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Pï-l'tomná ëástka dëjîn èeskjfch, zahmujfcí
dol sebe wèk krále Wladislawa od r. 1471 do

1500, Wychází о pët let poëdëji на swëtlo,

,ne'zli jejf pŕedchůdce, obsahowawäí kralowání

Jiî-ího z Podêbrad (1467—1471). Délka této

pŕestáwky podësilaby mne saméhoz kdybych

nebyl sobë swëdom, Ze sem jí nezawinil ani

aumyslem, ani nedbalostí. Owäem йе neätèstí,

kteréä r. 1860 potkalo domácnost man, odjalo

mi Innohé chwfle, ай sem ani tehdáä nepŕcstal

ъуъуй pŕìëinlîw bjti w powolám' swém; а také

snënlowání od r. 1861 nêkolikrát opëtowaná

odwodila mue aspoñ na ¿as od prací histori

ij'ch: ale Маши! zaiwada а pï'ekázka rychlej

ëího'pokraöowúní wëzela i wëzl'. wîdy pî'edce

СЕЗЗ
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jen W powaze Wëci samé, о kteréä zdá-se ьуы

potŕebí, abych pronesl se nëkoljka slowy.

Jakkoli pomëry práwnf uwnitxv` národu èe

ského nepî'estaly ménitì se w podrobnosti Wëk

ро wëku nikdy: nelze pî-edce neseznati, — a

Wyjewí Se i z mého wyprawowání, — Ze wèk

Jageuonsky' (1471-1526) byla wlastnë dobß

pî'echodní, kde teprw celjf stawowskjf organis

mus w Cechách ustrojil а ulil se w ten spůsob,

We kterémä petrwal ай do let nedáwno minu

ljfch (1848.) Ze pŕechod takowjT nedál se dey

w auplném pokoji, ale йе stáwal se tytjfZ i

bauŕliwjfm, to musiloby, dle pî'irozené powahy

spoleënosti lidské, jìZ samym důmyslem posti

howáno bytì, tŕebasby ani newyswítalo ze зац

wëkjfch pisenmych památek, dey wíce ménë

nedostateënych. А w skutku bylo nejednau

obáwati se, aby_po_lìtické zmëny w národu ne~

potáhly za sebau podobné bauŕe a. krweprolití,

jakowymì znaéil se byl prwé obrat církewní

а. пйЬойепвКу. Ale podfwámeli se do kterjfch- -

koli `spißůw зап-39011 iv nowj/ch о historìi éeské,

mamá. bude nadéje., pouëiti se w nich о této
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wëci: па. nejwjfë potkáme se s chudau zmínkau

о půtkách jnkychsi со do práwa о wàŕeuí

рта. Ре1се1 i Pubìèka, spisowatelé jináëe nad

jiné pilní а иаз1аий111, nemëli, jak se zdá, ani

wëdomí, ba. ani tuäení о Wladìslawowu zŕízenf

zemském r. 1500, kteréi epochu Öinilo we шу

woji práwa ëeského.

Poöaw já jiZ r. 1823 historická studia swá

w archivech а bibliotekách, pŕeswëdöil sem se

byl záhy о důleäitosti Wládislawowa wëku w

ohledu tomto a wäímal sobë wîdy owäem paf

mátek jeho: ale potŕeba, ~podáwati chtiwému

ètenáŕstwu wlastenskému hned zralé owoce

snah schh, nutila. mé pautati pozor swůj po- '

kaZdé nejwíce k té dobë, kteráu sem práwé

wzdëláwati mél, а odkládati periody jìné ke

skaumaní dalëímu. Tim se stalo, йе pŕikroëiw

koneënë ku kralowáni Wladìslawowu а wéda.,

йе weäkeru známost jeho ëerpati dllläńo,z_pra

menůw potud zanedbanjfch а neznámjfch, musel

sem pŕedewäím utíkati se ku pramenům tëmto

а tráwiti баз swůj ай do r. 1863 s „мы öásti

opët na cestách po archivech domácích i za
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hraniönj'eh, kdekoli jen jaké jiskerky nadl'tì se

bylo' k zapuzení osudné tmy, kryjící minulost

národu naëeho. Nejpracnëjäí а nejtëääí úloha

öeskéllo dèjepisee jest wůbec wyhledáwańí а

sbírání stawiwa, ро wäelìkjfch swéta konèìnách

roztrguäeného а u nás, aspoñ pro starëí doby,

bohuäel nad míru а wíru zchudlého, jeäto znikäi

. pohromy mnoholetého zaumyslného niöení, cho

wá se nyuí we schránkách newädy dosti pŕí

stlllńj'fcll. Stawení samo bjrwá, i'pŕi wäí swé

pracnosti, WZdy jií wíee zábawau а k'ochám'm

neìli namálumím, aókoli stawitel wf, йе i pŕi

nejwëtäí píli, pro chudost materialu, nebude

mu [ze dowesti nic welikého ani auhledného.

Epocha roku 1526, mimo jìné pŕíëiny.l

také tím jest znamenìta w dêjìnách öeskych,

йе (sini tak ŕíkaje rozhraní dwau `(101) со do
hojnosti zahchowanjfch nám pramenůw histori

ckj'feh. Dèjezpytcì Öeskému hoŕekowati jest nad

bezpŕíkladnau zpustlostí wëeeh písernnj'ch pa

mátek z doby pŕed r. 1526.1Wládního archiva

z onëch století pezachowaly :se ani sebe menäí

zbytky; z hojnj'ch nëkdy register králowskjfeh,
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wedenjtch jiä od wëku krále Oçakara П, znám

jest jen jeden jedinj’7 ан z kralowání Karlowa,

(г. 1360-61, wydanjf` od Glafeye 1784), а

jeden ze Wladislawowa (г. 1498—1502, eho

wanj'f w c; k. tajném archiva we Wídni); stal-é

desky zemské zhoŕely, jak známo, wäeeky 1n

1541, a. zachowané z nich náhodau _ wjfpisky,

jakkoli welewáiné, nemohaÄu nám nahraditi bo

lestné té ztráty; archivy prelatur Geskych od

té doby, co staw duchowní zbawen byl práw

politickych w zemì, postrádají historické důle

Zitosti; prŕi hlawuím mêstë Praäském, kteréi

prowozowalo moc poli-tickau widy nad míru

důleñitau., zniòena jsau jiä dáwno zaumysla.

wäecka акта. politická z XV* aV XVI století;

rodiny panské, za. pŕíëinau. postaöení nëkdy

desk zemskjch ke wäem jejich potŕebám, sta

raly se (wyjmauc jediné рану z Rosenberka)

od jakZiwa. w Öecháeh ménë пей jinde Q za

kládaní а. chowáni archivůw swjfch seukromjfch.

О wíce пей ystnoletém zuŕení mocnych jesuit

skj'fch mjssìonáŕůw proti wäem spisům stato

éeskím, tudíä die domyslu .kacíŕskjfm aneb
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aspo'ů podezî-eljm, nepotŕebí se mi äíî'itì. Ро

nèkud jiné naskytují se pomëry od r. 1526.

Àrchivy wládní, registra. králowská, ша snë

mowní а saudnf, desky zemské wůbec, zacho

waly не od té doby, jestli ne auplné, aspoñ

dosti.hojné, о jinjfch důleZitjfch archivech jak

domácfch tak i zahraniènjfch ani nemluwë.

Protoä kdyä dèjepisci öeskému, jakoä sem po

dotknul, zápasitì bylo pï'ed r. 1526 s nedostat

kem pramenůw а zpráw potŕebnjfch, nastáwá

mu p0 l'. 1526 трав jiného spůsobu, s nad

bytkem jejich. Práce w obojím рошёш jest

tuäím stejnë namáhawá.; пеЬ i chudobai bo

hatstwí пабе jsau posawad wůbec neznámy, а

potŕebují stejné pile ku pŕemáhaní swému.

Pŕedwídaje, we hmotnjfch takochhto zá

wadáßh, йе ku prowedení celého (Ша historie

ëeské nepostaòí mi ani wèk pokroëìljf, ani síly

mé, oßmezowal sem- swá studia jiZ od nëkolika.

let na. dobu staräí ай do r. 1526, jejíäto posa

wadní zanedbanosti bylo pŕi wëtäí jçjí амет

tosti tím wíce litowatî. Aumysl swůj о tom

oznámil sem 15 éerwence 1862 slawn. ijboru
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zemskému králowstwí Óeského s tau prosbau,

_ aby mui wëku mlndäfho а sfly swfîí powolán

byl záhy k rozsáhlym studien) hiséorie aeské,

an wëru dosti bude miti öiniti po celé Ziwobyůf,

aby hojné ty ale posawad neznámé prameny

dèjín naäich nowëjäí doby seznal a. sebrali

obecenstwu pŕístupny uëinil. Slawnjf Wj'bor

zemskj7 ństanowil prof. Ánt. Gindelyho,chwalnë známého dëjepisce ëeského, prozatím

za zemského archiváŕe, uloäiw mu obírati se

pŕíprawami potŕebnéhò máterialu k dèjinám èe

skj'm. Jemu bezpochyby swëŕeno bude Öasem

swjfm také pokraöowám'. w dile mém od r.

1526. '

Druhá ëásstkax~ dílu tohoto, kteráz obsahujíc

léta 1500—1526, ukonóí celé (1110 mé wůbec,

dáli bůh àìwota i` zdrawí, daufám йе ku konci

r. 1866 dostane se do rukau Ötenáï'stwa wla

stenského. Potom teer hodlám wrátiti se ke

stau'äím dílům spisu swého а doplniti co w nich

ieätë chybí, (zejmßna celjf díl II, od r. 1253

do r.' 1403) i oprawiti, pokud moîná bude,

hojné nedostatky W tom we wäem, co jii ti~
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ätën'o bylo. NikdoY nezná i necítí nedokonalosti

mého (Ша Zìwëji, neäli já sám; ifprosím bolla

milostiwóhò, aby. mi ráòil popî'íti jeäté té chwíle

aA síly, abych je pozůstawil potomstwu aspoñ

na tom stupnì zdárnosti, kteer w dosawadnfch

okolnostech moänj'm jest.

W Praze 6 listopadu 1864.

Spisowatel.
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врош mesi stawy pansky'vm a rytíŕskjm.

s 5.

Poroheni нац selského. Зин-1 krále Matlńie.

(н.1485-—1490.). . . . . . - 249

Prawidelny' staw zemë; sand zemskj a páni Élikowé.

Wolení Maxigniliana na krlllowstwí Èíxnské; sjezd krá

lůw Matiáäe î Wladislnwa w Jihlawë. Nález 14 bìezna

1487 о рогоЪё lidu eclského. Pomëry církewní: nowá

зета, posluäenstwí w filmé, biskup Augustin, jednòta

bratŕí ëeskj'ch a wypowëzení jich do Мити]. Kràl

Май“ a syn jeho Jau Korvin;‘ kníiata Minsterberìs'tí a.~`
Jan Zahañskŕ; bìtwa u Tllomaswalde; drawëí smlauwy. y

Rozpŕátelení se Wladíslawn. s Matîáè'em а obrat poli

tìky ëeské. Mati-’läowa churawost a smrt.

Úla'nek 6'.

Wladlslaw вы“ w Uhí'ich._

(Ruso-1494.) ’. . . . . . . .7. .

Öekatelé uherskébo trůuu a Wladislawowa ëinnost. W9

lební snëm uherskŕ a prohlàäení Wladislawn. Náwrat

zemí koruny ëeeké. Wladislawa do Uher jízda., kapitu
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lace, spñsob panowání a korunowání. Maximilian iJan

Albrecht w Uhŕích proti nëmu. Lewláŕi n snëm w

Beneäowë. Wladaŕi беды a páni morawätí. Ochota.

pánůw ku králì a. zwjäení moei jejich. Dwojí “туфами

proti Janu Albrechtowì a mír Preè'purskj. Öechy pro

vincie. ijrawa proti Turkům. . Oklßmám' král'owny



XVI

\ Stŕánka

Beatrix, копес югу éen-né. Jednání и. konec o lewlá

ŕích. Ustaupení Jana Filîpce do щит i jednánï о

Bohuslawa z Lobkowic. Smń knííete Hynka Minster

berského a krâle Kazimira Polského. Wáclaw Wlëek

a. císaŕ Fridrìch. Poslání pana. Raupowského. Saudm'

nâlez ò swobodë plmůw n. wlluìyk. км! Wladislaw

n. nespokojení páni Uherätí. палаты pokns uwésti

podobojí w posluäenstwí stolice pnpeìské. Bolluslaw ‘

z Lobkowic а Viktorín Kornelins_ze шлем. Policejm'

`Nid штыку. ‚ '

сыне/с 7.

Wrchpráwi “сыну.

(ним—1500.) ............

Wítëzstwí Мосту n pŕewaha ducha i wyteöníci její. Zá- ‚

dosti a zápowëd sjezdůw. krajskj'ch. Sjezd мат“: w

Lewoëi. 'Bauŕe na Kutné hoîe. Podëbrady postaupeny

krâli. Wedení desk zemskj'ch. Rozdwojení jednoty bratŕí

ëeskjch. Nowé banŕe Kutnohorské a potrestàní jejich.

Dalíbor z Kozojed. Králůw pŕíjezd do zemë a zůshím'

walného suëmu r. 1497. Naŕízení о iidech a sand nad

рёву ЁШсу. Petr z Rosenberka nejwyè'à'í heitman“ zem

вы. Nepokoje we Вити mëstském. Smlnuwa о hrad

Risenberk. Newole mezi рёву ëeskŕmî a momwskymi.

Swobody Slezákůw. Petr z Rosenberka сайт se úŕadu

swého. Pŕíprawy ke zï'ízení zemskému. Zůstám' Prè§~

purské. \Vydání XVladislaw'owa zŕízení zemského.
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ÖLANEK PRWY.

W'OLENÍ A KORUNOWÁNÍ W-LADISLAWA Il.

Ногти è'asolrgj. баш? osaby идее/пёс): te' doby. Uzawï'ení pff

prazrná. Kandídálí äeske'ho t'rûnu. Нас/су knííe Albrecht и Lokle.

Кн?! ßlalz'áà'` a rok у) Nëmeckém Brodíf влёт Swatojìrsky

u: Praze. Рит! [гущи Rudolfa. Ctibor z Cimburkd i Dobe

slaw Lnbeläík, jednalelé РОЛИ. Snëm шел/су na Kutne'hoŕc:

gro/em’ králc Wladíslawa, II. Бету w Jilzlawë.Y Albrecht

Sas/q] па Kolínë. Poslouœ' мы w Krakowë a kapitalace

Wladíslawa II. Bie/cup Tas на clwoŕe Polském. Snëm Шёл/су

шЁегпё. Králowa pŕísaha na hranícíçh а pìtíjezd do P'rahy

догмате-11151. îVúiezd do Kutne'hory.

. (Rok 1471 Mart. _ зорь)

Aókoli шага wytecnélno panownika bj'wá w kai

dém národu u kaädé dobé bolestna, bylo pî'edce pf'ed

éasné skonání krále Jiî'ího pro 'Cechy ìalostnëjéím,

пей“ na pohled zdáti se ńlohlo, a práwë osudnj'nl.

YV hájení swobody a samostatnosti cirkewniho bytu

swého musiw on podstaupilti boj kruty a. rozhodny s се

ljm témèî' ki'esfanstwem, uhájil se byl maudrostí a sta

feënosti obdiwowání hodnau; jeho wedením národ newe

liky na poëet, a k tQmu jeätë wsobë rozdwojeny a neswor

nj, odolal byl wëem útokům mocnë ozbrojeného fanatismu

od západu i od wyohodu, a donutil. papeìe i cisaî'e,

kníìata i národy wůbec ku koneènému pì'eswëdéení o

l*
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, CLANEK PRWY.

WoLENI’ А KORUNOWÁNI' WLADISLAWA 11.

Rozlded бати-3]. Öelné oeoby wÖec/cách té деду. Uzau-»ï'ení рт

prau-ná. Kandidátí бежали tn'mu. Sßskú Íml'íe Albrecht и Loklc,

Куй! Jilatíáà'` a rok /w Nëmeckém B1'quF ;' гнёт Бшагфбтв/су

w Praze. Реши: legata Ruil/)lfm C'Iibor z Címburkd i Dobe

slaw Lnbelëík, утаим Polà'tl. влёт ll-ellfkg] na Kutnëhò'ŕe:

¿colmi krále Wladíslawa II. Sceny w Jíhlawë.4 Albrecht

Зад/су па Kolínë. Poslowé ¿elfi w Krakowë a kapitulace

Wladislawa II. Bis/cup Tas 'nu dwoŕe Роба/‚сём. ‚5'пёт ŕíàîvkgj

wlëeznë. Králowa. pŕísaha na hranicíçh a pŕíjezd do Prahy

komnmrání. “Едем! do Kulne'hory.

