

íenskych pres 300, a mezi nimi mnohé pry krasne panI

odwedeny nejprw do Trnawy, a potom kózal je pry kni

rozdati swym Rácûm za zeny. Tim zemdlen a rozptaen

cely spolek bratrsky tak, ze o nëm näpotom nebywa wice

íeci "> Wáclawa Wlcka spatfujeme jiz roku následujiciho

1468 mezi predními hejtmany wojska ceského proh Uhrüm,

Frantisek pak z Haje, wychowany za mládi na dwore ci-

safe Fridricha, Jan Tetaur, Blazej Podmanicky a jmi pw-

sluli pozdëji сo hejtmané králowského wojska uherskeno.

Uwázímeli swëdectwí pfedního ceského basmka o

Wáclawowi Wlckowi, áe xa jeho ziwobytí (a« umrel te-

prw mezi r. 1500 a 1510) newedlo se wálky na Duna]I,

„a Labi ani na Wisle, ba tusím ani na Dnëpru, ku kto-

rézby od nëho bylo nehledalo se rady a naucem; *

425) Zpráwy o pohromë 29 Jan. 1«7 podáwají Aj»*»

Austr. 1. с p. 321, 322. Eschenloer I 348 Thuro

ap. Schwandtner I, 287, Bonfiu dec. IV hb. , P

4P21-23, psaní ap. Fray, IV, 3 1 ajw. Dne 22 Jan Ш

dal král Matíás kníáeti Viktorinow psam „m destru.

exercituali sub fortalitio Kostolan." (MS.)

426) Neménë dùle*ity nezli «ajímawy jest nateobek jqá njj

Bohuslaw г Lobkowic a na Hártemë (t lBKov.líW

W. Wlckowi z Cenowa:

Hunc Wenceslaus tumulum, Caenovia proles,

Ingens Arctoi gloria Martis, habet.

Hoc «ine non reges, gelidus quos alluit Albis,

Duxerunt acies in fera bella suas;
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spomenemeli na pfátelské obcowání bojownych Polákuw

i Rusûw s husity, o kterémz jiz wykládnli sme : nemû-

íeme pochybowati, ze ceské umëni wáleëné známo bylo

jak we stfední a wychodní Europë wûbec, tak i w PolStë

a w Rusích zwláátë na konci XV století. Skutek dále ten,

ze wojensky onen spolek, kteryi pode jménem Kozákmv

proslawil se, powstal práwë té doby, aneb aspoñ znám

jest od pocátku XVI století, nejprw vv Ukrajinë, potom i

w jinych dalsích zemích; ze hlawní známka umëní jejich

a ústrojí wálecného, kterauz dëlili se jak od Tatarûw, ne-

pfátel swych, tak i od fádného wojska polského i ruského,

zálezela na táborech a hradbách wozowych, práwë Zizkow-

skych; ze celé zfízení jejich bylo doslownë totéá, které

poznali sme u Wlckowy roty bratrské w Rakausích a

w Uhrích o ctyfidcet let dfíwe: to wse dûkaza jest dost i,

ze Kozáctwí celé, ne sice jakowé jest za naseho wëku,

»le jakowé bylo w XVI a XVII století, bylo nápodobení

aneb opakowání bratrskych rot ceskych od nás lícenych,

arciíe w jinych krajinách a národech. Jméno Kozák,

wlastnë „Kazák", znamenalo Slowano-Tatarûm totéz, сo

Srbo-Wlachûm „gusar" neboli „husar" a „hajduk," Re-

kûm „klefta:" byl to muz branny, jená pro zniknutí po-

roby dal se na laupeznictwí. Protoz jalowé jsau lidí uce-

nych hádky o pûwodu Kozákûw : Kozáci, сo osoby, mëli

Hoc sine non gentes moverunt bella superbae,

Nec dedit horribiles buccina rauca sonos.

Hujus Danubius virtutem et Vistula novit,

Et qui Sarmaticas potat, Alanus, aquas.

Sed quae non juvenem potuerunt bella nec enees

Perdere, longa eenem perdidit ecce dies.

Zdali „Alanue" a „Sarmaticae aquae" mají se rozumëti na

Dnëstr neb na Dnëpr, at rozhodne saudn^ ëtenár sám.

Wlëkûw spis „kterak se mají sikowati jízdní, pëáí i wozy"

podali sme s nëkterymi zpráwami o ziwotu jeho w Caso-

pisu cesk. Museum 1828, sw. druhém.
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stejny pocátek s násilím tatarskym mezi kfesfany ; Kozáci,

сo spolek bojowny, сo moc branná, сo republika wáleína,

utwofili se na pocátku XVI století nápodobením bratrskych

rot éeskych. 4"