, (Rok 1471 мам. _ зорь.)

Aókoli шага wytecného panownika bj'wá w kaä- 1471

dém národu а, kaìdé dobë bolestna., bylo pî'edce pŕed

ëasné skonáni krále Jiî'ího pro Cechy îalostnëjëím,

пей“ na pohled zdátì se xílohlo, а práwë osudnym.

'W hájení swobody a samostatnosti cirkewního bytu

swe'ho musiw on podstaupi'ti boj kx'utj7 a rozhodnjy s се

1уш гёшёй‘ kŕesfanstwem, uhájil se byl maudrosti a sta

feénosti obdiwowání hodnau; jeho wedením ná-rod newe

liky na робей, a. k tomu jeëtë w sobë rozdwojeny a neswor

ny, odolal byl wäem útokům mocné ozbrojeného fanatismu
od západu i od wychodu, a donutilA papeìe i cisaî-e,

kníiata i пагоду wůbec ku koneónému pì°eswédéeni o

1*



4 y Knüa XW, м тащат П. быть I.

1471 potŕebë mirného smlauváni а narownáni se s tak ŕeëe

njmi kacií'i. Jìsté jest, ie kdyby král Jiî'i ien nëkolik

let jeëtë byl zůstal na íiwé, umluwy poëaté s Ri

mem, tak is úhlawním nepŕítelem Matiáëem'Uherskyng,

bylyby doäly swého cile, а upokojeni to byloby zalo

iilo w Öechách pomëry вши: a cirkewní nowé, jichito

uznáni ode wäech mocností swêtskych i duchownich `

Ъу1оЪу zzu'uëilo trwaly pokoj, jak uwnitî' tak i wnë.’

ze panovník uálechtìljÍ pî'ed dokonánim tohoto dila. u

staupil s déjiätë, to bylo nejwëtäi neätësti, které tenkráte

Öechy potkati mohlo. Nenastaupil-li na. jeho misto mui
mauarosti a. statcénosti rowné —-— a. mnoholi bylo' Öáky,

nalezti jeho?mohla, ba musela zemé Öeská. octnautì

se` koneënë w netuëcné posud propasti pyotiwenstwí

a bidy. ‚

Nesluäí шве spustiti s myslì důleäitého momentu

jiného w déjinách tëchto. Jakl známo, utrpël by] ро

` sléze w bîtwë u Lipan (1434) rozhodnau poráäku od

wéky w Öechách äiwel demokraticky: aristokrati'e nic

méné ani pod králcm Jiî'ím jeätè nepoííwnla té. pí'e- .

wahy w zemi, které domáhala se ode dáwna.' Bylit

zajísté náëelnícî “Яшу zèmské a. strany národni p0

spolu, Hynce Ptaëek z Pirkëteina, i Jiì'i z'Podëbrad,

aëkoli älechtici, zakládali moc swau hlawnë па wrst

Wách národu niíäích а wice ménë demokratickych, jichìto

práwům ublíìiti dáti nemohli; a. kdyì koneënë r. 1465

élechta Wyääí, zì'izením známé jednoty panskë, odhodlala 

se staupìti do ‘bojè co mocnóst samostatná,`byla akut

kem brzy pï'ińucena utíkati se о рошос do `ciziny а

pî-ipojìti se k nepï'itelî. Úmrtim krále ЛИЦО ztratil se

па. trůnu ëeském pŕìrozeny inimìtel wystŕedních snah

feudálních, а ëlcchta ëeská nezadlauho po nëlh nabyla

moei а. síly té, йе neustala, dokud nepŕewrátila krok



, Rozhled д'авощ}. 5

ро kroku wëecky pomëry sociální a práwni, aby stala 1471

se jediriau panownicí w ìiwotë národnim.

Powáìliwy byl owëem weäkeren staw zemë, které

hoi král Jii'i odumŕel. Nejen polowioe Morawy а celé

Slezy i Luìioe obbji, ale i znamenitá èá-st zemé Öeské

sama, octly se byly wrmoci n_epî'átelské, a wálka dlau

há i nad obyëej krwaivá а zhaubná jìi byla ponëkud‘

wysílila. národ; pokladnice zemské byly wyprázdnëny

a král nadèlal byl i drahnë dluhůiv, We kterychí za.

wadil i wlastńí rodinné stafky swé; mnoho hradůw,

twrzi i wesnic lehlo bylo popelem, obchod iî'emesla. hy

nuly, pole zůstáwala s weliké ëásky neìoraná, lid wen

kowskj’ nmohonásobnymi dáwkami а holdy oobuzenj

a surowjm wojákem i hladem tjrany rozprcháwal se

po zemi a`zdiwoëel, ukrywaje se p0 leslch а wjamách

podzemnioh, po'mëstech pak a'krajích wálkau педо—

tknutych neukojitelná tëkala äebrota, zejmenà ode wdow

àsirotkůw po padlych we wálce rolnících а. ŕemeslnicích.

Také nowina. о smrti králowë poplaäila mysli éeské po

celé zemi Wolice, strachem pî'ed bauŕemil nastáivajìcími v

jalì se obywatelé Wände oprawowati hradby swé`a u

krj'wati w nich, co mèli draiëillo; rozmnoieny stráìe

а hlídky po krajíoh, a. cestowání w zemi выть se

welmi obtíìnjm. Ale aëkoli wäucle ozywali se také

hlosowé о potŕebë miru, wäak nawzdor weliké nauzi

а hojnému kwíleni neiádáuo pî'edce podrobiti se pod

wiili а zákon nepŕátelůw; ba. bojowny duch národu

poëal орёт, jako pî'ed půl stoletim, zwykati lu'ůznému

ì'emcslu wńleënému, a 'hledati уч пёш ай i ììwnost

Wezdejäí. '

Neill pî'ikroéime k daléímu wyprawowáni dëjin,

bude tuëim záhodno7 pokusiti' se о ИЬёЙпу aspoñ pî'e
bled osob têch, od jojíohi úmyslůw а chowáni wisely 



6 Kili/za XVI. КИП W/Gdílvlaw II. быт/с 1.

1471 pi-edné napotomní ввиду wlasti. отмыл králowna

Johanna nepî'estáwala i ро smrti maniela swého аврой

nëkterjy ¿Ens úöastniti se welmi mocnó w ŕízení wècí

státních; wládnauc> wénnílnì mësty krúlowen èeskych,

usadilu se brzy bytem nafhradéMèlnickérn, a, také roz

lehlá panstwi,Hluboká na iìhu a"I`eplìce na sewerozá

padu zemé ëeské slauìila k wyiiwè jeii. Synowé krá

I lowi wládli posawad w nedilu kniîetstwimi a panstwimi

dosti hojnjlni, nö пущ silnë zadluíenymi, jakowá byla.

knläetstwí Opawské a Minsterberskó s Frankëteinem,

hrabstwi Kladské, a panstwíPodëbrady, Kolín, Náchod,r
Kunëtická.v hora, Litîce, Kostomlaty, Welíä в Jióinem a.

brad Mostskjy s pŕisluëeustwim. Pon`énvadì Viktorindräán

0d krále Matìáëe u wëzení, Hynek pak byl jeëté pî'ílìë

mladjf, a Boèek ай ncjstarëí, а wäak na rozumu педо

statçëny, neméli tito tii králowici tenkráte niiádného

témëŕ působeniwnárodu: za. to ale kniäe Jindŕich pro

wozowal_moctí1n znamenîtëjëí, ba. práwè rozhodnau.

“ЧИПе ného poäiwali nejwétäi wáänosti a nejnxocnëj

ëího wliwu náëelnici этапу podoboji, brutti z Cimburka,

Ctibona. Jan Jaroë, оЬа Moraiwané nowëji takó w бе

chách osedlí, páni na. Towaèowé w Morawé, nn. inladó

Boleslawì, Bezdézi, Bélé a Rohozci'w Öechách, prwní

spólu mistr nad komorau zemî-elého krále i nejwyëëi

heîtman markrabstwí Morawekého; pak Samuel ze Hrád

ku az Waleëowa, purkmistr Praîsky а podkomoŕi ипп

skj', slawného nékdy Jana VVclwm-a syn nebo zet, in ka

liänickych mëstech öeskych wäemohoucí. Náëelnici strany

katolické, awäak ynëkdy králi Jiî'imu wädy wërné, bylì

páni Lew z Roimìtála, nejwyëäí hofmistr zemsky,bratr

králowny Johanny, a lVilém mlaclëi z Risenberka na

Rábi, nejwyäéí komorník zemsky. Jini pî'ední niuäì w

národu wůbec byli: nejwyääí purkrabí Jan Jenec z Ja.



Öelne' oaoby w Öechách. V 7

nowic-na Peträpurce, a. Jii'í ze Stráíe na Pí'erowé, не} 1471
wyäêí sudí Zemsky, obaY poslední potomci rodůw staro

slmvnjch; komornik Brnéu'skjf Jan 2 Pernëteina i mladëí

syn jeho Wilém, an staräí Sigmund byl w zajeti u ne

рший; Вепеё 2 Weìtmile na Chomautovë, purkrabé

Karläteinsky, Сены: 2 Klinëteina., králowsky Prokura

tor, Petr`Kdulinec z Ostromiŕe na Smrkowîcích, Beneë

2 Kolowrat a z Libëteìna, bywalyL fojt äestimëstskj', Mi
kuláë Tròka. 2 Lipy la. Lipnico, Jaroslaw Berka 2 Dubé

о. 2 Lipého a bratr jeho Jii'ík, Hei-mau ze ijŕetic,

Jan Kostka 2 Postupic na Lìtomyëli, brutr nékdy Zdeñ

kůw a nyní jeëté Albrechtůw; Pawel 2 Jenäteina. na

Skalách; kJìndì'ioh Zajimaé z Kunstatu, Jan Наган 2

2 Kunstatu na Plumlowé а Jan Kuna odtudí na. Но—
doníné; Mikuláä 2 Landäteîna. nejwyëäiY píßaŕJ Wilém

Kruäina 2 Lichtenburka nal Kumburce, purkrabí kraje

Hradeckého, Леве]; Swojanowsky z ßoskowic na Rau

dnici, dwa. Albrechtowé 2 Ко101угаъ, jeden na. Nowém

hradê, druhj'lna Bezdruìicích, Boi-ita 2 Martinic na

Smeéné, Hynek 2 lWaldëteìna, hofmìstr králowé, Kri

ëtof a. Sigmund bratî'i z Wartenberka а L Dééína, Jiî'i

Tunkl z Brníéka na Zábî'ehu, Jìndŕich Miéan 2 Klin

ëteîna, Jìndi-ich ze Smiî'ic na Hausce, Jan z Lobkowic

a. z Hasiäteìna, (пеЪ Dëpolt byl w ’ zajetí,) Wáolaw

Wlóek 2 Öeuowa, slawnjl wojewůdce, Fridrich 2 Sum

burka., Jah Stépanowec 2 Wrtby, Зал-011 Strauowsky ze

Sowojowìc, Bobuslaw Malowec 2 Pacowa, Jari Dlask

ze Wchynìc, Jindi'ich Rúbik ze Hlawatec na Netoliciçh,

Wlachz В1‘е21 a w. О rodìné pánůw Slikůw, pa

nowawäich w Loketsku, promluwíme brzy obëírnéji.

Pri králi Matìáäowi stáli nepohnuté audowé jednoty

panské: Zdenèk ze Sternberka se syny swymì, jììto

nepodrîewëe w Öechách wice пей 2е1епаи. 110г11,^ш ná.



8 ' Кита XVI. Кии И’шдЫаш ll. быть 1.

1471 hradu za ztracené zámky swé zmocnili se bylì aspoń'

Polné a. Ostromeëe; Jan z Rosenberka udriel se byl

tuëím we wäech` panstwích swych, jakoî i pánì ze

`‚ Swamberka, Jindì'ich ze Hradce *a Dobrohost 2 Ron

ëperkaji pánì 2 Plawna. uhájili se верой na. Kinìwarté

a Beëowë, páni Zajicowé na Hasenburce, Kosti a. Bu

dyni. Jini èelni údowé ligy byli pan Наций 2 Kolo

wrat na, Zbirowë, nyní spolu proboät 1 administrator

arcibiskupstwí Praíského, páni Půta 1 “filém zllburka.,

páni 2 В1Ъе1'ёте1ра. 1 jini. Mezî pány z Boskowic wy

nlkali, wedle Tasa biskupa Olomuckého, bratî'i  jeho

Dobeë a Вепеё,` pak lVanèk nel) lVáclaw z Boskowic

aìsynowé jeho Ladislaw i Jaroslaw. Mezi mésty této

strany hájila se Plzeů ioldnéŕi swj'mi sama; do Bude

jowie poloìil byl král Matiáë posádku z îoldnéî'ůw

Polskj'ch pod hejtmauem Jánem Bílym ze Straékowa.

Mezi stranamì kolotalì se tak, йе jich ani k jedné

ani ke druhé cele a. na jisto poëítati nemůieme: pî'e

dewëím Albrecht Ковша. 2 Postupic, bywalj' osobni

' pì'itel obau králůw, Jiî'iho i Matiáëe, nyní stál tuëím
na. chwili zase pî'i strane ëeské. Burian z Gutäteìna

na Tachowë opustil byl na poöátku r. .1471 jednotu

panskau cele а pî'ilnul ke slranë národní. Mistr Stra.

konîckjY Jan ze Swamberka а Wyäehradsky proboät

Jan z Rabäteina jmíni aspoñ w podezŕení, jakoby сьу

1111 se k téi strane lake, aékoliw nepi'ipojili se k ní

zjewnë. Petr Kaplíí' ze Sulewic a 2 “ГШЬегЪегЬа, byw`

jat We Wálee7 umlauwal se s králem Matìáëem, ale ne»

pî'estaupìl k nému; 0051 рос10ЪпёЬо mluwìlo se ты

0 rytíŕi Burianowi z Laìan na Bechynì a. о nepokoj

` ném Rackowì z Koeowa па Horaädiowicieh.