Opominuli sme we pfehledu swém mluwiti o áoldné-

fích ceskych, ktefí wstupowali fádne do sluzby u mocností

zahraniénych, a kterychz pûsobení tratilo se wíce nráé

w dëjinách cizích Rozumí se ze od wëkûwpo wëky na-

lezali se wzdy lidé, ktefí сo dobrodruhowé hledali stéstí

' swého kromë wlasti, a sluzbami platnymi umëli získati

sobë pfízeñ mocnáfuw. Zdá se wsak slusné, uciniti ko-

neënë zmínku aspoñ o tëch bojownících ceskych, kterym

rod Hunyadowsky w Uhfích dëkowati mël za znamenitau

éástku wojenské sláwy swé. Jsauf swëdectwí dostatecná

pred rukama, ze jiz gubernator Jan Hunyadi sám míwal

4 2 7) Nechceme tuze dolébati na to, ze slawní wáleôníci, poá

jicháto zpráwau a ochranau moc wáleëná kozácká asi od

r. 1508 utworila se, byli dle wáech náwëstí Konstante

kntóe Ostrowsky , jeho nëkdy poddany Ostafej Dalkiewic,

a jich obau prítel Predislaw Lanckoronsky, coá upomíná

na kníáata Ostrowské Fridricha r. 14 2 6 a Wáclawa

r. 14 60 jiz nahorc pripomenuté : nám dosti jest, ze spú-

sob wáleëny staryeh Kozáküw , kteryá nám líëil nejetarsí

o nich spisowatel r. 1640, Francauz Wil. Levasseur

sieur de Beauplan (w prekladu nëmeckém J. W. Mollera,

Breslau 17 80 na str. 9, 71 a násl.) a kteryií od po-

zdëjáích spisowatelûw (také od J. С. v. Engel Gesch. (i•

ukrain. Kosaken, Halle 1 7 9 6 , na str. 6 3) pokládán byl

za wymyslek jejich wlastní, byl we wsech swych podrob-

nostech spûsob starotáborsky , jakz nám jej lícili Aeneas

Sylvius, Wáclaw Wlcek nahore dotéeny ajw. Protoz i ne-

podstatné i zbyteôné zdá se byti, ze Nik. Karamzin (Istor

gosud. Ross, tom V, str. 89 8 a primëé. 2 7 8,) a J. H.

Schnitzler (la Russie etc. Paris J885 str. 42 6 sl.) zabi-

hají s Kozáky ke starym Kasogûm i do nëkdejáï Kazacbie.

kdyá jisté jest, ze Kozáci nebyli zwlástní a oddílny národ,

ale jen zwlástní spolek wáleôny , jako nëkdy rota bratrí

ceskych.
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swé zwlástní roty ceské, na jichzto udatnost a wërnost

we wsech bitwách spoléhal se nejwíce. 4i" Jestë wíce

bylo toho u syna krále Matiáse, kteryá arci drahnë let

psal se také králem ceskym. Jeho „rota cerná" (legio

nigra), tak powëstná ba slawná w dëjinách sauwëkych,

zálezela ze samych témëf Cechûw, Morawanûw a Srbûw.

Bylaf ona, dle seznání Uhrûw samych, jádrem celého jeho

wojska, jejím welitelem bywal král sám ; cernau naz^wána

proto, ze pro nabytí wëtsi otrlosti chowána w zimë w létë

widy pod sírym nebem. Poslední její prosluli hejtmané

byli Trnka i Mikulás z Haugwic. Konec wsak její r. 1492

byl neslawny a smutny\ Pro neplacení áoldu zbauHwse se

nëkolikráte, podstaupeni jsau konecnë od Pawla Kiniziho

zrádnë mocí náramnau a pfemozeni. Psali o tom sami do

Cech dne 28 fijna 1492, ze pr^ „páni Uherstí na nás ta-

kowé skody pocítají, jezto bohdá tím winni nejsme, ze

sme slauzili wërnë a práwë pánu nasemu, jakozto na

dobré lidi slusí. Jiz nám teprw winu dáwají, kdyz nás

jim tfeba není a majíce nás we swé moci: a prwé sau

nám z nicehoz winy nedáwali, dokudá nás potfebowali."

Byli tedy zjímáni „rotmistfi i z rot wsickni dobfí lidé

jizdní wojsky cerné," jakoz se podepsali we psaní, jímá

zadali pány ceské o pfímluwu u krále Wladislawa. "*

428) Opustíce swëdectwí kronikarûw sauwëkych, uwedeme na

dûkaz jen núsledující slowa ze psaní krále Jirího ku

králi Matiáeowi ode dne 2 8 Jul. 1 4 6 6 : Turcorum fero-

ciam bohemica militia duce quondam genitore vestro, dein

vestro quoque ductu saepe contrivit. Vestram fidem appel-

lamue, frater cariesime, vir insignie bellicis laudibus geni

tor vester, quod umquam bellum contra Turchum gessit,

in quo bohemica militia aseignatum eibi munus ullius diffi-

cultatis vel periculi metu diffugerit vel declin averit? etc.

(Dobneri Monum. II, 42 2.)

4 29) Psaní takowé ku panu Jindrichowi ze Hradce , dané

„w Budínë, w nedëli na den S. Simoniíe Judy" bez
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Spisowatelé uherstí nczapirají, ze pádem roty cerné po-

cala klesuti také tehdejsí wálecná sláwa uherská.

Jestë nám zbywá promluwiti w tomto clánku nëko-

lika slowy o sociálních pomërech a mrawním stawu

i wselikych spûsobech a nespûsobech národu naseho za

wëku Podëbradowa.

Porownámeli práwní pomëry wselikych stawûw a tfíd

obywatelstwa feského mezi sebau, jaki na pocátku XV

století sme je poznali, se spftsobem tím, we kterémz je

spatfujeme na konci téhoz století : ustrneme nad welikostí

a tëzkosti promëny, která bëhem asi dwau zíwobytí lid-

skych pocala i dokonala se. O tëlesné porobë selského

a nizsího lidu wûbec nebylo na pocátku onoho století

jestë ani stopy ani zmínky: na konci ale jewí se jiz сo

skutek uznany a ustáleny, сo známka powscchná lidu

obecného. Prewrat takowy, ackoli potfebowal k usku-

tecnëní swému celé témër století, byl nicménë nad míru

náhly, kdyz powázíme, ¡te nestal se omráëiwym podma-

nënim pod mec drawych cizincûw, ale wypucil se ta-

kofka z lûna národu pauhym naduzíwaním okolností.