Uprázdnênim trůnu nabyla otázka о woleni nowé

ho krále pî-ední жетоны. Bylt slee' jiì Wladislaw,



Uzawŕení pŕípraumd. 9

syn Polskéko krále Kazimira, uzawŕením snémownim 1471

r. 1469 nstanowen za павшие: ale nynípoëínáno.sj se

“Весь strax; tak, jakoby uzawî'ení onoho nìkdy ani ne
bylo. Nelzey nám wyloàiti pî'iöiny toho’ s urèitjm dů- y

kladem: ale zdá ве‚йе ji hledati sluäí pî'edewäimwne

ochotë dworu Polskéhó, zasnaubiti mladého králowice

se knëinau ëeskau Lidmìlau. Jisté jest, ie smlauwy

опу powaiowány za nedoälé k mistu,‘) a ie wyjedná

wání nowé osobowalo sobë auplnau swobodu. Byla w

torn ta wy'hoda, 2e poslauiilo se k doóasnému, aspoñ

upokojení zemê, kdyî nezmaî'eny [люд napî'ed wäecky

nadëje strany uherské. '

Hned po skonání slawností pohŕelmich za. zwëönëlého

krále swolal knííe Jзнать stawy w Praze hojné shŕomá

ìdëné, а zwláätë dosawadni rady králowské ku p0radé;'

зев“ se k ni krìílowna Johanna, kníîata лишись a

Hynek, ú'rednici а saudcowé zemäti, páni, rytíŕi a шё

äfané w dosti znamenitém poétu. Tn pî'edewëím uzawi'eno,

ponechati Wäecko ústrojí wlády w'tQm spůsobu, we

kterémi jí oplakanj' panownik odumŕel, а. to ай do Ъи

dauciho-krále; i potwrzení tedyhkdokoli byli w jakych

úî'a_dech, zvëickni. Pak slibowali wëìcknì pì'itolimi státi

k sobë wërnë wespolek а? neopauätëti sebé do téch

hrdel i агавы“; proti wëom wytrìnostem a катеты

uásilí, jestliby které s jakëkol'r Strany wůbee a шиш

se strany uherské ruìâiti'chtélo úplnzìu swobodu wůle

národní pi-i мы nbwého. krále. Wäickni dwoî'auó а.

bojowuíci, kteŕí slaùìili byli neboîtiklr králi, Wzati zno

1) Èeëuïk krále polského nav snému Kutnohorském 22 máje

ваш uìíwsl slow: „Кл-Шиш milost, pán шью], — kuëze

“штамм — wám a. korunë této za 'krńle мы — jest ue

odpieral, toho wë-ak nßrlokonal jest z hodnj'ch pi'íëin'aä d0

sawad“ 0c Wiz Casopis ëesk. Museurrr1847, II, V186 s1.v
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1471 wu do sluiby zemské, a purkrabím llradůw králuwskj'clx

naí'ízeno hledéti posluëenstwim swjm ku kniieti Jin

di-ichowi, ai do opatî'eni dalëího. Wäem manům ko

runy Öeské a mezi nimi zejmena. take kníieti Albrech

towi Saskému, Otowi kniieti Buworske'mu, markrabi

Albrechtowi Braniborskému, lantkrabi Heskému а hrabi

Wirtemberskému, téi wëem kníiatům Slezskym радио,

aby bucf osobnë, bud’ pomoeißwau braunau dostawili se

nazejtŕi dne мы, 24 dubna, do Prahy k hájeni swo-`

body pi'i woleni nowého krále; nápodobnë psáno také
wëem sltawům, à, zejmena. také wsem audům bywalè

jednoty panské, aby neobmeëkali pî'ijeti na snëly ten

do Prahy, na. nèmä wden dotëenj о nowého krále jed

náno ьуы mélo. Psani ta wycházela pod jmeny_ a. ре

(zetmi кыш Jindi'icha i Hynka, pì'ednich rad a. úŕed

vníkůw zemskych, a tì'i purkmistrůw mest Praîskj'fch. Ko

neèné uloîenu pracowati wäude k tomu, aby stawowé

obau stran sjiidëjl'ce se p0 krajích dohromady, odlo

iìli wëech мы mezì sebau ai do budaucího panowníka.

Co dókandidatůw provtrůn девку wyprawuje sáuwë

ky déjepisec Jan Dlugoä, ie úmysly w пагода èeském roz-.

cbázely se welmì na různo, а podáwá cely popis jejich.

Jedni рту stranili Kuzìmírowì králi Polskému, jini ci

saŕi Frìdrichowi, jini králi Matiáêowi Uherskému; né

kteŕí ic hledéli powj'éiti králowice Jindŕicha ha stolec

otcowskj', а tov zwláïstë prj'Y kuliêníci a tchán jello mark

rabŕ: Albrecht Braniborsky; jini ze obraceli zreni svŕé

k Albrechtowi кыш: Saskému, zeti neboitika krále a

nejblììsimu sausedu; mnozi ale ie tauiìli po Franském

králi Ludwikowi XI, jenì sljbowal prj'r wyplatiti wäecky

záwady a dluhy zemské, jini take po Ludwikowi kni

ìeti Baworském, jenì jeëté wîdy zu bollatélnu jmínjsa,

totéä pry uëiniti mohlfTéiko wei-iti, Ze by cisai' Frid



Кишмиш Jeske'ho [уйти ‹ `'11

ricli byl se stal nyni äàdostiwëjëim trůnu Eeského, neìli |471

dokázal se byti pied tî'idceti aneb tŕinácti léty; a. na

nèkdejëi dèdiöné práwo (lomu Rakauského w Cechách

nastupowati nemohl, kdyi se hov byl r. '1462 na wìdy

‚ pro cely dům swůj odŕekl. О kníieti Jindí'ichowi рва!“

Dr. Rehoi' z Heimburka. kniiatům Saskym jii 27 bi'ezna

z Prahy w ten smysl, ie netoliko nebude sáln ucliázeti

se о korunu, ale ie i podáwané nepí'ijalby; coi owëem

newyluëuje moìnosti, ie od »jinych nabizen byl k тощи,

zwlúëté ‘uwáiili se podaná. oŕljirlud zpráwzl~ temná, ie

pro tu wéc wznikly mezi syny králowj'fmi jakési různice

a. spory; 9 w postnpu wäak dèjin nenaskytujc se nic,Á

coby swédëìlo skutkem о jello domáháni se trůnu. Ani

о k'ráli шатком Franském а Ludwikowi knizeti Ba

worském neni nám nic wédomo, coby 0 jejich kandi

daci w této dobë swëdéiti mohlo. Weäkeren oprawdo

Wj' трав a koneéné rozhodnuti obmezìlo a saust'redilo i

во jediné na. strany polskau а. uherskau w Öechách;

trctí запрет; kníîe Albrecht Банку, naskytowal se' mezi ‘

nimi jen jako na zdaî'bůh a, spolu jako na. zapŕenau.

ТУЙ kniìe Albrecht byl liiì. ty dni pŕed smrti

krále Jiŕiho, a jak se zdá, s jeho pŕiwolenim, wojen

sky wtx'hl do zemè Öeské. Pi'iéinu k tomu daly jak

wůbec spor a boi skrálefn Matiáëem, tak'i nekoneèné

rozbroje mezì pán'y Sliky a. obywatcli krajc Loket

2) We psani flr. l'lehoî'e Iz lloimburka clanéln w Praze 27 Mart.

kniìatům Saskjfm, (Orig. w archile Dráäd'.) stoji tato Slown:

„Ich sîhe die sach so дети: wil herzog Heinrich'sich selbist

der Cronen verwegern (-weigem), so mag er багет ЬеШ'еп,

wem er sein gan“ (gönne), coä by se bylo pelati nemoth,

kdyby skuteënö byl доты se koruny. Zase pak due 16 Meli

paal z Budyné M. Stanislaw Litoméŕicky' arcidèkan: Filiì

Gyrzikonis depositi discrepantes litigio interposito separati `

sunt, conjuga ботал in мини: exis-tonte. (In Scultcti col

lectan. diplom. Garlic.)
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1471 ského zwláëté. ’Cisaî' Sigmund zastawil byl nékdy

kancléi'i swému Kaäparowi Slikowi a. bra.th jeho

Wëecko swé práwo w Chebsku a Loketsku sè ша—

menitymi privilegiemi, w jichi uîiwání rod ten nejen

udrìel se, ale i ëím dále tim wice mooi a. práw naby

Wati se snaíil. Syn Kaäparůw Sigmundz швам samé

statky kromë Öech leäicí, zmizel i s potomky swj'fmi

z déjin выкусь. Z brati'í Kaëparowj'fch posawad ìiw

byl pan Matauë Slik, jenì se syny swymi Mikuláäem,

Jeronymem а каёрагеш panowal па. Lokti, Ostŕowë а

Falknowë; Chebsko dostalo se bylo рапц Wáclawowi

Slìkowi, synu nèkdy Mìkuláäe bratra Kgäparowa. Páni

Slikowé byli mezi sebau swomì, ale nad obyëej pánc
wití n energióti; ргоёей upadali w nepï'lzeñ netoliko sV

nejbliïsímì musedy a. saupeí'i, pány z Plawna., ale `i s

j wlastnimi manyla poddanymi swymi. Kdyì tedy páni Y

' Plawenëti, sp1-0tiwiwäe se jak králi Jiŕimu, tak i kni

ìatům Saskym, dali se byli s ëeskau jednotau panskau

pod ocmw krále Matiáäe, талия páni Slikowé i` s

kníìaty Saskymi králi Jii'ímu tim wërnëji. Jakoì pak

wůbec рарей ‘Pawel П tp Ъу1, а jello legatowé “га

wî'ìnec Rovarella, biskpp Ferramkj",` i Rudolf. z Rüdes

heim, biskup \Vratísla.wsky, jeito klestili králi Майа—

äowi cestu do zemí koruny Ceské: tak i’w Loketsku,

kami nikdy nedosahowala zbrañ uherská, zjednali'jemu.
posluëenstwí, stíháwäe obywatelstwo klatbami cirkew- y

ními tak dlauho, ai s@ uwolilo sloiitì pi'isahu poddan

stwí a wörnostì Matiáäowi, со králi ëeskému. Kdyì

pak následkem tèchto pomèrůw páni Élikowé wëelijak _

sauîéni a jìä téméi“ jen na drîení zámku Loketského
obmezeni bylí, prodalì, jak se práivilo, s woli kì'ále

Jìŕiho, wëeltko práwo swé, kleréì p0 cisaŕi Sigmundowi

w Loketsku méli, kuiiatům Saskj'm `Arnoätovñ a Al



Заеду kníìe Albrecht u Lokte. 13

brechtowì; а Albrecht sebraw. se wojensky, wkroöìl

19 bî'ezna do -Öech, iposlal hned nazejtï'i k mëëtanûm

Loketskj'm а Ostrowskym rady swé, аЪу do rukau

jejich slibowali jemgl, co nowému pánu-swému, podda

nost a. posluëenstwí. L'oketätí mëëtané pustili rady Saské,

1 s koanstwem jejich,> na. hrad ku pánům Slikům bez

nesnáze: ale co do èinéní nslibu/QY zdrá-hali se, ìádajíc'e

rozmyslu-do ötyr' nedëli. Tudíä pŕîtáhnuw Albrecht,

oblehl mësto а 5111 se_ dbbywati jeho; páni Plawenätí

pak, otec i syn, zwédëwäe 0 tom, poslalî Lokefskym

branné -pomoci bojnë, a. mladäí pan Jindŕich z Plawna.

i osobnë dostawil se do mësta; gwäem йе о tom со se

dálò, zprawowali co nejrychleji krále Matiáäe sa

mého, tak i náméstka jeho w Öechách, Zdeñka ze

Stemberka. Není wëdomo со wëe zbëhló se w`bojì

tom asi ëestìdenním a jak se zdá dosti krwawém:

známe jen wymìńky míru, dné 1 dubna pŕièinëm'm

dwau manůw а dwau mëëñan Loketskycb mézi stranamì

uzaivî'eného ten smysl, йе páni Élikowé mêli na

potom panowati pa Lokti zase jako pŕed wálkami, а,

_Loketätí i jim téä jako di'íwe zawázáni byti a práw ì

swobod swj'ch 0d nich poìíwatif pak йе Loketë'tí пе

mëlì napotomdo mësta swého nikoho pauätëti ke äkodë

zámkn, а Slikowé nikobo do zámku ke `éskodé mësta;

koneëné йе chtëlìli páni Slikowé postaupiti panstwí

swého komu jinému, to nemëloy se státi leë s wolí

toho krále Öeského, kteréhoä-i рарей 1 císaî' koneënê

za takowého uznaji. 3 Takto wplj'fwalslJ >ì«1:atol episoda

do wolební otázky ëeské_; a kníäe Albrecht swolil

3) Podlé nëkolíka listin zachowanjch we král.`Saekém archîvn

w Dgáìcîanech _a podlé samvyëkéïroniky -mësta Lokte, saha

147|

1 9

Mart.

1 Apr.

jicí od r. 1471 do 1604 a. jeätä newydané. Eschenloer`mlnwí _

o té wëci (р. 217) strapnë,„jnk obyëejnë.
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1471 tuäím tim snáze` k wy'uuince takowé, Öim blasitèji mln

weno pijed Loktem jii tehdáì о neoínylné nastáwajícim

dosednutí kjello na trůn девку, a ¿im jistéjäi mél na

_ 'dèjì, йе amápòitujec jeho císai' Frìdrìch dopi'ejc mu té.

cti spiäe neäli komukoli jìnému. .

Není owäem pochybnosti, 2@ nu dwoì'e Saském

pì'enìítány myälenky па panowům' w Öechách nêktery

¿as oprawdowë. Dr. Rehoi' z`Heimbnrka, wëx'nj'mëkdy

krále Jîì'iho sekretáì~ zahl'aniònj', nepi-estáwalhned 0d

poëátku raditî a pobádati ku krokům о to rychlym a. _

rozhodnym; utwoî'ila se мы brzy strana. w Öechách,

jejíî duäí byl pan Beneë z ÑVeitmile, а k nii poëítáno

do ètrnácti ëlechticůw, (ńejwíce pohraniónych, jakobyli

páni z Gutëteina), jeîto poöalì umlauwati se ku pro ‚

spéchu kníZete Albrechta i zapisowatî se k tomu

cílî wespolek: ale dŕíwe neìlî spolek `ten odwáiil se

do weŕejnostì, zakusiw odporu neo'dolatelného s jìsté

strany, rozèëel se náhle пазе а dal spáliti wëecky 211

pisy swé. 4 Kníìe Albrecht pak uhowal se napotom

tak, ie neîádal sice gpŕímo' wolenu byti na králowstwí

Öeské, ale nezameëkal také niëeho,` соЪу um’ mysli

wolìtelůw naklonîtì _mohlo. Wolán jsa. úi'edné jmenem

celého králowstwí, aby co man koruny Öeské sÍ do

stateönau mocí brannau dostawil se k hájení swobody

pî'i wolem' krále, spokojil se na pohled byti_ pomoc

nikem a ochrancem jednání takowého.

K tomuto` náhlémulzapŕeni se этапу Saské dalo

Podlé tŕchîe akt Dráìlfanskych a podlé dotëeného jiì рвал;

M. Stanislawa ode dne 16 màje 1471, навис se di: Labora

tum est a quibusdam, volentibus se et sua oñ'icia digniñcare,

pro duce Misnen'si, utnin regem Bohemian recipìatur, quam

ища coronare dignabantur, et moete congregati quatuordecim

eundem elegerunt, Venie ntibns autel-n aliunde scripties, et inter

se divisi, revocaverunt et сомы-Ерш combusserunt.

4)
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ph'ëinu poêaté mezitím wyjednáwáni se sfranau'krále

Matiáëowau. Jiä w prwních dnech x'nësícedubna wy

praweni jsau 0d kníìat_:\ pánůw` liteï'íi tehdáí w Praze

wládli, páni Albrecht Kostka z Postupic а Jan z Pern

ëteina co poslowé ku panix Zdeñkowi ze Sternberka` na

Polnau, a odtud ku кыш Matíáäowi dále, aby namlu

wili je ku pi'edbëänému sjetí se a rokowání oban strail

nëkde mezi Jihlawau a Nëmeckŕm Brodem; _ nebot

uherská. strana chtéla sice snëmu spoleënému, zwlá'sté

над—2 pan Kostka njiäfowal náëelníky její podtají w

důwéî'e, ie шиш, synowé králowi, nebyli králi Mati

áëowi weskrz nepi'ízniwi a. mohliby bez певшие získáni

byti: ale w Praze о to snëmowati nechtëla, naprosto.

Umluweno tedy, 2e ванну оЪё шЫу sjeti se ke dni

_18 dubna. do Nëmeckého Brodu, 5 ne k woleni krále,

ale.k upokojení zemë a k _ustanowení7 kde a jakj'm

spůsobem toto wolení by pŕedse jiti mélo'. Uloìeno

pî'itom, верой se этапу ëeské, za prawidlo, йе virolení

takowé mélo ьуы dokonale swobodné; a'protoi wy

hláëeny wäecky pi'edeälé záwazky stran za neplaìné,

uherské шкафы, jako polské neb- saeké.

Krále Мате stihla byla powëst о smrti krále

Jiì'ího, dle jednëch -w Preëpurku, (Пе jinych w мы,

f ale dle swëdecfwií listin w Budíné; jakkoli tomu jest,

wìdy wäecky zpráwy sauhlasí, йе obdrìew ji, nechal

wäeho jiného a spéchal do Morawy; jisté jest, йе 8

1471"

dubna byl we'Znojmé i в legatem Rovarellau, 1616Арг.

dubna. w Bx'në. ‘ Tu ргу swolaw pŕední' тау swé,

s; zdenëk ze éœmberka pm (dd z Polné 9 Арх. 1471) да

nowí z Roßenberka: Krâl JMt. решён mi, abych wie obeslal,

abyste byli na. tom `snëmu w'BrodìS` kterjì má byti ten

эти-пек po welico noci ас. (Orig. arch. Tŕeboń.)