Bylyf to arci okolnosti mimofádné, kteréá howëly pfe-

wratu takowému: bylyf baure a wálky nesiychané i në-

kolikrát opëtowané, jezto zasahowaly az do jádra ziwota

udání roku, (tedy 28 Oct. 1492), nalezli sme w archivu

Treboñském. Jím nabywá Bonfiniowa zpráwa (Decad. V,

lib. IV, p. 55 S— 54) teprw prawébo swëtla. Spisowatel

ten jeátë k r. 1487 (Dec. IV, lib. VIH, p. 505)nemohl

byl dosti wynachwáliti wojenskau kázeu jak u krále Ma-

tiááe wübec, tak n roty cerné zwláátë, — poknd jí íold

placen fádnë : i jakyi рak diw , áSe woják , nedostáwaje

zoldu, nechce umírati bladem? Sám Bonfini wyznáwá, ze

pro nedostatek penëz rota cerná nejednan o mzduslíbenau

oklamana byla.
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i bytu národního, a w nichzto rozhodowala ne sprawedlt-*

wost, ale hmotná hrubá síla i chytrost wáleéná.

Na misto lícení obsírného uwedeme zde slowa dû-

lezitá swëdka nejspûsobilejsiho , Viktorina Kornelia ze

Wsehrd, jenz r. 1493—97 byl místopísafem králowstwí

ceského, a we swych knihách o práwích a saudech i o

dskách zemë ceské, pfi wykladu o nëkdejsím pohánëní

k saudu, takto wyprawuje: „Byli sau nëkdy za starych,

ale tomu jiz pamëtnikûw není, we wsech krajích pûwo-

dowé nekomorníci, a ti swëdomi we wsech krajích wsech

sídel panskych, zemanskych i dëdinnych; ti sau, ze jest

zemë hustá a dobfe osedlá zemany byla, nebylo jestë

skupowání zeman ani sídel zemanskych bofení a twrzí

i zámkûw zemanskych kazení a s zemí srownání, ani

rybníky zeman i sedlákûw, wsí i dëdin i luk wytopowání,

z té .pfícmy ti pûwodowé pro welikau zeman a wsí

w zemi ceské hustost a pocet témër necislny od starych

byli sau wymysleni, ne aby oni pohánëli (k saudu), neb

jest jim to nepfílezelo, ale aby komorníkûm okazowali

sídla tëch, kteríz sau mëli byti pohnáni, a aby komorníky

k jich sidlûm powodili; z kterézto pfíciny i pûwodowé

sau sluli. Ale potom kdyz jest zemë témëf tfetí.díl zpu-

stén wálkami a mory, a sídel zemanskych mnozstwí pfí-

lisné w kazdém kraji jest zahubeno a rozbofeno, a сoй

po meci, ohni a moru zûstalo, to jest s wetsí témëf

strany rybníky zatopeno: nebylo pûwodûw wíce potfebí,

aby komorníka k pohnanym powodili ; neb kdyz sau ze-

mané zfidëli w zemi, ta sama fídkost lidí odjala jest wse-

likau mylku, kteráz pfi kazdém mnozstwí se nalezá" atd. "'

Z tohoto a z jinych podobnych swëdectwi drahnë,

kterychzto po krátkost nechceme hromaditi, ba z celé

430) Vikt. Korn. ze Wsehrd knihy dewatery o práwích atd.

w Praze 1841 na str. 437.
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spausty památek dëjinnych toho wëku wûbec, béreme

skutky následující: 1) ze pred wypuknutím wálek husit-

skych pocet zemanuw a dëdinnikûw, t. j. statkáfûw pro-

stfedních, swobodnych a jen králi samému poddanych.

byl témër nescislny, takáe nezablaudíme od prawdy da-

leko, reknemeli, ze asi dwë tfetiny weskerého powrchu

zemë ceské byly w drzení jejich; 2) ze tfida tato, nékdy

hlawní národu jádro, postupem wëkûw menáila se, a redla

wzdy wíce a wíce ; 3) ze pfíciny toho byly netoliko pfi-

rozené, jako wálky a mor, ale také politické, totiz zmá-

hání se skrze wálku slechty wyssí nad jiné obywately,

saustredëní cím dále tím hojnëjsí jmëní národniho w ru-

kau jejich, a wypínaní se i zwlástního stawu rytírského

nad prosté zemany wûbec. "' S promënau tau zároweñ

a pospolu pokraéowala také rostaucí fewniwost stawû«

politicky opráwnënych mezi sebau, a cím dále tím teísí

utiskowání lidí poddanych selskych i malomëstskych, kte-

fízto jestë za krále Wáclawa bywle jen pauzí aurocníci,

pod Wladislawem II octli se pomalu w porobë jiz dosti

kruté. Budeme éasem swym jednati obaírnëji o wéci

této, az nám nastane fee o baufech a pûtkách mnoho-

letych a krwawych, které z ni posly. Zde bylo nám jen

cuiiti o naznaceni powahy a smëru, kterymi rozwíjely se

zálezitosti tyto za wëku Podëbradowa. Musíme pfi torn

wyznati, ie i Podëbrad sám, jakkoli maudr^ a sprawe-

4 3 1 ) A ckoli stawu zemanského ubywalo w Cechách kaádjTii

rokem , predce jmëní jeho w deskách zemskych okolo

r. 15 29 zapsané bylo jestë znamcnitë wëtsí, neíli jmení

álechty wyssí a stawu mëstského (srwn. nahore k r. 1458

poznam. 28 9). Takét obnowené r. 1541 desky zemeké

ukazují widy jestë weliky pofiet statkárûw prostredm'ch

i mensích, w pomëru k wëkûm pozdëjsím. Zakládaní we-

likych rybníkûw nowych uwedli pod králcm AVladislawemlI

zwlástë páni z Rosenberka i pan Wilém z Pernsteins

w obycej.
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dliwy, nebránil smëru dotcenému, ale napomáhal wíce,

wëdomë i newëdomë, wselikymi nafízeními, kteráz wysla

za panowání jeho.

O powaze a mrawích ceskych toho wëku podal An-

tonín Bonfini Wlach, kteryz mnohá léta ziw byl na dwofe

krále uherského Matiáse Korvina, obraz dosti pochlebny :

Cechowé, di, „nade wsecky na swëtë národy wynikají

urostlostí postawy, silau tëla, krasau i lepotau wlasûw

a pfíjemností w obcowání; o ustrojení tëla i brady pe-

cují nad míru, nosí a odíwají se welmi cistë a lahodnë,

jakoby zrozeni byli jen k wálce a k rozkosem ; pfíwëtiwí

jsau wsickni a wlídní, a umëli pfílie získati sobë pfátel-

stwí jinych lídí." ,32 Zdá se wsak, jakoby tu Bonfmi jen

slechtu a dworanstwo ceské mël na zreteli; nebof swë-

dectwí jeho tëzce srownati se dá s náfky o zdiwocilosti

mrawûw, o wseobecné bezúzdnosti a násilí, kteréá pojí-

máme i ze spisûw i ze skutkûw té doby. Prawda jest,

ze národ nás, pfepychu zwlástë w odëwu wzdy milowny,

neprestáwal ani tehdáz wyhledáwati kroje a mody nowé

dle zdání lepotwárné ; nezfízenému tomu chtici obëtowal

byl jiz pred wëky wsecky wyhody kroje národního stá-

432) Slowa jeho wlastní jsau (Decad. IV, lib. V, p. 474):

Prae ceteris terrarum gentibus proceritate staturae robo-

reque сorрorшn aс pulchritudine , praestantia crinium et

suavitate consuetudinis, Boemi sane praecelltmt; corpora

comasque plus justo colunt, in habitu vestituque nitidissimi

et perquam molles, ad bellum et voluptates tantum nati;

populares omnes sunt et affabiles, ad conciliandas quoque

amicitias nimis idonei. W témze smyslu poloáil také k r.

14 68 králi Matiásowi do ust reè (dec. IV, lib. II, p. 48 2)

podobnau: Fateor, Boemos martiales esse, famosissimum

genus hominum, culturae corporis studiosissimum et quam

maxime crinium; cupidissimum belli et ad pericula promp-

tdssimum. Procera sunt his corpora et speciosa ; contemptu*

mortis magnus inest, et persuavis hercle consuetude etc.

30
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lého, a opicil se jiz ode XIII století nejwice podlé Fran-

cie. Protoz marné jest se ptáti po kroji ceském wéku

Podëbradowa ; byla to rozmanitost a nedrzeliwost neko-

necná, takze cokoli zjewilo se takowého u stawûvv wys-

sich w cizinë, vrcházelo bez odkladu také u slechty éeské

w oblibu, a od ni wnikalo w lid obecny dále; protoZ i

tehdáz, jako podnes, rozdil krojûw we wlasti byl takorka

jen chronologicky, ana bywalá moda nëkterá udrzela se

w jednom kraji déle nezli we druhém. A totéz plati

také o wselikém náfadí domowním i hospodáfském. Mlce-

nim také pominauti nesmime, ze w ziwotë obecném ne-

mrawnost feci pfewysowala nemrawnost skutkûw, ze oby-

cej hromowání, lání, pfisahání a oplzlého mluwení po-

kládán jako za znàmku energie osobni, an byl jen znám-

kau newzdëlanosti a barbarstwí.

Bylaf wáak aspoñ jedna ctnost, kterau Cechowé toho

wëku wyznamenáwali se nad jiné národy tusím wsecky.

bylaf to láska к wlasti a k národu, cili jak tehdáz fíkáno,

k jazyku swému. Nepfízeñ, s kterau potkáwali se, сo ji-

nowërci a kacífi, u wsech národûw zahranicnych, mêla

pro në aspoñ tu wyhodu, ïe je pautala k sobë wespolek

auzeji, a dodáwala jim odhodlanosti k obëtem pro dobré

spolecné. Pocet wlastencûw uslechtilych a wytecnych,

jakowéz sme poznali byti ku pf. pány Hynce Ptacka

z Pirksteina, Alse Holíckého ze Sternberka i jiné, byl

mezi Cechy mnohem hojnëjAi, nezli w Nëmcích aneb

w Uhfrích ; sám Jifí z Podëbrad nabyl proto nejwíce Iásky

a moci w národu, áe pecowal pfedewsím o blahobyt

obecny we wlasti. Proto také cit wlastenecky bywal hoj-

nëjsí pfi stranë podobojí, nezli stranë pod jednau, kte-

rázto tehdáz walnë Ínula k cizinë, ackoli také w ni po-

zûstawil Wik'ni mladsí z Risenberka i z Rabí pfiklad

jasny a sláwy hodny\ Takéf cit tento jewil se jestë wal
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nëji we tfídách národu prostfedních a nizsï'ch, nezli u pá-

nûw urozenych. Jen wlastenská nadsenost utnoznila wëtáí

cast onëch cinûw ëeskych XV století, ktefí stali se byli

odiwem swëta. Nejeden Nëmec, porownáwaje takowé

smyslení ceské s netecností pro wlast u národu jeho te

mëf wseobecnau, netajil swého nad tím podiwení a po-

litowání. Bohuzel ze i u Cechûw ctnost tato nebyla dë-

dicnau po wse wëky, a ¡Еe nastanau nám zase doby, kde

ji bolestnë pohfesowati budeme: proto ale sluselo tím

wíce, uciniti o ni na mistë tomto zmínku neménë cestnau,

nezli radostnau.