в) о Preipurku mluwí Шивой, 0 мы Bonfini; Найду pak

\
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1471 dal w рота: otázku, со а jak Öiniti, aby dosáhl pano

“711111111 Öecháchá knéìi, a zejmena biskup Rovarella,

bratr Gabriel a Praîskj' proboät Наций z Kolowrat,

radili pry k cestám а krokům smíì'liwym, páni swëtäti

a zwláëtë Zdenëk ze. Stemberka domálxali se pl'ostì'ed

kůw piísnj'ch, ìádajíce pry, aby bez odkladu s Woj

skeìn co nejhojnëjëím do Öech bylo `wtrîen0 а odpor

Weäkeren aby mocí Ъу1' роЪ1аёеп.. Му wäak wëdauce,

2e ìkrá-l Matiáä, ipail Zdenëk pî'ed swym pî'ijetím

do Brna. hlcdali mimélio se stranau odpornau Wyje

dnáwání, пешййеше rozhláëené té poradé pí'ìóítati ji

ného smyslu, neili ic kdyä duchowní oëekáwalì spásy

jodiné od slowa, swëtëti myslilì, Ze ono bez тебе bude

nepfospéênj'm. Matiáä usilowal pi'cdewäim о to, aby

sjezd we Brodé Nèmockém nnwëtíwen byl co hejwal:

nëji netoliko 0d pánůw oboji strany, ale шмыг také

Оде kníîat Jindŕipha i Hynka.; Wolal zejména, kníìete

Jindi'icha k osobnímu se shledání, zaknzuje se,_îe'pì‘i

wede s sebau bratra jeho kníìete Viktorina jatóho,

ktex'yí,v staw se' mezitím w .Uhl'ích podtaji katolíkem,

эй tak dalece získán byl, йе i sám chtèl pî'imlauwati

se zañ u Öechůw. Kníäe Jindŕich ìátlostiw jaa. sejíti

se s bratrem, ukazowal se s poëátku byti powolnym,

potom ale litowaw daného slibu, kladl wyminky

nesplnitelné, totii` aby mu pánì Jan `z Rosenberka i

Zdenêk ze Sternberka. dáni byli do zástawy za,Y 'bezpeëí

jeho. 7 Рго takowáto sem i tam poselstwoï-vání odlo

wydlmé 0d hrab. Telekilxo (Xl, 434—440) rloknzuji. йе by]

na Budínë 10, 12 i 19 Mart. О pobytu jeho we Znojmë 8

Apr. swëdëi mezi jinymi důkazy zwlàëtë dané tam od nëllo

i od legata .Roval'olly psaní ku kníìatům Saskjfm za pŕíëinau

událostí Loketslq'fch oc.

Т) VKníìe Albrecht paal o této wëci z Prally. 1 máje: Es hat

'auch der konig von Hungem vor eczlichei' zeit., ehr 11511



Suëm зашиты w Prazìa. v 17

îeno sjezdu Brodského nejprw za. гудеть potoni'pak 1471

pro wécì mozitím w Prazc sbëhlé ai dokonce mëeíce'

dubna.  y '

Snëm doV Prahy ke dni S. Jiŕí _ rozepsany" doëel23Apr`

skuteënë k místu, a byl, jak se zdá, dosti walnjfm.

„Sjeli se k nêmu“, jakoì di stam)ç letopiscc, duchowní

1 swëtätí; onino-¿wolili sobë za spráwce M. “Táclawa

Korandu,“ ale» tito „byli rozdwojeni.“ Pi'ijel také dne

24 dubna kníäe Albrecht Saskjf, jakoì wolán byl, aby24A1w.

pomáhal hájiti swobody pî'i wolení nowého krále; wjezd

jeho byl tim slawnéjëí, йе w průwodu jeho, kromë ko

monshya' 600 jezdců welmî krásnë a nádhernë odénych,

nacházel se také kníie Jan ZahañskjÍ 0151111 páni ze

Slezskn i z Luìic, jeä kniìata i páni a Praiané pfi
,Witali ochotné. AI aëkolí mnozí horliwèjëí, a. zwlíiätë,

protiwnici krále Uherského, stáli о to, «ahy pî'ìkroëilo

se hned k wolení krále, dowodíce, mimo jiné î'eëi, йе

akt takowj1 dle prziwa jen na radnici Praíské díti se

má i můìe, a. protoä kdo do Prahy pî'ijeti nechce, йе

sám odî'iká se wolitèlského práwa: swítëzilo pí'edce

zdání mirnéjäi, йе пев111ё1 zamitati naprosto podáwané

od druhé strany'wyjednáwáni, а to pro lepäi upokojení

zemé; posláni ze snému Praiského nëkteŕl páni ke

stranë odporne', aby namluwili 51 do Prahy, podadauce

jí wëeho bezpeëí pro její Osoby; kdyä pak to 11021121—

i'ilo se , swoleno ku' pî-edbëinému wyjednáwani- we

Brodé, jakoî jiä dotin sme. s

herkennen sint, herczog Heinrich vnsern вшивы- gar vlissig

ersuchen vnd bitten lassen, das er an ein gelegen ende zu

ym komen Wolde, sich erboten herrn Victorin mitl ym dohin

zu bringen, ¿sich da gutlich mit ym zu vnderreden, dus sichv

her Heinrich die zeit gewilligt hat, vnd doch iczunt gerne

uberig gewest wer oc. (Dráìdansk. archiv.)

8) Král Muti“ liëil jednání toho snëmu (we swém rnanìfeotu



18 Km'ha XVI. Kvm тщыаш 11. бит]: 1.

1471

lMai

2 Mai

f

Jednáni Brndské trwalo po dwa' dni, 30 dubna
i lnmáje. Jeli' k nému'z Prahy snëmownici w hojném

fmètu, kníìata Wëak nodále 110211 110 Kutuéhory; uëinili

рту 10 wíce 2 powìnnosti, aby nic zameëkáno llebylo,

Coby wésti mohlo k upokojení zemê, 110211 2 nadèje

we zdar jednání swèho. Со 111 zjednáno, wyloìíme

slowy ieduoho 2 pi'edních jednatelůw strany uhm-ako,

Jana 2 Rosenberka: „Sjewäe se, (tak psal on 2 máje),

zde w Brodé podle' námluwy w autery minulj' (30

dubna), Wëera rokowali smo den sw. Filipa ì Jakuba

apoëtolůw: tak 2е snêm walny a. obecni smluweu a

swolen obostrannë, aby u Ногу (Кашу) (1121111 ЬуГ od

soboty pŕiätí we dwau ncdélích konoènê (18 А

ten sném oboji rozepsati máme hned; a. 0 tot 512 do

Hory wyprawèn jest Jarohnëw ‘náë od naáí strauy, a

dmhy od gtrany odporné, aby k tomu wůli dall. A

nékteré wëci 511113 také (losti yêknë namluweny jsau;

a nn to pi'ímëî'íuloäeno kî'esfanáké do S. Jana. ki'titele

11021110; 11 w to pŕímëŕí wsfaupeuo má byti 0de wäech

w pondélí р1'1ё11,10112 ро sw. Floriánu (6 1111150) p0

západu slunce bëhem swym pŕirozenjm. А nezdáloliby

se které stranè po tëch dwau nedëlích, jakoi sném

poloäen jest, we pŕíméî'í 'státi, tehdy strana stranë ty

den 'napî'ed má. dáti wëdéti oc. Dobrát jesti ëáka, 2е

bohdá wëecky wéci půjdau k lcps'símu; a zitra 110111111

pojedem ku Králowé Milostî do Jihlawy“ 00.9 Matíáë

33185 10112 pî'ijel skllleënë 3 máje do Jihlawy, 51 2111201 se

tam dworem swjfm 212 do 27 ëerwna.

Stawowé `wráxiwëe se ze sjezdu Brodskèho do l

з, Msi Prahy, mëli mezi sebau dne »5 májc a násl. opët mnohé

proti císaï-i Fridrichowi, u Eschenloera na.«str. 265), owäem

jinak, ale uikoli prawdiwë.

9). Original psaní 10110 chowá se w 'l`x“eb0ui.
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- ‘ Jedncìuí w Nè'm, Broil?" и sliby puf-241:9'. 19

porady. JiZ zajisté mezitím pî'iälo bylo také 0d krále 1471'

Kazimira. Polského poselstwí, opozdéné tím, 20 král

zajel byl fsa,V Oné (1011у 1111111000 do Lilwy. Poslowé byli

páni Rawel Balickj', Martin W'roèimowsky a. Dobeslaw

2 К111'021щ1‹‚ 011у005110 5011 „ран Lubelëík“ nazj'wany;

poslední byl mezi 1111111 0001121 1105с1й10211105ё1. Podáwalít

512 пуп1 11001 weliké, aby sklonili Üechy ku p`1"ijmutíV

králewice l/Vladíslawa za krále: Kazimír celau 111001

ì'íëe 01130 a náklatlem swym wlastním nejen 20 hájiti
bude hranic koruny Öeské, ale 20 potáhne wëude,

kamkdi potŕeby a îâdosti národu wolati 110 budau;

kníìete Viktorina 20 oswobodí swau ш001 a dowede`
do Prahy bez `wjfplaty, а poc'iclbnyehI wecí wíee; 5011

о nesnázlch náboìenskych zdá se "20 tenkrát jeëtë

owëem mléeli. ’0 S druhé stl'any král Matiáë wábil k`

sobé do Jihlawy hojnjmi sliby 1 (lary budauci woli

tele: a chodili pry, k llému mnozí, dáwajíce/ dobré na

dèje. Ките Viktorin, uèiniw se poslem 50110 k Öechům,

ìádal prwé 0de Vwláxly w Praze 0 průwodnî list: awëak

s danym nebyw spokojen, wyhledáwal druhého, éiräího

а. bezpeënèjäího. Wëci zaplétaly se wädy wíce, kdyä

i strana Базы jala se agitowati ’ znowa, a králowrîa

Johanna, pŕijewèi 2 Mëlníka «10 Prahy, mela s 1111120

tem Albrechtem mnohá wyjeclnáwaní tajná., aèkoli

oswèdëowela se Yvs'ůbec, 2000 (10 wolení nowého krále

driela. se 0010 nestrannë, jaki pry sluëelo na ubohau

wdowu. Pan Samuel, ku kterémuì cely" staw mêstskj7

obrácel zî'eńí svvé,l chowal se ku kníäeti 1011111 welmi

uctiwé, 1 chwáliwal pry" weí'ejné osobní jeholpŕednosti;

ale w důwéî'e netajîl obáwání swého, 20 pod 2021011: ‚

10) Die psam' w archivu Dráńd'anském, tak 1 со násl. о králownë

John-mé.

\ `

2*
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1471 jello podobojí Öecllowé pi'ìäliby cele pod muc pánûw

protiwnych, a. po bezpeëí jejich byloby owëem weta;

гаке: strojila se v5 mëätanstwu strana kníîeti odporná,

kteráìto metala. w noci po ulicích wëeliké spisy, w
nicht Albrechtowi spíláno kostkáŕe atd. " Y

' Mezì prostì'edky, kterŕmî` působilo se kn prospè-l

chu krále Matìáëe, zasluhuje zwláëtniho powëimnutí

psani obëimé legata papeìského Rudolfa biskupa Wra

tislawského k Öechům wůbec a Praianům тащи)

jímìto napominal a pl'emlauwal je k dobrowolnému

podniknuti krále tollo. Pŕedstawowal jim nejprvyé po

маек 0d boha na zemi ustanowenj", an Kristus opu

stiw swét, zůstawil námëstlia swého S. Petra. i nástupce

jeho papeäe Rims'ké, jichîto poslauchati кашу kŕestan

z wíry_ штат jest; potom prosìl, aby powálili Pra

iané, jak slawnë kwetlo mësto jejich, pokud stálo w po

sluäenstwi takowém, jak wynikali méätané sami bollat

stwim, moei а wzdélaností nad obywatele wäech jinych

sidel; nebylo pry podobného mësta we mnohych náro

, dech, ni Normberk a. Wideñ, ni Wratislaw, ba ni slaw

ny" Kolin Reynsky, newyrownali ве jemu; ba newime,

Rimli a. Benátky aneb Florencie ói jiné kterékoli niësto

pod nebem! ю) Ale behuiel! kdyì pi'ijala Praha. {Шей

11) Cod. MS. biblioth. Dresd. R. 94 fol. 29h podáwá о té wëoi

_ “без! dosti obäímé, ale nikoli od swëdkn oëitého, a tuäim

jen co exercitium styli.

Smwäky opis jello, зим bez datum, шиш »me w archívu

Tŕebonském, kdeä i вину pfeklad liesk)ç zachowal se.

Wlastní Rudolfowa. slowa jsau: Recogitate, provìdi viri, qua

lia vester Praga. fuit olim inclyta civitas, quando sub hoc

pontificat“ fideliter stetit, quales habuit cives et Эпос!” di

tissimos, nobilissimos et doctissimos utriusque status emmen-_

tissimos', nec fuit Praga@ similia urbs in multis nationibus, nou

Nurberga, non Vienna, non Wratislavia, петле inclyta Colo

nie. illì aliqußndo poterant comparsri; nescimus an Roma,

х

12)

13)



Psam' legala Rudolfa о Maliáäowi. j 21

né proroky do lůna swého, tu zmìzelu sláwa i bollat- 1471

вы jeji, ubylo lidnatostì a тянусь stawení, i Voctla

se koneènë w bide а'рошрё u «Весь národůw.` Po

waìte toho, (dí,) а pomyslite, kterakbyste ~‘k dáwnému

blahobytu zase пат/1111111 y_se mohli. Doba jest k tomu

pi'ilxodna.; bůhjodńal z lůna. waëeho Rokycanu i jìné

swůdce; powolaw je k saudu wéénému; téZ Jií'í z Po- .

dèbrad, jenì branau rukau hájil neposluäenstwi swého,

pi'estal ukládati 5110 tëiké na äije waëe. Nabizi se wám

král, Mathis welikomocnj a тешу,“ iii na králow

stwi Öcské i'ádné powj'ëenj'l a stwrzenj, an wládne ne

tolìko welikau óástkau Öech, ale i` celym Slezskem,

obëma Luiicemi a. «мы öástí Morawy: решайте, w ja.

kém stanete nebezpeëi, zwoliteli sobë jiného panowníka,

i zdalì podaì'í se komu, wyrwati co má, z rukau jeho.

On pak mìluje wats, а jen proto miti wás iádá, 2e wáxs'mi`

luje а. staratì se chce o ätéstí waâe. Ohlédnëte se na

krále tohoto ëasto witézného, jehoZ aökoli Uhry 'zplo- /

dily, Öechy wäak we mrawíeh wychowaly; nade Идет

cky národy wáì'í sobé Öechy, jichätoy jazykem rád 111111

wiwái jicbì mrawůw se drìí, jeìto jsau stateënost,

swobodomyslnost a. wlidnost; neznáme nu. swété kdoby

tëmi ctnostmì se wjrznamenáwal jako Öechowé prawo

wërni, jeìto. nad jîné národy uëlechtile Wyni

kaji.“) Nemáte pŕiëìny zpëéowati se proti králi, kte

Vanetia ant Florentin, aut alia. quaccunque sub coelo civims

Prague тис similia fuit. Sed proh dolor! post quam Praga

pseudoprophetas admisit oc. ‘ »

14) Recogítate vir! Pragenses eum, чает contra hostes frequenter

cemitis yictorem, Нее: Hungarìa eum ведает, Bohemia измен

in moribus enutrîvit; omnî genti Boemos praeponit, quorum

“пуант frequenter loqnîtur, moresan insequitm', qui sung

strenuitas, liberalitas et humanitas; nescìmus sub coelo illis

tribus гашиша sicut bonos Bohemos pollentcm, quibus cèterìn

nationibns sunt nobiliares ас.
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1471 ryìto zhojí rainy waëe а smii'í wás pred swètem i se

swatau církwi Ítimskau; neblul wám styan bludůw

odí'iei se, za príkladem s. Pawla, i dojdete, jako оп,

nejen chwály na zemi, ale i blahoslawení na. nebi. Bu

deli k tomu naëi pomoci pqtì'ebí, milerádi propůjèíme

se k ni a. t. d. Wëak bylcby tuäímzbyteóno wyklá

dati, proó i tato slowa. nepqtkala se в lepälm l'iéinkem,

neíli wäeckk ostatní, kteráä je w podobném smëru byla

predcházela. ' _ ’

vÖim wíce bliäil se osudny den wolby, tim ììwëjäí

zmáhal sex-uch po celé wlasti, stawowé se wäeòh stran

táhli k Hoi'e Kutné, ale kaidj' W komonstwu ozbroje

ném, tak 2e brzy saustŕedilo se tam lidu hranného ай

pi'es patnácte tisicůw. Také knííe Albrecht proäen jest,

abj' ‘powolal za. sebau wíce wbjska k ochrané spoleèné,

a. slibowána u1u náhrada. za. náklad, ktery se na to po

wede; i pi'iëlo mu jich d0 2500 jízdnych a 4000

péäicb."") Ke snèmu samému ne'ëel ani kniůe Jindriclx,

15) Рощу lidn branného, kterjy budto s kniäetem Albrechtem 24

Apr. do Prahy рамы, bud pozdëji zu nim do бес]: powollm
byl, beremeiz authenticliého udímí w r'eëi poslůw saskj'clf,

'kterau pozdëji'na králi Wladìsluwowî domàhalí se slibené

náhrady. (Arch. Dŕáìdnnsk.) Rukojmë za. náhradu takowau

byli: km'äata Jindŕích s Hynek, a páni Jau z Janowic nejw.

рикш-вы, Wilém mladäí z Risenberka a z Rabi, Burian вши-Ы

z Gutè'teina na Neëtinách, Веной z Kolovrat a z Libäteina,

Bernard Birka heitmßu Kladsky", кыш: a'Sigmnnd z War

tenberka a z Dëëina, (денёк Кипа и Kunatatu, Benei :Weit

mile, Burìan шиш z Gutäteìna, Jeiek Swojanowsky" z Bo

nkowic, Jan Hasià'teìnskj z Lobkowic, Fridrich z Énmburka

а z Piräteinß, Jaroslawßerka z Dubé, Jan z Raupowa, денёк

z Kliniíteinu, Petr Kdúlinec, Mikuláä Ной-ку, Раут! Sknlskj,~

Jaron? Kyäpersky z Wŕesowic a bratr jeho Jan Шли-1; heitman

Teplìcky` Litwín z Klinlteinu., Jiŕí a_Bus bratìí Fictummvé

 im Nowém Éumburce,v wäecka т mèsta Praìská. ajw. (Akte

швей.)



Ctiboŕ a Lißbeläík, jednatele' рамп. 23

ani Albrecht: ale 21 máje dalonen z Podëbrad tomuto 1471

do Pralay zpráwu, йе byl práwê 11 nëho b'1‘a.tr21 Mai

jeho kníìe 17111101‘111, со posel od krále Matiáäe, s tak

hojnym а krásnym podàwanim, îeby toho bjjloV dosti,

kdyby jen moäná bylo wëì'itiA jemu; on pak йе nedal

odpowëdi urëité ìádné, odkazuje wëe naprosto k nn.

stáwajícímu тёщи; ani k o_sobnimu' sjetí se s králem,l

jakkolì snaànë 2511121111Ъу1,›йе_ргорй_]бйй se nemolll. Pak

2e vbyly u ného we zwláätnim posclstwí od krále Pol

ského рад; Cübor Towaèqwsky z Cimburka а Dobek

Lubelóík, slihujíce, budeli Wladìslaw pì'ijat za >kmle,

îe Kazimir nejen poêle do беси pomocné wojsko, ale

i sám potáhne do Uber proti Matiáäowi, йе wezme na

se wäecky dluhy a zápisy zemî-'eléhokrále, we wècech

pak náboíenskych ¿e zjedná Öechům ůádaucí pokoj
a t. ф“) D_owidáme se jen z Atolloto pramene,.îe pan

Ctìbor Towaèowsky, newìdomj" posawad na. jewiëti, ale

wnastáwajicí drame brzy osoba nejdůleäitëjäí, byl neto

liko pî'íwriencem, ale i hlawnim je'dnatelem strany Pol

„не; jest se domyäleti, ie byl jìi.osobué wyjednáwal

s králem Kazimirem, а. tudiZ йе lmed po smrtì krále

Jii'iho zajel si byl za nim do Litw,y, а wrátil se byl

s nim d0 Krakowa. заве (12 máje). j

Snèmowáni na Kutné hoì‘e trwalo wice nei tyden,

od pondëlí dne 20 ай (10 auterj" 28 máje. Podrolmych

zpráw nemáme o tom, eo kańdj" den stalo se, jakoi

wůbec. jen cluudá památka zachowala se о (1й1ей116111

tom rokowání."') Byli w nëm pŕítomni wëichni pî'edni

16) Original tnhoto pn; swůj obsall důleìitého panni (dd. Podibrat,

am Dinsfag ante Ascensionin domini 1471), chowá se w král:

Saském stàtm'm Mchîvu w Dráìdancch. _

17)‘ О snému Kutnohorském kromë dosawad жмусь, owäem 01111

аусь zpráw, (sestawenych jiä ku pF. w Müllers Reicllstags

Theatrum, Il., 437 sl. Katonn. XV, 477 sl.) dostaln se 1111111
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Mui

páni koruny Öeské, jak se strany národní, tak i s uher

ské. Pan Zdenêk ze Sternberka. mezi px'wnímì jal se

mìuwiti о potŕebéa nadëji, йе zemë iolikéi'jmî ranami

bolestnë dotj'kaná. mêla. koneènë oddeohnauti воЪё—а. do

jíti w nowém kralowání auplného up-okojení. Jemu

wäak a имеют jello poloäena jest pŕedewäim 0tńzka„

bylili swobodni a propuëtëni ze záwazkůw, do kterychì

byli pŕed ëaseln wstaupili ku králi cîzimu w Olomauci?

neb nejsauce snad swobodnì, äeby nemohli úëastniti se

we wolbë, we kteréì nemèlo byti jinych ohledůw, neäli

jediné dobré obecné národu; a protoì ìeby pì'edewëlm

mèli wyslownë odi'íci se pŕedeëlého woleni а. uznati je

za. neplatné. Hádkamì о to ztráweno mnoho дави, 1ц1уй

páni ti dáwali odpowëdi neuróité a wyhybawê; mélo
wëak to za. následek, Y2e král Matiáë wyprawil ke внё

mu také шиш; swé posly uherské, biskupa Jana Ja'

gerského a pana Сирота wojwodu Sedmihradského, w

tisíci jezdcich. Nejprwé slyäeni jsau dne 22 máje na.

VVlaëském dwoŕe, w sini králowské, poslowé РОЩИ,

jichíto jménem гей wedl pan Lubelëík, aëkoli pan Zde

nék byl сета násilím toma pŕekáäeti se snaiìl. РН

pomínal гейши nejen oban národůw, Öeskéhoi Polské

ko, půwodní pî'ilíuzenstwi а odwëkau obapolni lásku,

tolikerymî skutky zî'ejmé dokázanou,ano nebylo pamëtÃ

jeítë вышлешь m ‘ргшепап, а. им на, 5еёьё педо

stateënych: 1) Wypmwowání o nëm tehdejäího mëstského

písaŕe Kutnohorského Jaua Kozlika, w tamnëjäích kuiliách

mëstskích, (tià'bëné jiä, аё nedostì auplnë a zpráwnë, w Öas o

pisu ëesk. Museum, 1847, П, 186-195;) 2) psaní nejmenova

ného kanpwníka k biskupu legatowi Rudolfu Wratislßw

skému, dd. ex Iglavia,_28 Mai 1471 W rkp. Lipské university

N. 1092, posuwnd netià'tëné; 3) nëkolikero рады kníäete
д Albrechta Saskéholz Риту` и. `Kolína danŕcll w mësících Mai

a Jun. 1471, w archiv“ Dráäd'anském.



тешу гнёт na Kutného-Fe. 25

nikůw, ìeby kdybyli spolu w záâtí а wálku zabi'edlî, 1471

ale také wèrné pi-átelstwí, kteréì panowalo bylo mezì

králi jejich, Kazimírem a Jii'ím, i ktèrak onen wìdy

upì-ímnë a snaäné usilowal odwrátiti wäecko 210, které

w posledních létech Öechy stíhalo; pronáäel slowa nej

wyëäí- pochwaly а úcty 0 zemî-elém panowníku ëeském,

jenì u wysoké swé maudrosti a péëi о dobrol swych

poddanjçh sám pi'ál a hledal sobë nástupce а dèdice

w Polätë, i‘jiä}nalezl ho byl we Wladislawowì, prwo

rozèném synu pi'ítele swého, jehoäto aèkoli wêk, jeäté

byl mhdy, duch wäak jiä nad obyëej döspëlj', mrawy

uälechtilé, pbstawa, wyteéná.;` i celá, osobnost opráwñu

jíci .k welikym -nadëjem; on йе ’bude Öechům králem

sprawodliwjfm, zachowá je pi'î jejich wäech práwich,

swobodách а. zwyklostech, работай buda 0 001110 оЪес

né i о óest jejich', a splní wäecky ty ìádosti, které

jemu popsané we 'ëláncich oznámeny byly.; zejmena

pak йе wezme král Kazimír na sebo wäecky dluhy

zemî'elého králç, jichä poëítáno by-lo do 150 ai 160.000

zlatj'ch, йе postará se u s'tolice винтовке o koneèné

potwrzení `kompal'deat a вши—0111 Öechůw podobojích в

ostatnim ki'estanstwem, a jiné pododné wècí weliké.

Liöiw pak tyto lgskawé a nadëjné pomèry se ниту

polské, neopominuly dáwati na rozum, jaky opak jejich

oëekáwatî bylo se встану Matiáäowy, jehoäto' bezohled

né násilí i w sumjch Uhrách budilo welikau ne
spokojenost. Naîzejtì'i I we ötwrtek 23 májeî, 0011 na. i

nebewstaupení pánë, uwedl pau Zdenêk ze Sternberka

do -téìe snémowny ŕeëniky uhcrské, 00 111011й wedl slowo

biskup Jagersky Jan. Tento wyprawowal piedewäím 0

neobyëejné krále Matiáàowë lásce k národu öeskému, a.

proto slibowal, йе bude mu panowníkem netolìko spra

wedliwj'm, ale ì na- nejwjëc pi'izniwj'm a laskawym;
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1471 jestliäe posawad wáleénym béhem wystupowal preti

Öechům, йе éinil to ne ze swé wůle, ale z poslusen

stwi k otei swatému, k îádosti cisaî'owé a. ku prosbè

aminé pŕednioh púnůw - èeskj'ch, меня dobrowolné

poddali se do‘oehrany ieho; nyni ie mocnë wládne

wétäl polowici zemi-koruny Öeské, a. 2e není té moei

na.A swété, kteráìby ji wyrwala z rukau jello; aby tedy

powáiili stawowé, budauli chtiti uwesti jinóho рано“!

niks. do zemé, йе stane se nethjitehié roztriem' ko

runy této, kteréhoî nikdo wice ieleti neblide, neäli sám

král Мат; Uhry a Öechy ie náleäeji do liromedy,
tomu ie uèi pi'íroda, neménèlneìli historie', дат se jiZ

ukázalo za. králůw slawné pamëti Sigmunda, Albrechta

i шалаша; wëak budeli tŕeba pì'imluwy za Öeehy u

otce swatého,_ ie Май“ hotow jest uëiniti ji, jakoî i

di'iwe bywal, a. йе slowo jeho má lepx'si èáku а. wètäí

wliw u dwora. Rimského, neZli ktéréhokoli jiného pa.

nowníka. Hlas î-eènikůw nezdál ‘se ьуы dosti дави)?

ani pronikawy, -biskup Jan Jagersky, 1;odiljI Slezák,

syn nékdy heitmana Wratislawského Bekensloera, 'no

byl-tuëim ani dosti mocen jazyka óeského, ~- tak ie

‚ рва Zdenék nedoékawau horliwostí jal 'se nèkolikráte

pi'ejimati а. oprawowati slown jeho, ke wäeobecné внё

mownikůw newolißaiŕl z toho i bauŕe we shromáädëni

strlmauti se hrozila. Pozdéji, sund teprw w pátek neb

sobotu; dal se slyäeti také kníie Viktorin, со wézeñ

krále Uherského, we prospéoh wëzitele swého, а slibo

wal бестию zlaté базу pod kralowáriim swého nékdy

milého swaka, bratra., pŕltele i nepïítele» pospolu, ale
Гей jeho nepotkala se s ìádanym ylflèinkem. Hojnéjëi

вашей; nalezali ti, co mluwili, ie tak hlubooe neklesl

jeëtëI národ (быку, aby oC-_ekáwati mél swé spásy od

auhlawního wraha, od ölowêka, kterému пятну zúwazek,
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niìádné slowo nebny swaté, ahi `50110 wlastní. Neprawí se, 1471 u

kdo wëe byli ti, kteŕí mluwili we smyslu tomto: туви

ше wäak, 20 w poétu jejich nechybëli bratî'i Ctìbor a

Jan Towaëowëti 2 Cimburkai pan Wilém mladäí 2 Risen

berka, jelikoä jìsté jèst, 20 0111 nad `11110 wládli úmysly
snému; kniie Jindi'ich, nechtëwA osobné ůöastniti se w

hádkách, Azůstáwal p0 tu dobu na nedalekém hmdè swém

Podêbradech. W sobotu (1110 25 máje o poledni páni- Ё:

uherské strany, znamenawäe koneììnjl neprospëch swůj,

uminili opustiti Kutnnu horu walnë. Wzkázalì snërnu', _

' 20 král Matiáä wolal k sobë predni swé rady náhle а

pilnè, a jini 20 pro bezpeëi jejioh öinili jim prûwod na'. '

oestë; pozdëji wymyslili sobé a rozëíŕili po krajích

omluwu ménë äleohetnau, 110211 lacinau, 20 nebyli w

Kutné hoi-e bezpeöni äiwoty swymi, mëwäe pry jednî '

otráwe'nî, druzi рот-11.26.0111 byti; také odjezd jejich 110

stal se w auplném poŕádku а, pokoji.

Události tau snëm` Kutnohorsky zdál se mnohj'm

netoliko рыдал, ale i ukonëen byti, protoäe 0110 sroz

uméni а. sjednocení stran, pro které hlawnë rozepsán

>byl, octlo se bylo 77 î'iëi nemoänosti. Kniäe Albrecht

вику, 50112 w Praze о wëem,co se dálo,' rychlostí ne

obyëejnau zpmwen bywal, wyprawil byl k snému jeäté

téhoŕf dne zwláätni swé poselst-wi s tau 111077111 îńdostí,

aby stawowé k woleni krále pí'ijeli do Prahy, kdeito do- .

mniwal se шиш miti lepäí öáku. Zádost ta pi'edneëena.