Nemûzeme nechwáliti také citu pro cest, ktery we

wsech pomërech obecného i saukromého ziwota welikau

prowozowal moc; zákon cti nahrazowal pfecasto zákony

mrawnosti, ujma na cti wázena bolestnëji nezli prohfesení

se proti bohu. Zákonowé ti dowolowali kazdému, zwláste

we dlauhém bezwládí od r. 1439 do 1453, skoditi sau-

sedowi swému dle moznosti a libosti, wrazditi se s nítn

a s lidmi jeho, pleniti, páliti, jimati, laupiti atd. jakmile

„ohradil prwé cest swau" proti nëmu, t. j. podlé práwa

záátního poslal mu list odpowëdni a opowëdël wálku; po

éemz cokoli cinil, nebywal nepfiteli swému niéimz wice

winen, nebot jiz tento powinen byl „míti nañ péci,a t. j.

ostfíhati a brániti se mu i se wsemi lidmi swymi podda-

nymi a pomocníky, jezto byli „táhli se w jeho mir i ne-

mír." Takowéto „zástí" (Fehde) nenalezalo poroku, jakoá

pak ani za naseho wëku jestë sauboj, jakkoli krwawy,

w obecném domnëni za nectny se nepokládá. Nafízeními

snëmownimi zapowídán sice obycej ten, jakmile fádná

moc politická i saudní zfízena w zemi zase: ale trwalo

to dlauho a wymáhalo neobyéejnau energii pana zpráwce,

neSIi auplnë zrusiti se dal. Takéf zákonowé cti hajili

swatost daného slowa, drzeliwost slibûw a wërnost we

30*
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wselikych záwazcích. Wojín ëesky we wálce jaty pro-

pustënli kdy „na cest a na wiru-S bylof se spoléhati na

to, áe w urcity cas postawi se zase do wëzeni trebas

sebe krutëjsiho; nejeden drzíwán takto na záwazcích po

celá léta, ze stawëw se fádnë, propaustën wzdy znowu

ai do konecného wykaupení aneb narownání. Lidé, kteri

takto w chowání swém ostfíhali zákony cti, sluli tehdáz

wûbec lidé dohfi; slowo „dobry" neznamenalo tak mrawni

dobrotu, jako radëji statecnost, cestnost w obcowání.

„Bud dobry, mûzesIí!" bywala té doby nejdojímawëjsí

dûtka, která ëlowëku nad swau ctí zapomenuléinu ciniti

se mohla. Protoz i záhy, a zejména jiz na konci XV

století slowo „dobry" slulo tolik сo uslechtily, urozeny,

slechticky: a chlauba, „já jsem lepsí nez ty," kterázto

dáwala pfícmu k tolikerym rozepfem onoho wëku, zna-

cila ne wyssí staw mrawní, ale wyssí urozenost.

We mnoholetém bezwládí, kteréz sme lícili, nebylo

nizádné saudní mod w Cechách; saudowé pfestali, desky

zemské byly zawfeny a nikomu nepfístupny ; o bytu desk

krajskych neboli caudních té doby není jiz ani zmínky

ani stopy. Proto wsecky rozepfe mezi stranami, které

netrpëly odkladu, rownány budto mecem a wálkau, anebo

rozsudími pro kazdau pfi od stran zwlástë zwolenymi.

ktefízto nazywáni umluwci, oprawci, rozdílci aneb ubr-

mané, na jejichá wynosu strany slibowaly „prestati mocnë,"

to jest podrobiti se Jim a nehledati dalsího práwa pod

pokutau propadení celé pfe. Porownámeli wyznání a náfky

spisowatelûw starsích, zejména panûw Smila Flaáky z Par-

dubic (f 1403) a Ondfeje z Dubé Çf 1412), ze za jejich

wëku saudowé nerozhodowali wády po sprawedliwosti,

alebrz podlé umëní fecnikûw, se chwalau wëkûw pozdëj-

Sích o neporusitelnosti saudûw, mûzeme domysleti se, áe

dlauhé ono bezsaudí a wzácnost saudûw sama pfispéla
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k tomu nemálo, ze moc saudní a dûstojenstwí auradu

saudcowa za wëku Podëbradowa pozíwaly u lidu ceského

wûbec znamenité wáznosti a úcty ; cokoli wyrknul saud fád-

ny a werejny, ba cokoli woleny oprawce nalezal we formë

a s obfadem saudu wefejného, to pfijímáno temer jako za

swaté, a strany obë obwykaly tomu obycejnë bez reptání.

Bud toho wsak pfícina kterákoli : skutek sám w sobë jest

prawy a nepochybny, stwrzeny pfíklady dostatecnymi. Ba

i toho sme se doctli w aktách sauwëkych, ze páni a kme-

towé zemstí, mëwse nesnáze se zemany, kdyá jednalo

se o wolení mocnych oprawcûw mezi nimi, a saupefowé

prestáwali na nich samych pod wyiminkau, aby pfi swau

rozhodli sami we forme saudní, oni odpírali se a chtëli

radëji stranau byti nezli saudcem. Skutek tento sám mûze

postaciti za dûkaz, ze pfi wsi zdiwocilosti mrawûw, o kte-

réz sme mluwili, mrawní jádro národu pfece jestë dosti

se zachowáwalo ciste a neporusené.

Skoncíme clánek tento nëkolika obrázky, kteréá

o mrawíeh wëku swého napsal a pozûstawil spisowatel

od nás jiz chwáleny, Petr Chelcicky. Bylf on sice pfis-

nëjsí nad jiné saudce a barwy jeho mohau byti tu i tam

ziwëjsi, nezby snad sluselo: wzdy ale slowa jeho nejsau

bez prawdy, a mají tu zásluhu, ie dáwají nám patfiti na

smyslení, obyceje a mrawy wëku jeho bezprostfednë. Proto

zastupují také misto dokladûw ku predeslému lícení nasemu.