' snému w nedéli due 26 májo, i podpor'ovvánaV netoliko Ё?“

od pŕíwrìencůw toho kníîete, ale také zwláäté od` po

slancůw Praäékícb, jeäto twrdili, 20 woleni krále, 'die

starého ‘zákona 1 obyëeje, nejinde 110211 na 11a/(inici 5150190

mêstské w Praze diti se mélo. `Kdyi ale jini [110110111

wowali, jak powáäliwé byloby' rozéjiti se tak walného
snèmu zv Ногу bez rozhodnuti otázky králowskè, a. kdyi
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1471 slibowńno Praìanůni „мыт poiiëtëni od snëmu, ze
wolení pl'edsewzaté t/enkrńte z potŕeby u Hory nebude I

práwům mësta jejìch pro budaucnost nafujmu, poslowé

Зам! шйдаисе nezbyti, jali se chwáliti pána swého a

porauëeti ho stawům k wolbë; Důwody, >kterjmi odů

`wodnili náwrh swůj, nejsau podrobné známy: ale p0

бе: podporowatelůw jejich byl nehojny, aèkoli zdá se,

ze k nim nálezel i sám kniäe Jindŕich,owlsem jen pod

taii, an pŕiëed z Podèbrad do Hory Kufny, oswédóoï

wal weŕejné nestrannost ниши, jako ikrzilowna Jo

y hanna. Obeon'é, Inínéní w mírodu jìz se bylo walné

‘ prohlńsilo pro králewice Polského, o kterémì jen samé

nadéjné kolowaly powësti; naëlì se wëak ihlasowé,

ktei'í ne králewice, ale krále Kalzimlra samého chbéli

` miti na. trůnu Öeském. Kdyz wítëzstwi strany Polské

takto jiz bylo _pojiëtëno, a jen wedlejäi otázky byly

jeäté w potazu, opustili sném i páni Albrecht Kostka,

Jan z Pemäteina i Mikuláë Trëka w newoli. lV okol

nostechftakowychto „pŕìkroóeno koneënè w pondéli due

‚27 мц27 mij@ ворошат w hodinu 11 1; wolbë, а am sau

I ólánkowé kapìtulnce o tom sepsané pi'ed panem-Dob- _

kem Lubelèikem we weliké sini dworu Wlaského, ku

kterymzto élánkům, kdyzl tji pan Dobek jménem a plno

Àmooematwim budauciho králè dal swé swoleni, a to wëe

kdyz `snëmownikům dole w nádwoì'i VVlaském машут

ohláäeno bylo, pŕijat a zwolen jest jednohlasnë Wladi

наш, prworozeny krále Kezimirůw syn, nyní teer

patn'áctilety, na králowstwi ceské, ‚а oslawena ta udá

lost radowánkamihojnymi. Také wolení hned ze snému

pánî Ctìbor z Cìmburka a. z Towaèowa, nejwyääi beit

man, markmbstwí Morawského, Jan z Cimburka: a. na

Boleslawi, heitman kraje Boleslawského ,‚ Mikuláä

z L_andëteina, ncjwyäëi. pisai' шиизм Öcského,
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Jindì'ich ze Smii'ic, Pawel proboët Zderazskj', poslowé H71

Praìätí, pak Bernard Bírkaz Násilé hein-nan kníîetstwi

Opawskéhou Beneä Kdulinec z Ostromíi'e, aby 'zajc

dance k wolenému knivli7 predloiili mu élánky pì'i wo

leni jeho umluwené,apî°ijmeli je, aby bez meëk'áni pi'i

wedli ho do zemë.' Koneëné wyhláäen jest, z»wůle “Ы

zemë, kniie лапать opët za. nejwyëäiho heîtmana krá
lowstwí Öeského do králowa pi'ijezdu a korunowání, a

pì'ikázáno Kutnohorské obci, abyjemu postaupila. wäech
poäitkůw horskj'ch ì miucochh, We kteréí se byla

hned po smrti krále Jiŕího uwázala. Nazejtŕí, dne 282815131

máìe, pan Dobek Lubeléik byleraze u Albrechta

knïìete Saského, hledaje získati jeho pro krále nowé `

woleného, ab'y w nastáwajicím bojì propůjöil se jemu

ku pomoci proti uherskému králi Matiáäowi.

W Jihlawé mezitím nezůstalo se саке w neëîn

nosti. Matiáë wida se sklamána w poslední swé nadéji,

prudkostí prwniho hnëwu oboî'il se na. legata Rovarellu,

Ze odkládal byl do té chwile potwrditi де] na. králow- `

stwí Öeské mooi papeìowau slawné, aökoli odklady

takowé posléze byly `s jeholwlastní wůli se staly. aby

potwrzením takowym nebyli Öechowé snad podráìdéni.

Naî'íkal пущ, 2e papeìi mcísaï'i k wůli p_ŕedsewzaw

шиш éeskau, naloiil jiì па ni ke 2119 millionům du

kátůw, a nyní йе mélby odi'íci se wäi nadéje na. od

ménu а. ¿est za, tak welikéxobéti, — zapomenul ответ '

byl na slowa. prohláäeni swého ode dne 8 dubna. 1468,

iopoéínaje Wálku, nehlecïal ani cti ani swëtského ja

kéhokolì z m' prospécbu. I naléhal tedy na. prowedoní

obŕadu nowého tak úsilnë, йе Rovarclla jiî 27 máje27Mai

dopoledne ohlá-sil potwrzení Matiáäowo na králowstwi

Ceské jmenem papeìo Рати П we wäech formách

práwních, nö posudA nikdy >nebj'walych, nazejti'í pak,
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1471 w шпагу 28 mńje, wykonána o tom slawnost cirkewni

28 . ,  . .‚

мы we farním chrámu Jililawskem. Uprostŕed wellke inse,

Jun.

we které legatowi papeäowu, we pì'ítomnosti biskupa.

Olomuckého, ministrowali probo'stowé Ршщу aOlo

mucky', wystaupil nejpx'w bratr Gabiiel Rongoni na.

kazatelnici, a pochwáliw králowy zásluhy о hńjení wiry,

oznámil papeìské о té wëci plnornocenstwí; potom eetl

proboät Wyäeln'adßkjv Jan z Rabäteina totéZ Öesky, a

jeden uherskjl proboët nèmeeky; pak priwedli biskup

Olomucky а Zdenék ze Sternberlm krále zlatohlawem

odëného k мин, 3. pan Zdenék мы legata p0 óesku

о potwrzení, coi biskup Tus legatowi tudíì. pretlnmoëil

do latiny. Na to ptal se legat wäecli pi'ítomnych pá.

nůw öeskych hlnseln powyëenym, chtèjíli a. ìádajili,

aby potwrzeni takowé se stale, a koneènè ikrále sa.

mého~také; a. kdyZ îádòst ta. oswëdëowána se wäech

stran, wynesl to potwrzení obì'ady a. inodlitbumi 2971551:

ními, набей lined „Te deuln luudmuus“ а „Swaty

VVáclawe“ spiwáno i skonëeny sluîby boìi u weliké

hluènosti a. sláw'ë. W celém toin _jednáni úëastnil se

pritomností swan мы zwláätní posol od cisaŕe Frif

drichn. ‘s f ’ л

l Následowaly, z l'ůznych téchto skutkůw, i nowé

wálky, i nowá_za.se wyjednáwanj. Pi'íméŕí dî'íwe 11111111

wené doë'lo'bylo dne 5 óerwna, i poöaly, po kl'átke'm

voddechu, заве kruté záhuby a krweprolití. Nebylylîl t0

18) ‚О událostech w Jililawë mluwí, kromë I Esn'heuloera (па sh'.

‘.’19 ajw.) а. listin u Peëiny (Phosphor. верба. р. '298) i Aug.

Theînera(Monum. histor, Hung. 1I, 423 sq.) nejobà'írnëjî рений '

jiì dotëené oder dne ‘28 máje w rkp. Lipské university. Рго

boätowé tain jmcnowaní byli: Praìskjf, Наши; z Kolowrat,

Olomuckj', Bene.; и Wuldäteina, jednobŕiänj' bratr slawnébo

nëkdy Bernarta z Cimburlça v`v`Prnsich, pozdéji bisknp Ku- '

` - minsky. ' `



Scçny 'w Jìhlawë. All/recht »S'aslqjL na Kolínë. 31

owëem' boje Weliké, = ku kterymì nedostáwalo se oboji 1471

strané i pì'ipraw' i podstaty; byly téméî` weskrze jen

>(liw'oké jízdy, w Öeehách se zámkůw a mëst strany

uherskê do jejich okolí, zejmena sOitromeëe, sHaSen

burkn., s Budyné a Kosti, z Plzné, Budëjowic, Jihlawy

a рвусь, we Slezsku pak а w Morawé se zámkůw а

mëst встану Leské, jako в Kladska, s' Opawy, se Zá

bî'ehu, s Towaóowa, Wranowa, Hodonína, Uniöowa ì

Uherského Hradiëtë a jinych drahné, any hledëly “Нее

ku plenům я. koi'istem, k zákei'nictwí av ìháŕßtwi, neili

ku prowozowání skutkůw hrdinskych w ëi-rém poli.

Heitman щетку kniìe Jindŕich a. páni w Praze shro

máidëní, domniwawëe se, ie -král Matiáä, jakoá tajné

docházely wystmhy, od Jihlawy upŕínio wtrhne do

Öech s welikau. moei, obrátìli se в îádostí а prosbau

ku kníîeti Albrechtowi Saskému, рота meì'skawäímu

w Praze, aby nerozpauëtël wáleëného liclu swého, ale

propůjèil se jim k ochrané zemë ůeské za gluënau ná
hradu. Swolil k tomu Albrecht na ten spůsob, aby

mohl spolu prostŕedkowati k míru mezi Matiáäem а

W'ladislawem, а wytáhl hned _6 (Беги/па i Prahy s 6

brannjfmi swjfmi, jichí mél do 6000, ku Kolinu, mëstu

мы“ kniîeti Jindî'iekowì náleiewëimu, w némì co

host ochotnë byl pi'ijat. Wyjednáwání weak jeho s

Matiáäem sméi-owalo napotom wice k jeho wlastnimu

неги ku~koruny Öeské prospëchn. JiZ dne 12 беж-шимми,

dáwal zpráwu bratrowi swému kníieti Arnoìto'wi, ie

Matiáä swoìowal k obnowení pokoje pod wyminkau’

aby obojí _wolení, Matiáëowo i Wladislawowo, podáno

bylo ku práwnín'lu rozsudku na рарейе i na.. cisaŕe, a.

koho tito ia prawého krále öeského uznají, aby prijßt

byl od strany obojí; i doloîil k tomuAlbrecht, ie jiî

oznámil podáni toto kníiatům a pánům éeskjm, a ie
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nadëje so, 2е nebude zamltnuto.' Öechowó wènk bez

rozmyslůw dalî lmed rozhodnau odpowód, 2е králow- `

stwí ëeské jest swobodné, a 2е nepî'isluäi ani císnî'i,

ani раре21, dáwati jemu panownika. Takä, kdyi mo

zìtím 1 51116 ndálostî jaly se oclllazowati pi'ízeń mezî

Cechy a. Sasiky, Albrecht nesta-ral se napotom 110211 0

wlastni swé s Манжет narownání. Sml'uwau 19601

wna w Jihlawè od Matiáäe a 20 öerwna w Kolíné od

Albrechts. stwrzenau ustanowenojest, 20 Albrecht ì s woj

skem swym opusti hned zemi ëeskau, aniì napotom státi

bude o korunu králowskau; 2е mëly'tudiì minauti wäecky

dotud mezi nimi wzniklé nesnáze, spox'y а. záëtí; budelì

A Matiáë od раре2е a cisai'e'za krále Öeského uznán, 2е mél

1 od Albrechta za takowého pŕijat byti, a mél tomuto pro

půjëiti со král девку wäecky zámky, mest/a. i kraje w

léno, kterych byl pi-edeële poiíwal od krále Jii'iho;

nadto zawazowal se Albrecht pì'ièinitî se u bratra swého

Arnoäta., aby Matiáä со nejdí'iwe pŕìjat byl do jednoty

kurí'lrstůw ŕíäskych; o Loketské wéci naí'ízeno,A 2е

Matauä Slik mél 9.2 (10 sw. Bartolomìéje> poddati se

Matiáäowi, a. pak ponechán byti w pokojném- driení

Lokte 1 wäech panstwí swych ага. '9 Umluwy ty

вашу jsau dostateénym důkazem о nelaskawostì po

mérůw, panowawäích 512 tehdáä mezi hosty Saskymi

w Öecháoh a. mezi tëmi, kdo je do zemè bylì рото

lali. Bylit 512 dáwno ztrpèeni zwláätè neëetmym se

chowáním branného lidu Saského. Hned nazejtî'í po

_wytáhnutí jeho 2 Рга11у psali purkmìstrowé Praistí

kniìeti о wäeobecném ki'iku а reptání obecného lidu

 

lw Öechách pro skody a násilí, které'od wojska, jeho

trpéti bylo nejinak, пе2 jakoby nepî'átelé byli do 2ешё

19) Dle akt zachowanjch w král. archiv“ Saskóm w Dráädanech.
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wtrhli; а 1шййе w odpowëdi swé nezapíral sice, 2e i471

äkody se staly, ale prawil, йе powëstíV se nadsazují a.

sëítal je hlawnë na pì'íllä nepî'ízniwé poëasi, pro kterèì

bylo í'ádné picowání témèî* nemoinym se stale; wäak

ie neopominul sánl osobnë pî'eswédèiti se o wëem a

potrestati, còkoli spáchäno nesluëného. Stíînosti wedeny

potom s òbojí лиану; neb i Sasikowé poëalì brzy

naî'íkati, Ze u prostî'ed lidu èeského nebyli ani äiwoty,

ani jmënim> swj'm bezpeöni. W ‘takowém rozjiti'eni

mysh' nem' diw. йе cizí wojáci ku pomstëní kí'iwd

utrpenych, ай jak se prawilo dostì lebkych, oboì'iwäe

se dne 19 ëerwna brannau Inoci na Kañk, tehdáí pì'ed- _153,

mêstí Kutnohorské, zapálili- je а jali se wraìditi ha.

wéí'e w dolicb. а. zwláäté w dole Plimle; набей owëem

Kutnohoräti postawili se walnë k brani-,jodrazili útok

s welikym s oban stran 1krwe prolitím, w пёшй i jeden

heitman km'ieti рту welmi milj" zahynul. Ро takowóm

wjjewu pospíëil si Albrecht i s wojskem swym ze

zemë mimo Prahu, a. odebral se brzy na to-i s bratrem

swj'm Arnoätern na welikj" sném мазку do Йена. 9“

Poslowé ëeätí ze snëmu Kutnohorského pî'ijeli do

Krakowa. w nedèli dne 9 ëerwna,l i.pî‘ijati na. dwoí'e ¿En

krále Polského s welikau sláwau а. radostí. We ëtwr

tek ‚па to, 13 ëerwna, dáno jim рты weŕejné slyäeni.

Ро nedlauhém jednání о ëláncích па Kutnéhoî'e pî'ed

wolbau sepsanycb, >oswëdëil se mladj" Wladislaw nej

prw 15 èerwna, ku'poslům samym, ie je pì‘ijal а za.'

chowáwati slibowal: ргоёей nazejtì'í w nedêli dne 16

ёепта. we slawném shromáìdéní wëech pŕedních _osob

20) ЕЩЕ letopisowe' na. str. 207 а 497. Dlngoä p. 467, 468.

Eschenloer p. ‘2.19. Müller Rcíchstags-Theutrlun, II, 443-5,

мы i bájky Fabriciowy n jinjch о tëchto událostech se

wykládnjl. '

3



34 кпд/ш, XVI. кии Маннит и. быть 1.

1-171 králowstwí Polského prohláëen jsa. za krále Ceskéhò,

polskau ŕeëí oslowil pî'ítomnól Cechy 1 Poláky tak

důkladné, jasnë i srdcënë spolu, ie mnohúA pry ai k

slzám polmul, n. wydal spolu px'wní swau listinu 00

111111 Cesky, no. stwrzení wäech dotëenj'oh 19 ëlánkůw,

z nichì prwní dáwal Praînnům pojiätëní, ie jeho zwo

` lení na Horácll Kutnych nomëlo na. ujmu byti práwům

mêsta jejich, druhj" pak a. nejdůlcäitëjäí 51111 doslgwné

takto: „Pi'iì'kli smo kompaktataI mezi's\v;\t.j'11u konci

lium Basilojskym a slawnym královwwím @esl-:ym i

markrabstwim Momwskjm zjcdnaná а llèinèná aby

zase w swau pewnost wstaupilu а pŕiwcdena `byla i

skuteënë zuchowáwána; nto mámo zapsntî podlé wäech

zápisůw pŕedkůw 111151011 králůw Öeskj'ch a dräetì i k

mitstv.l pì'iivesti.; a jostllieby kdo'chtél proti tomu byti

а králow-stwl Öoskému i max'krubstwi Momwskólnu to

ruëitì, unime jìclx pŕìtom hájiti а brániti proti kaidému,

11 111011 0100111 swàtym papeìem to jednati; aby Öcchům

a Morawanům to bylo w skutku k wëènosti potwr

zeno.“

aby takewj’I arcibiskup dán a. spůsobe11°byl ojrkwi

Praiské, kteryiby Öeehy а Morawany pŕì kompakta

tech zachowáwal 21 (11201 duchowní iswétské we wäech

wèceclx, сой w sobë zawirají, i take podlé zápisůw a

ujiëtëní cisaŕo Sigmunda. slawné' pamèti i `111139011 kr.

lůw Öeskj'fch, ай do krále JiÍ'iho zápisůw; a. takowj"

urcibiskup аЪу b_rzy zjednán byl, stwrzen a. poswêcen.“
Wêci Atyto nad miru wáiné a nesnadné 5 wétäí-li ne

domyslností iádány ëili slibowány byly, téìko jest

núm rozllodnauti; moìnáowäcm, 2c strony obë rownau

mërau hotowy byly ukojiti so парой 511110111 n úsilím,

pŕedwídajíce skutku nemoînost: ale jistó jest, йе zá

wezkem takowym kralowání Wladislawowo hnod s

Yvo ti'ctím ólńnku prawilo 50: „Priì'kli 51110,
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poöátku ogtlo se na dráze neschodné a~téméî' bezna~

dèjné. О daläich ölńncich obsahu politiekóllo 'wyznati

musíme, ie' nepoäadowali- nie nowého а nesluëného';

tykalit se zachowání staryçh ŕádůw, pŕáw а zwyklostí,

neodcìzowáni od koruny Ízerní а statkůw k ni 11211621

tych, chowáni klenotůw i desk zemskych, wedeni

auî-adůw, nepolehëowáni minee` a co tomu podobného;

mimoA to, йе král nowj'l starati se mél o zruäeníklateb

nad nêkdy kx'zílem Jiîńm a. wërnymi jeho wynoäenj'ch,

zachowati králownn Johann“ pî'i wénë jejím, wy'waditi

syny králowy z' dlullůw, kteréi podnikli byli pro

dobré obecné, wybawiti со nejdŕiwe kníiete Viktorina

i jiné wëzné z wálky posledni а dopomáhati tëm,~kdo
ztratili statkyA swé, k nabytí jejich шве, kníìeti Al

Ьгесыош: saskému nahraditi тата, jejz щи Ъу1

pro obranu zemë atd. 'n Poznamenati sluëí, ie w

ŕeóech toho дне па králowském hradë w Krakowë

drìanych, wedle cti a. chwály boil, rozmnoieni wiry

kiestanské a. tem podobnycb, také zwelebení а sláwa

jazyka Slowanského se zwuënym potkáwaly se ohla

sem. n’ . "

Prwní рёёе nowého krále bylo рту jmenowáni

nowyeh auŕedníkůw we králowstwi swém. “а Nenaeháf

21) Zápí's ten krńlowsky ze stary'ch rukopisůw dnli sme celj wy

tisknauti w Archivn öeském, IV, 451-455, Ölńnky jeho zkrà

cvné а туй poddëláwnné podáwá také Eschenloer na str.

219-221,téä орт sauwëkj w ardnvu TïebonskénL

„Ad honorem umnipotentis dei, augmentum вбей christiane@ et

десна linguagii бьющей,“ — dí hlawm' swedek n ůëaàtm'k

slawnosti této, kanownik -Jan Dlugoä (p. 467.) Totéi öte se

we spisn p'odlmém od pánůw ëeskjch krlLli Kazimirowi 10

Jul. 1471, a tiálëném “Ах-стих ëeském, 1V, 455; {ай w od~

powëdi králi Matiáëowi od snëmu ëeského dané,. in Dobner.

Monuip. II, V433.

Eschenlocr pug. 222: Von Stat an setzte Wladislaus neue

Amptleute in Bohemen oc, ` '

1471

3* -



36 Кита XVI. Кии Wzadmaw II. ölde I.

1471 211110 77501‹, йеЪу w ohledu tomto byly 50 staly pro

mëny znamenité. Nejwyëäí purkrabí Jan Jenec 2 Jano

wic, rœjw. hofmjstr Lew z Roämìtála, 110577. komorm'k
W'ilém 111111051 z Risenberka, nejw. 51101 Jiŕí ze Stráäe,

nejw. pisaî' Mikuláë z Landäteina, podkomoî'i Samuel

ze Hrádku, 8. 511159011 17100, podrìcli také napotom

auŕady swé. Neslychany 0175001 byl skutek ten, 20 ná.

úŕad nejw. káncléŕe dosazen jest nynl náëelnik wëech

horliwych husìtůw w 201111 éeské i morawské, spolu

wůdcc poselstwí óeského, Ctibor Towaëowslíy z Cim

burka; bylat to bezpochyby çdmëna. zg 50110 iásluhy

0 077000111 polského králowice na trůn ëesky, ale spolu

prwni 111051111 5001051 pŕiklad, 20 důleîitá tajemstwi

pomërůw diplomatickych státu kî'estanského octla. se

w rukau kacíŕskycb, а'йе nowjy kancléŕ, 111112 0775001

důwtipu wynikajíclho а wzdèlanosti new'éední, -co wy

cllowancc husitské nèkdy ëkoly Kroméî'iìské, nebyl

jazyka diplomatického, latinského totìì, ani dostatcëné

moccn. Náhradu 2а. to podáwal kntolikům ëeskym

nowy král jmenowánim na arcibískupstwí Praîské съё

ného wychowatele 5770110, Jana Dlugoëe, kanowníka.

Krakowského a. zaslauiilého dëjepisce polského; mimo

to swèî'il úî'ad nejw. mincmistra na Horách Kutnych,

tehdáì nad jiné úŕady důleäitëjäí, katolickému pánu

Beneëowi 2 VVeitmile, zbëhlómu diplomatowi а spolu

род-111111111 Karläteinskému, an pî'edtím byl náëelnikcm

strány Saské w Öechách. 

Králi Matiá-ëowi mezitim, jakkolî důraznë 51 ро

ëínal we sbíráni a najímání> sil wáleënych se wäech

stran, wolmi pï'edce nesnadno .bylo postaóiti wäem

potŕebám i odolati Wäem co den 50 111п02101п1 útokům

nepî'átelskym. Nejen 20 Т11г01, pokud jeëté w Jihlawë

meëkalh opëtowanj'mi wpády (10 zemi kî'esîanskych
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pi-eukrutné èinili jemu äkody, ale i zmálmjici se mezi 1471
Uhry nespokojenost, .Ii obojetné cisaï'e Fridricba na

snèmu î'iëském w Reznë se cliowánl, i zjewné odpa

dáni mnohych jello dosawadnieh pì'iwrìeneůw, einin

staw jeho óím dále tim powáäliw-éjëim. Кишка Slezäti

s wétäiho dilu poöali se wrtkati, zemané kniäêtetwi

Swidnického i Jaworského pŕihlásili se zî'ejmë k “7121

dislawowi co králi ëeskému, Wratislawätí zůstali sice

wëmì, ale dali se nicménë, zároweñ s jinymi Slezáky,

do wyjednáwáni s králem Kazimirem. W takowych

okolnosteeh Matiáä, ubiraje se koueènëI (27 ëerwna) z 27_

Jihlawy/ do Uher zase, wyprawil ke dworu Polskému Jul“

biskupa Olomuckého, Tasa. z Boskowic, zdalìby s nim

jeätë pokojnë smluwiti se mohl. Tentjfä 'biskup jiä

pi-ed tî-emiléty namlauwal byl, a6 bez prospëehu, dceru

Kazimirowu králi Matiáëowi k manìelstwí: ’u nyni

kázáno mu, obnowiti a. rozäíŕiti námluwy takowé w

ten smysl, йе ‘Matiáä si pi'ál Wstaupiti w nejuiäi ro

dinné swazky s dworem Polskj'fm, a státi se netoliko

Kazimlrowym zetém, ale i otcem, poruöníkem а. bra.

trem ÑVladislawowyni; s králownau Hedwikau mel i

bratr jejl bydliti na dwoî'e Uhe'rském a. 'dediti korunu

netoliko ëeskau, ale i uherskau, kdyby Matiáä zemŕel `

bez dédicůw muiského pohlawi; 'protoì aby oba. wolení

králowé óeäti, Маш 1 Wladislaw, stejné buäto koru

nowáni byli anebo nekorunowaní zůstali; aby pî'ed

bëänê uzawî'eno bylo pŕiméî'í na. jeden rok neb i wice,

a mezitilri aby rozeznáni o práwu ku komme ëeské i

о wäech jinj'ch otázkách spornjfch dáno bylo w 11100

Ъид'ю papeìe a cisaŕe, aneb welikého sjezdu pŕedních

pánůw wäech tH králowstwí, ëeského, polského i uher

24) Wiz 0 tom knihu XV, str. 438 n 467 sl,



38 Ii'niha XVI. Кн?! Wladialaw II. быта/с I,

1471 ského; páni ëeäti, kteŕíi byli pŕi Maiiáäowi, @by zase

Juli

uwedeni byli w driení ztracenych panstwí мчусь, забей

ie Matińä wywede z Öech wäecky branné lidi swé

аса. Biskup Tas pî'ìjel do Krakowa 9 éerwence. Ka

zîmir-potázaw se в pány éeskymi varakowé pritom

nymi, “5 dal mu za odpowèd, ie se mu n'ezdáI dáwati

se w'jaké sandy pî'ed kymkoli o práwo syna swého

ku korunë ëeské; tato io náleií jemu i dëdíctwlm p0

nëkdy cisaî'i Sigmundowi, jakoä uznáno bylo pŕed

ëasem nejen 0d рарейе a cisai'e, ale iod králo Matiáäe

samóho а. od pánůw éoskych, jichäto poslem byl teh

dáä tentyi biskup; пут pak Ze doplnìla. se mira jeho

práwa skuteènym `zwolenim stawůw éeskych, ku kte

‚ гёший Ьу1 se táhl 1 král Маша sám skrze posly áwé

na Kutnéhoŕe; král Wladislaw ie пешие a. nechce

ukŕiwditi Öechům nedbánim skutku takowého; Kazì

mir Matiáäowì йе асегу—вшё ani nepŕipowídá, ani пе

odpírá, ale ze ëekati Vchce na. daläi j'eho k nému se

chowáni, zdali [ze bude, wstaupitì s nim we skuteonau ‘

pí'izeñ; Wladislaw co král swobodny йе‘ jii nepoti'ebuje

poruénika, i йе potáhne pokojné do králowstwi swého,

aby korunu pl'ijal od téch; kteí'í ii a. stolici králowskau

w moci swó mají; dwau мы“; budfto korunowanyoh

bud' nekorunowanyoh Öechowé йе певпеваи, ani jich

25) Z odpowëdi od pánůw выкусь (111116 (w Arcliivn ëcskêm, IV,

455 «456 tià'tëué) widëti jest, йе, 01111 splsy, kteréì Eschenloer

о jednz'mi 'tomto zncbowull, 1 podám' Talsowo (p. 224), 1 od

powëd polská (225-227), jsau neauplué, а se zdá. na

dwoŕo Matiáäowë шатуна“ 111‘1в11‘1йе116, jelikoî w nicb o 1111

mlauwání „Кушем/ну“ (t. j. kràlowy dcery) Hedwiky ani

zmlukn se ncëiní, aëkoli o skutku takowóm poclrybowuti “еще.

Dlugoë шайбе! se o`,colé této wůci; Eschenloorowo zwlltätnl

psnní (dd. 25 Jul.) ¿te se MS. unìversit. Lips. 1092 fol.

330 sq.
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neìádají, jakoi › i za ìiwobyti králc Jiŕiho'nçchtëlî

korunowáni тщетою; pánůmÖcskym, kteî'íz byli

pŕi Matiáäowi, ze VVladislaw nepi-eje ani bimby ani

ëkody, ale at pl'edewäím uéini jemu, ëim jsau mu co

králi swému powinni, pak ze i on zachowá se k nim

podlé práwa atd. S takowau odpowëdí opustil biskup

Tas w hoî'i a newoli dwůr Polsky jîz 12 Öerwcnce

zase. , 4

Nékteî'í z poslůw, kteŕi ze snêmú Kutuohorského
jeli byli do Kl'ákowa, wxfátili se Ano. poêátku бег

wence do Öeoh, a zwláätë pan Mikuláä z Landëteina.

i proboät тетиву Pawel; jini zůstali pŕi кип VVla.

dislawowi ай do jeho wyjezdu, kteryi uréen bylke

dni 15 ëerwonce. Proboät Pawel wyprawowal ki'njanůrn

шут, jak ochotné Wäieknistawowé duchowní iswëtëti,

nctoliko w Polsku, 'ale i w Litwë а w zemich yRußkycli

slibowali podporowati králowskìui rodinu swau k na

byti a. pojîëténí panowání w Öechách;V proto ze pod

wolili' se k dani, o jakowéñ pied tini u nich :mi sly

cháno nebylo, а Ze se tak mluw'í, jakòby Öechowé,

Poláci, Rusowé a Litwané wůboc „zajedno“ byli. S

dotéenymi posly spolu wypraweno z Krakow». pied

bèznë 1200 wybornych jízdnych, jez wedl Apan Stanislaw

Penízek, а kntze лианы] w polowici mésice öerwence

pl'iwitaw, па Kutnéhoî'e osadilf take poslán jest ига

lovirsky sekretáî- Primus s drahné penëzi do Prahy,

ahy tu na králůw náklad netoliko sluäné Öinil pií

prawy ku korunowáni, ale také najímal lid branny ke

sluzbé králowè. n“ Doktor Rebol' z Heimburka, .wërnjÍ

nëkdy králc 'Jii'iho pomocník а. obhájce, wypowëdén

i471

25) Wie toto, Leo následuje о Dr._ Èclnoii, béìemc z akt Bun.

wëky'ch, zaclxowanjcli we МЫ. щсЫчи suskélu w Di‘:'\'2<I;ulccl|

12

Juli



40 Km'ha XVI. Král Мамаши II. Öldnek I.

Y 1471jesi: tyto dni zlPrahy, jakoì se zdá, od purkmîstra

Samuele, protoäe nepŕestáwal pry tupitî a. haniti jak

Poláky Wůbec, tak i budaucího krále zwláëtë. To
Adotklo se zasl'auîilého starce bolestné, protoäe aékolì

nemël k Óechám lásky, poîíwal tu верой bezpeëí pred

klatbami papeìskymi. Protoì äádal, aby dni-swé aspoñ

na zámku Chwatérubském, jejä král Jii'í mu byl i se

' statkem Nelallozeweskj'm darowal, pokojnë tráwiti 1110111:

16

Juni

ale i to mu odepí'eno, añkoli ujìëtowáno, йе cokoli ob

drìel od milowaného nëkdy` krále, to i napotom jello

jmënim mélo zůstati. Takä we průwodu étyr jízdnych `

a ètyr pëäích wyweden jest pí'es Litomëŕice do Drá

ìäan, kdeäto knlie Albrecht ujal se ho в. ziednal mu

koneëné i rozŕeëení klatby; awäak dnůw äiwota jehç

bylo jiärna. mâle. (1- 1472.) `

' Wyhlídkau na panowání rodu Polského w Öechách

dojatj'm se bjti ukázal cit národni netoliko mezi Slo

wany, ale imezi Nëmci. Wyloìili smo dŕiwe, kterak

na snëmu Normberském» r. 1467 brojili byli kníiata

i'ià'äti proti powolání krále Kazimíra. na. trůn` ¿Seskj'y

skrze papeäe, а kterak s poöátku r. 1468 cisaî’ Fri

drich usìlowal uwesti пай radéji markrabé Fridricha

Brauîborského; `nyní, kdyì fyi спай-‚И uznaw nebezpeëí

swé hlawnŕ od krále Matiáäe, hledal predewäim swé

spásy we spojeni s dworem Polskj'm а. Burgundskjfm,

nemohl na. snëmu Häském w Beznu, kami po (111111

hjch odkladeoh koneëuë 16 ëerwna. osobnë pî'ijel, pri

pojiti se zjewué k tém, kteŕi nepî'áli Wladislawowi

koruny Öeské. Sném ten byl орёт jednau walnèjäi,

neìli kterj'koli pi'edeälj’I za lidské pamëti; mezi kni

äaty, páuy a'mësty tam pi'ítomnjfmi Ее! wůbec lxlas,

йе па trůnu éeském ani Uher, 'ani Polák trpétì se ne

můäe, ponëwadì. král Cesky mi byti pî'ední swëtskj'ì
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kuriirst w НЕЕ, následownë ne jiného pry'y года пейП 1471

nëmeckého. '1" Hlawní úëel snëmu byla wj'prawa wá

leëná. proti Turkům, ktei'i této do by krutëjäi neìli kdy

wpády é'miti- poëali dozemi î'1’ïsskj’c11r pepeîůw k nëmu

legat, Frantiëek _kardinal Siensky, obáwal se, abyA

шиш ëeská nepotáhlaI k sobë Weäkeré bojowné sily

nëmecké, _a nezmaì'ila tim nadéie na. ochranu'kŕestan

stwa.: “s ale práwë snëm tento wice neìli kteriikoli

jiná 'událost sauwëká wywedl na jewo kleslost národn

we hrubé sobectwí а nejapnost Weäkerého ústroji ì'iäe.