1) O fewnení pro urozenost. „Lidé plní pychy o cest

tohoto swëta i o zbozí bojowali a mnohau krew prolé-

wali, aby sedali we srañcích, wywodíce urození swé

étyrmi káuty, aby dwa dëdy a dwë bábë ukázali dobré

urozené wládyky po otci i po matefi. Pakli neukáze tëch

ctyr kautûw, tedy není dobry, ale chlap, a ten jenzto jest

dobry, nechce s ním sedati we srañcích, jako s hubenym."

(Par. 91.)
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2) O násili âinèném chudiné. — „W tëchto ëasech

zkusili sau lidé této zemë i okolní welikych zamaucení,

bid a nauzí, kdyz se stalo zbaufeni straay proti stranë

z pfíciny wíry, ze jedni na druhé tiskli mocí jako na

kacíre. A trwala wálka ukrutná na patnácte let (1419—

1434) s záhubami pfílisnymi, s welikymi strachy a s dawy.

Mnozi z sedlákûw a lidí robotnych pro chudobu a pro

hlad nemohli na dëdinách ostati. Nebo nëkterí troje neb

ctwery platy na hrady a na mësta musili platiti obëma

stranám; a wojska polní ostatek jim wydrali." (Post. 6.)

„Nyní widíme, cof jest dal bûh lapek w Cechách.

Wsecky hrady a mësta osadil zlodëji a lapkami, aby trá-

pili, bili, z chalup táhli, wázali, laupili a u wezení sázeli ;

takze и welikau nauzi wsecky lidi podal jest bûh. A to

jsau pomsty od pána boha hrozné." (Ol. 140.)

„Twrzní a hradowí násilníci, jezto zjewnych zlodë-

jûw, mordéfûw, násilníkûw k násili chudym chowají, jsau

knízata zjewnych hfísníkûw." (Post. 276.)

„Aniz odpustëno bude pánûm a wladafûm ukrutnym,

jezto sedláky swé tepauce hanëjí, chlapy, wyry, psy je

nazywajíce u wëzení sázejí, aby wzdy jim bezedná hrdla

plnili." (Post. 194.)

3) Lakomstwí a ptfcha. — „Skrze lakomstwí nesyté

tisknau se spolu lidé, kazdy táhna k sobë, jinému dera

z rukau, skrze lichwy, skrze obchody, skrze kupectwí,

skrze femesla a skrze trhy rozlicné a wselijak neprawé,

tak ze nesnadno сo mûze prodáwáno neb kupowáno bez

hfíchu by ti. A z toho úzkost chudinë a nemilost, záwist,

swáry, hanëní, srocení sibalské k bití, k wrazdám, a pak

wylití pfílisné ku pyse, k marné pochwale, wsecky wëci

aby na chlaubu s pochwalau sly, w odëwích drahych

nákladnych s wymyslenymi kroji, s lepotami okráslenymi ;

iéi. w jídlech rozkosnych a nákladnych nëkdy wíce chlauby
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hledají nez potfeby, téz we stawetií domûw a twrzi.

A tak pycha we wsech wëcech rozlita jest" atd. (01. 230.)

4) Dobrota wládycí. — „Zlé wëci kazdé nenáwidí

a waruje se ta dobrota wládycí: neslusí na ni nizádná

práce úsilná, aní trpení, ani hancní, ani která sprostnost,

ani ponízení, ani jinym poslauzení, nez toliko ziwot swo-

bodny, prázdny, lehky, syty lahodnych wëci, cistota a le

pоta, a odëw krojûw zwlástních dablowym mistrem wy-

myslenych a dwornych, drahych a hesowanych na odiwu

wsem, jako bohowé a bohynë, slawau a okrasau nade

wsecky wymyslenau. Také na tu dobrotu slusí stolowé

bohatcowi skwostnë ozdobení a lûze cistá mëká, fec sladká

a lísawá, plná pochlebenstwí, s pfidáním „raс Wase Mi-

lost pocíti," a wzdy aby kwetla pëknym umywaním w láz-

ních, rozkosnym, éastym a nezwedenym mytím, s obtí-

zením sluzebníkûw. — Jen skrze bolest a pot chlapûw a

wyrûw mohau dokázati té dobroty wládycí" atd. (Síf 152.)

„Neslusí na wás páni ta lenost, cely den prázdniti,

sedëti, taulati se, w sachy, wrhcáby neb karty hráti,

dlauho spáti, wzdy smilniti jako howadûm, wzdy w se

epáti a líti wíno nebo piwo сo do sudu a nikdy nezlac-

nëti. Také neslusí na wás, lidi chudé swé dráti a bez-

prawí jim éîniti robotami, lowy, ponûckami pfimyslenymi,

a jinymi bfemeny jich tisknauti." (Post. 9.)

5) Fiflení a prepych. — „Mnozí nechwálí na sobë

skutkûw bozích, jezto se wzdy oprawují, chtíce krásni

byti, a jinau twáf sobe pfiprawují, jinak hlawu, wlasy

strojí, aby kadefawé byly, spletání wrkocûw aby az do

pat wiselo. Protoz w tëch pysnych srdcích nikdez bûh

neumël ani twáfí, ani kadefí, ani jinych audûw dobfe

stwofiti. A coz nemají bokowé, ramena, nohy, to kasá-

ním pysného a drahého raucha, zlatymi pásy, stfíbrem,

postawci, barwami oprawí, umëjíce lépe nez bûh wsechen
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/.iwot pfiprawiti, nohy utáhnauti, jednu zelenau, druhau

cerwenau. A kdyzby je bûh tak stwofil, opét by to

chtëli jinak oprawiti. By zeny s tëmi chomauty sirokymi

a s rukáwy do zemë stwofil, feklyby: tëîké jest bfe-

meno na nás wlozil , tëzko s takowau hlawau choditi."

(Post. 216.)

„Odëwy takowéz nyní nosi, jako bohatec (w evan-

gelium): zlatohlawowé, postawcowé, od perel, od kameiri

drahého, i coz nejdrazsího w swëtë nalezti mohau. Kdoby

také wypsal pychu zenskau w odëwich? mám za to, ie

ani bohatec, ani jeho zena takowé pychy a rozkosi ne-

mël jest, jako zeny nyní mají." (Post. 168.)

„Na muzích rubási do zemë, suknice otáhlá malo

zadku kryje, a kúkla sedla koní kryje s kuklicí mm'cho~

wau i s radlicí; nebo klocek krátky a wlasy dlauhé az

na ramena odíwají a klobaucek chlupaty na to jako ho-

moli ; i wyhledá z nëho jako z krbu ; jezto jiz newedí

jakych potwor chtí ze sebe nadëlati. Takéz zeny mrzké

nawësejí na se tobo sukna, ze se jiz ledwa wlece w nëm,

s wymyslenymi kroji a s lepotami owsem nelepymi, a hlawy

siroké a nahoru wysoké s rohem" atd. (Síf 157).

6) Rozmarilost wseliktfch stawùw. — „Obecnë jediné

chudina chaterná na winnicích dëlaji, jezto snadnë z oby-

ceje takowé bfímë úsilé i wedra snesau; ale Kdé roz-

kosní tohoto swëta i chladolezkowé nechodí na winnice

dëlat, anobrz i díwati se dëlníkûm jim tëzko bywá, jako

mësfané roztylí a mëátky, páni, wládyky, knëzí, mnisi,

jeptisky ; takowí se nenajímají na winnice pro swûj roz-

kosny ziwot, neb sau nepfiwyklí na horku byti, ale ta

kowí pak obecnë wína wypijí, sedíce w chladu w domích

krásnych; a knëzí, ti se pak proto swëtí, aby práce usli."

(01. 197. Post. 62.)

Bohatec w pekle — „jiz nemlu'wí o Seremské a o Mal
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vasie, aby jemu w zlatém kofliku pfinesli a dlauho pfed

pánë Milosti drzeli klanëjice se." (Post. 169.)

„Knëzi a preláti nepocitaji knizatûm, panûm ani tuc-

nym mësfanûm za hfich ziwota bohatcowa rozkosného,

smilného, prázdného, pysného, Iakomého, nemilostiwého,

ukrutného, násilného, nebof jsau sami w témz odsauzeni

jako páni. Aniz takowi dëji pánu násilím roztylému

upfímë: „do pekla pujdes, neb si wyrostl w sádlo skrze

násilí chudych, hoduje na kazdy den skwostnë i jinak

pesky ziwot weda," aë widí, ze w takowém ziwotë bo-

hatcowë do smrti stoji. Ale radëjif ucini jemu pohfeb

pfilis slawny: knëzi, áákûw i jinych lidí weliká processí

bude, mnohé zwonëní, msí mnoho, spíwaní a swíc, ofëra,

weliká chvvála na kázaní, ze se z toho zdá, ze jest nelze

zahynauti té dusl А k tomu jesté wíce, ze budau wëcnë

prositi za tu dusi, nadadí mnichy a jiné knëáí, aby máe

slauzili za pánë Milost; zallafe, vigilie i jiná nábozenstwí

aby konali za nëho, neb Jeho Milost mnoho dobrého na-

semu zákonu uíinil. Protoz we knihy klásterské i u jinych

kostelûw wpísí tu dusi, a wëcná prosba za ni bude ; a

tak té dusi wzdy jest spasenu byti, dowedauli, ze jsau

ty wëci prawé." (Post. 170.)

„Lid ubëhly w slepotu, kdyz na knëzích zlost pozná,

wsak dosti na tom má, kdyz jemu knëz boha stwofí a

ukáze ; jiz pak nedbá, by knëz celau noc s nimi na piwë

neb na wínë cechowal, éertowy rohy na se wslawë

w kostky, we wrhcáby hrál, tancowal, frejowal, smilnil,

wSeho toho ten lid nedbá. Nebo kdyz na sobë welikych

hfíchûw za hfíchy nemá, takéz nema i na knëzích; pakli

сo na nich za hfíchy má, ale to w smích a w lehkost

obrátí. Nebo sau je i w tom swedli falesní proroci fkauce :

nehled na to, сo my éinime, ale na to, cof my welíme.

Ano snad jedno jako druhé : blud cmí i ucí atd. (Post 201.)

31
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„Jiz mistfi a knëzí welicí wládnau Jeáísem, w jich

rukau spasení wsech zálezí: oni wládnau wírau a panují

nad ni, a coz oni chtí, to wíra jest. A Jezís daw jim

w moc klíce králowstwí nebeského, aby jimi odmykali,

jakoz se jint zdá a komu, on jiz na jich milosti jest, со

oni mu dobrého uciní, na tom dosti mëj. Ale oni wlád-

nauce Jezísem a jeho spasením, a jedno jsauce s swëtem,

podadí jeho swëtu whod, aby jemu Jezís nebyl tëzek ani

k hanbë; pfiprawí oni Jezíse swëtu w sladké jisce, aby

s chutí pozíwal Jezíse ; aby nebyl swët mëfen k Jezísowi,

ani k jeho kfízi ostrému, ale aby Jezíse mëfili k swëtu,

zmëkciwse jeho nad olej, aby lehce na kazdau ránu padl,

aby spasení jeho mohlo se dostati také násilníku, zlodéji,

mordéH, cizolozniku" atd. (Post. 158.)

„Pokusitel — pfistaupá k zákûm, kdyz jestë je wc

skole s mosnau widí, jezto jim partekowé chleba zádni

jsau : i pokiuisí jich, ukazuje jim stûl tucny a lahodny

u knëzi, ani dobrá bydla mají, rozkosny a syty ziwot

wedau beze wáí práce na úsilí a krew robotného lidu;

jakoz na në to swëdci jich tucní a siroci terichowé,

sádlem prorostlí zásijkowé a lalokowé utyli, a lice ducaté

a rumné : ani chodí jako páni w cistych subách. Protoz

dábei s tim jich ziwotem sytym a lahodnym pristupuje

k tëm skolnim lacnym a psoty plnym, aby se pilnë urili,

a naucicc se nëco aby na swëceni mohli jiti a naáebfíce

penëz pics sobë kaupiti, aby mohli msi slauziti a jiné

fády i ncfády knëzim ustawené wésti, a tak k tucnym

onëm stolûm po hladu skolnim dojiti." (Post. 78.)

Ten jest nynëjsiho lidu bëh ohawny, „ze bez studu

a bez poslusenstwí bydli we frejích, we smilstwí pokaut-

ném, w tancích, w taulaních po jarmarcích, po poswíce-

ních, po krcmach, w rozpustëních nestydatych, oplzlych

a rufianskych slibují sobë dëweéky s pacholky bez wûle
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starost swych, a nebudaulif míti swobody a powolení na

spëch od starsích, tehdy hned samy bèii Ieckams za pa-

cholky" atd. (Post. 29.)

„0 milosti chudych tu nemluw, wíce ji uzfís ku

psûm nezli k chudym. Tëchf dosti míwají, chrtûw, wyás-

lat, ohafûw, a hojnë je chlebem krmí. Psiky také chlu-

paté mají, ty pak na polstáfích podlé sebe kladau, do

lázní je nosí, myjí, cesí, maso kupují a wafí jim. Ale

Lazar chudy nemá poc k jich stolu, smrdëlby jim."

(Post. 168.)

7) Spûsoby a obfady pH smífení. — „Na mnohych

zjewno jest, ze nic ménë zle o sobë nemluwí po smífení

pokautnë nez jako prwé, a malá pfíema wzejde potom,

az o to opët wzhûru budau. Téz ta howada, jezto w rok

chodí k tëlu bozímu, jezto se sekau a we swádách ukrut-

nych trwají aá do welikého pátku: tuz kmotrowé za ollar

s nimi zajdauce táhnau jim ruce w hromadu, a oni zlostí

nemohau na se hledeti, i zamazí w nich certa tím mírem,

a oni s tím ihned jdau k tëlu boiímu, jako mrzky doby-

tek. Tez i ti, jezto po wrazdách chodí w pokoru jedni

druhym, a шeе kladau na hrdlo wrazcdníkâm na prahu

kostelním sedíce : ale po míru nesmëliby jedni s druhymi

domûw, lecby tolikáz rota sibalûw jednëch jako druhych

byla. To wse daleko jest od odpustëní ze srdce, a to

wse lez pokrytá jest." (Post. 262.)

8) 1лсЩ pûst. — „Pakli poloái následowání Krista,

ulozice sobë na kazdy den syty obëd: ryby we trojích

promënach, w jinych a jinych kofenich, huspeniny roz-

kosné, herinky, wyzinu, fiky a mandly, fecké wíno i jiné

wëci rozkosné w nemalém poétu krmí; wíno k tomu

dobré a piwo husté pijice aá do wecera, a s tím spat

pûjdau. Takf se postí ne j prwé knèzi a inistfi, potom

knízata, páni, mësfané; i sedláci jiz jich také následují,
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pokud/. aejdále mohau ; ac tak rozkosnych krmí mili ne-

mohau, ale nazcrau se smatlok obecnych, ze jim jedwa

lincha stací. 1 jest pak w takowém postu následowání

Krista?" (Post. 77.)

9) Slmoení letnic. „Nám jiá neostáwá jediné to-

liko swatek ducha swatého, abychom jej pánu bohu swë-

tili, spíwajíc a u weliké zwony zwoníce, aby Jeho Milost

rácil wesel pobyti pfi nasich zwoních a pisních. Jiz ne-

hledáme jeho pfijíti k swému utësení : ale swatokupci

zádají tobolku penëz wylhati na lidu skrze ducha swa

tého, aby se utësili a weseli pobyli, wína a jinych roz-

kosí se naplníce. Takéz jiny lid w raucha pysná, drahá

a okraslená se pfiprawí jedni druhym k libosti, aby se

ukázali na chlaubu, hody w domích aby nastrojili skwost-

né a nákladné, aby bficha naplnili, pití wonnych aby se

naleli, a potom k zwuku písfal a huslí aby se radowali,

skácíce w tancích a w jinych plzkostech rozpustëni

jsauce jako pohané pred modlami. I to jest swátek ducha

swatého!" (Post. 145.)

10) Powèra. — „Mnozí netoliko swatych, ale do-

mnením bludnym i kauzelníkûw a hadacûw hledají w casu

pokusení swych , tauz wáznost ku kauzelníkûm majíce

w té pfi jako i k swatym ; téz do Kyjowa k matсe bozí,

do Temelína ku kauzelníku, a nyní do Tуna a k sw.

Prokopu k Zajimaëowi, kdozby koli polehcil, bäh nebo

dabei." (Síf 213.)
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