Kniìata i jini snémownici tráwili баз pî'edewëim hád

kami 0 pi'ednost w zasedáni, о kŕiwdácli а půtkách

saukromych, о wëtëí neb menäi náhrady za potî'ebné

obéti; mluweno dosti pëknë а, nawr howáno i slibowáno

mnoho, w nadëji, ie nic nedojde k místu, jelikoî cisai'i,

jcni chodil pry do zasedání dì'imat, nedostáwalo se i

práwa, i mooi a wůle, prowesti uzawŕení snëmu proti

Wůli odpůrcůw. Proto Öechům nehrozilo s tóto strany

tcnkráte niìádné nebezpeëí.

Копеёпу wj'jezd krále VVladislawa z Krakowa. k

Öechám udál se, ne ustanoweno bylo w den roze

sláni `swatych apoätolůw, ale о deset dnůw pozdéji, o

27) „Magna referuntur ex агавы Ratisbonensi . . per marcatore!

. . . de alio et terLio rege Bohemiae eligeudo. Nam nequc

Polouum, neque Hunger-um regeln Bohemiac pati vult купо

dus Ша. Debat enim esse supremus elector imperii rex Bohe

morum; ideo ex conscquenti non aliua nationis nisi Teutoni

cae.“ Tak рва! Petr Eschenloer komusi due 2O Jul. 1471.

(MS. Universit. Lips. 1092, fol. 329.)

28) Jeden ze spoleëníkúw legatochh, J. A.Y Campanile, paal toho

ёжит Ёеипи: „Bohemica dissident: utinam non ad ceternm

fclicitntem Turci haec quoque accednt, quod est.Bohcmia vire!

et Навет-щ et Germanßs ad sc pertractum omnes; quod si

acciderit, periìmus funditnl.“ (M. Freheri Scriptt. rer. German.

Il, 293).
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1:31 sw. Jakubë. 25 éerwence. We průwodu jeho byli kromè

Juli рати ëeskj'ch ze snému Kutnohorského wyslanych,

Aug.

10

Ang.

tî'i biskupowé Poläti, ëestero kniìat hornoslezskych,

Pi'emek Toäecky, Wáclaw Rybnicky,'Jan Ratiborskjlj

animír Téäinsky, Jan Hlìwickj'I a. Jan Zátorskj';

nékolik pi'ednich pánůw polskj'clx, mezi nìmíä Stani

slaw z Ostrorohu, Mikuláä z Кита, Pawel „Jasenskj'g

wůdcc wojska., Dobeslaw Lubelóik z Kurozqu a jini;

pnk Jun staräi Dlngoë, kanowník Krakowßky a déje

pisec polski, doktoŕi, rytíî'i a. ëlechtici mnozi, bran

nélxo pak lidu jizdnj'ch 7000, péäich 2000. Král Ka

zimir doprowodil syna swého ai pì'es’Oswétim, kdeìto

dne 29 éerwence s nim se lauéil. Pochodem tim slaw

nyni a hluónym `zamëî'ìl byl l'Vladislaw pŕes Opawu,

kami/3 srpna. se dostal, ’9 do Мок-ату, ЪеярОсЬуЬу k

Uniöowu: ale od krále MairìáàeA swolány bywìe rycllle

wëecky roty ioldnéŕůw, které potud i w Öeclxách i w

Morawë nu roz'liënych mistech wálku wedly, aby za

mezily jemu cestu, slilukly se u Lipnika., podZdeñ

kem ze Sternberka, Mikuláäem Öuporexn a Frantìäkem

z Háje, а. ров1а11— mu k Opawë odpowédné listy swé.

Aókoliw pak se prawí, 2e mlady Wladìslaw, nic mko

wj'vm nebezpeèim odstraäiti se цедят, na nepi'átely

upŕimo táhnauti byl мы: wäak w radé jeho uzawŕeno

jinak, obrácen smér pochodu k sewerozápadu pi'es

Slezsko a. mésto Nìsu do Kladska; набей i uherskj'

tábor rozejel se brzy opèt.

W sobotu den S. Wawì'ince ywstaupil mladjI král

koneëné na pomezí ëeske'. Na pohrauiëném piůwräi

29) Йе Dlngoäowy „stative circs. oppidmn Kloczko die Saturni

tertîn. mensis Акцепт" ни. Opnwu roznmëti se mnji, wyswitá

jak z wëcì samé, tak i ze slow' Eschellloero\vjclx` str. 228

a 246.'
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mezi Kladskem a Wartau, kdeZ wytesáno bylo z ka- 1471

mene umueení Krista Patna., а" eekali пай u wel-ikém

рвёт a slawném ustrojení stawowé баш, pani, туй?—

stwo, mesta Praiská, zemané i poslowe z mest krá

`lowskjch, а ,w jich eele kníìe ландыш, со nejwyeei

heitman králosvstwi; tei z mesta Kladska i z okoli

shluklo se lìdu mnoìstwi neseîslné. Wítán jsa král

slawnostnj'mi i-eemi hojnymi, odpowidal weem sluäne

i opatrne; s. kone ssednuw, pod ëlrym nebem

sloìil prwní swan pŕisahu wäem tî'em stawům, йе_

práwa, Иду a 'obyeeje králowstwl Öeského w pano

wáni.stiróm Werne zachowáwati a eetŕiti bude. Potom

uweden jsa do mesta Kladska, ztráwil tu w rozlieném

jednáni dwa dni, -w niehä ustanowen den korunowáni

jeho w Praze napŕed, a rozpisowána pozwáni k nemu

na. wee впишу. Potom ytálma, mimo мета а Hradec

Králowé, kdyì blíìil se yw pondelí dne 19 srpna ku А?

Praze, wyhrnula se mu` polowíee meets. jezdecky i g'

peëky daleko do poli wstŕic, witajlce jej slnwne. Mel

tu „(Не obyeeje starodáwního“ Praiánům ueiniti zase

zwláetni pñsahn pî'ed branami mesta: oniwveakj k jeho

`iatdosti, spokojili se sloìenim od neho slibu toliko, ie

wäeclm jejich práwa i pi'ivilegia zachowána. budnu w

moei swé. 3‘ Na to wedli ho' s plesáním do králowa

dworu na Starém meste; tu pak piedstawiwee so jexuu

wysokj'ch Skol Praîsky'ch,v dali mu w шее za

dar шиш boìi wolmì eiste'napsnny а рНргашепу, aby

30) anmo jest, le Dlugoä jnk wůbec, tak i w tet?) pŕíleäitosti

» "lassé, кыш рашоапё пе k èecham, al@ ke- щенка в. j.

ku Polsku) poeítati chtel. демон toho niäàdnym dúwodem ne

цокая], kdeìto пат lze investi jich na sta prati nemu.

31) W nlhraduv zn to dal маты“ Prsìnnům 16 máje 1472

ПЛЮШ zápis, ie obmeäkám' pfísally té nemëlo swim ŕádům

a privilegiím jejich bjti mi ekodu.
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1471 w nëm éta i se i'lîd podlé wůle boil umël zprawo

Aug.

wati.

О korunowání, kteréä dálo se we аптек den 22

srpnn. wkostele sw. Wits. na hradé Praiském, nezacho

waly se nám zpráwy podrobné. Wíme jen, ie úëasten

stwi domácích bylo hojné a radostné, ano wëe kojîlo

se nadéjemi utéäenymi do budaucnosti: zahraniënych

так hostůw wzácnych pŕiälo mené neäli kdy, ann

Гей jest jen о pŕítomnosti poslůw od cisaŕe, od кыш

БазКУсЬ a od markrabé Braniborského do thy wy

prawenych, téi o nékolika élechticích nherskycli. a’

Korunowal krále Mikuláë biskup Kamence Podolského,

pi'i assistenci jinj'ch dwau polskj'fch biskupůw. Роют

ykdyä Wladislaw jel wkorunë shradu do mësta. nazpët,

metány w lid penize a groëe miäenské, dle obyëeje

starého. Tote wäe, co nám о slawnosti té pozůstaweno.

Jednoho тж: jeätë skutku téhoi due zamlëeti

nesluäi,'pro následky, které z nëho se Wywinuly. Král

Wladislaw mezi jinjfmi .milostmi, kterjmiì propůjëil se

národu w den korunowáni swého, také tau se Oswëdëil,

ie kázal propustiti z isláŕůw wiecky wëzné králowské

w Öechách. 33 Toho poiili pi'edewäím onino půwod
cowé а staräi Jednoty buttŕíy éeskych, kteréä král Jiî'i

byl r. 1468 pro kacii-stwí uwëznitî а. po wäelikyoh

hradech králowskj'ch rozsázeti dal; ti zßjisté dostawëe

sc na swobodu opét, tim ménë ostychali se hlásati

slowo boîi die smyslu sweho, ëim mocnéjëi ochrany

32) Dlugoä p. 469. Рады Spiäského hejtmßna Pŕedislawa 3 Sept.

1471 ap. Wagner, Anal. Вееры. III, 259. Клипа XV, 493.

Зин"! lctopîs. str. 207.

33) Dle zprńw zachowanjcll w Archìwu Bratrském w Herrnhutë

(MS.)



Korunowání w Praza. Amnestie 'Bratŕírm

napotom nadíti se mohli do bratî'í Towaèowskjfch z 15171

Cimburka, jeìto bywäe pî'ední půwodcowé powolaíni

“Yladislawowa do Öech, stali se také pì'edními radami

a. mentory mladého panownika, Ctibor co nejwyäëí

kancléî' a, spolu heìtman markrabstwí Moŕawského, Jan

pak со heitman kraje Boleslawského a. co uznanj" ná»

ëelnik wäech horliwych kaliëníkůw. Jejich pi'izni poéula

zmáhati se tato sekta. od té dohy wìdy walnëji, а _

bratr Èehoŕ, knëz Michal 2 Zamberka, Tůma 2 Pi'e

lauéi i spatŕili se brzy w ëele sborůw po mëstech

ëeäkych'i morawskych hojné rozwétwenycb, a, obracu

' jícich swé zŕeni hlawnë ke sboru we l:Mladé Boleslawi

phd ochranau Jana z Cimbuxkfa.Y powstalému, -- proéeì

. i ëasto celá sekta „bratî'imi Boleslawskymi“ slulst, —

па Morawê' pak uclräel se Vpî‘ední sbor jejich w méstë

Pŕerowé, aëkoli panstwí to r. 1470 Albrechtowi

Kostkowi ' od pana Ctibora postaupeno hylo. Nenit

owäem í'eëi о bauŕech а. půtkách náboäenskyoh za

celého kancléî'owání páné` Ctiborowa (1471—1479),

jakkolì horlili proti té sekté zwláäté králowá. Johanna

i bratr její Lew z Roîmitála, králůw пущ nejwyëä

hofmistr. v 

Král Wladislaw mezitím, jakkoli tu z pŕirozené

dobromyslnosti wůbec, tu z äetrnosti ku ka.ncléî'i swému

zwláëté, mírné se chowal ku podobojím, jeä i hájiti se

byl zawázal, nezmeäkal nicménë äádné pî'íleìitosti k

oswédèení sehe `co тёщу а г02Ьо‹1пу pŕiwräenec cir

kwe katolické. Jiì pî'i korunowání swém pŕijimal we

rejnó jen pód jednau spůsobau, a. pŕiöiñowal se впайпё

0 zwelebení орёт nèjen arcibiskupstwí à, kapituly Praz

вы, ale i celé hierarchie ëeské. Tomu wëak tenkráte

nejwëtäí pî'ekáìkau byli katoHÖtx' preláti sami, chtolz

Pŕikázßní legatůw. papeíowych- stranili horliwé вши;
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1411 Matiáäowi, a nyní na snèmu Rezenském w ŕiëi proti

20

Wladislawowi brojiti nepŕcstáwali. Z celé kapituly ne

pozůstalo bylo varaze neäli dwu neb tŕi kanowníci,

a to jen k ochrané reliquií-w kostele S. Wíta., jeito

pro interdikt .weî'ejny jen saukromi'tytyä sluiby boìi

wykonáivali. Proto také pî'iëljY _s králcm kanowník

Krakowsky Jan Dlu'goä,`jenì mel dosednnuti na stolici

arcibiskupsknu w Praze, poznaw pomèry úŕadowání

swému naprosto nepñzniwé, wolil radëji odî'íci se dů

stojenstwi podáwaného, ncilì podniknauti bojc nckoneöné

jak s jedné strany se> dworcm papeískym, kterómuì

wérnë oddán byl, tak s-druhé strany s duchowcnstwcm

husitskym, kteréi w olmwnosti mel. Ё“ ` "

_ Koinonstwo Polské, pŕiäcdäí s králem, ncnlohlo w

Prazc' bydliti (llnuho,l аЪу neupadalo w nesnáze i půtky

s obyivatelstwem domácim, туй i krwawé. Proto

Sepe. wytáhnuw král dne 20 záí'í osobné d'0 Kutnéhory, aby

uwázal se w poîìtky horské i nlincowé, w jicliìto dr

, `îenf byl роща kniäe Jindŕich, ‘wywedl s sebau také z

Prahy wäecky swé hosty Polské, znîchìto jedni'wrátili

se do Krakowa. pî'imo, jini ale, а zwláätë lid branny

pod Pawlem Jasenskym, ubírali se pi'es Morawu `do

Uher, kdcîto mez'itím byly poëzily pi'iprawowati se

\ 34) Ради! hejtmana Pŕedìslawa »jiì dotëenö; srown. Peäina Phos

phorus septicemia, n Joßnuis Dlugoss Vita.. Posledm' tento

prameu, prawë: Ronuit Pragenaem epíscopntum, cum illic esse!

cum rege coronando; en tumen conditione ipsum suscepturnm

se asseveravit, ut Bohemi Romanue ecclesiale unirentur; sed

Bohemia rennentibus, ipse quoque эс. — sknteënjch pŕiëin,

pro kterêä Dlugoä odï'íkal se` arcibisk'upstwí Plraìského, budto

811111 nczmtl, ancb aspoñ.wyloäiti nechtël. Nelze znjistó do

шуты: se té nemotornost-i d`o Dlugoůe, aby Öechům kladl byl

za. wyminku swého swolem' to, co tito jiì od à'edesáti let, s j

nasuznním swŕch hxdel i statkůw, odpímli swëtu wcèkerému.
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wëci nowc'. Jen nèkolîk dwoî'ańůw Polskych wrátilo 1471

se s králem do Prahy пазе, ‚аЪу ostï'ihnli osobu jeho

pi'ed úklady nepî'átel zjewnych i tajnj'ch. Мой témito

wyznamenal seîmnoholetj'm působením swjfmA pi'edni

jeho komorník Jan Sokolowsky’y z Wrance,` 0de mládl

jeho hluwní stráìce, rádce а. pî'itel, bez jehoîto wédom'i

а wille téméŕ nikdo nemíwal pi'ístupu k nèmu.
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1471

CLÁ'NEK DRUHY.

NEROZHODNÉ вола А WYJEDNÁWÁNÍ MEZI

KRÁLI.

Nezdárng Pokus а swrìmí JlIalíáäe в lrůnu. v7owy' papcä

Sixtue IV. Snëmowé Mii a kníŕe Viktorfn. Nesmízc katoli

ckého duchowenstwa w дверей/1; Synowe' krále Jíŕího па

Kladsku a jcjìch ода/спин se kalícha. Ношу legal papcëskj

w Uhŕích a w Polsku; pŕímëŕí Budínske' a sjczd w Кёпю—

ckém Brodé. Knííe Viktorín жру/(аира se postaupením mësfa

Kolína Matíáäowi; Wilém z Pernífe'e'na. Sjezd w Едва `а

prwní mêm w Beneà'owë. тщеты duch národu a cho

шт se k nëmu obau [су-(111210. Sjezd w Opawë jalowy. Cina

ŕowy aukludy prati Matíáíowi, a штанине! ротёгу è'eské.

Dwë sobë odpomë smlauwy a druhy влёт Beneà'owsky. Král

малая u Hradiè'të a sjezd na Polné. Welíká wáleëná wy

prawa we Шеи/ш, Атоё’г Saskú a pám' 6056! со prostŕed

'nica'. Osobní králůw ejezd a впадем Wratlalawské. Král Ma»

tiáè' we Wratíslawi. Маши zamítá narow'nání viawrhowané

слёту Praëskym Brnënakjm,

(R. 1471—1475).

Náßledkem události posud wyprawowanych kralo.

wali w Öeeháeh dwa. králowé а oba. cizinci, Wla

dislaw Polák а Matiáë Uher;~onen rodilj" а wzrostlj'f

we wzduchu panowniëim a powolany па trůn z boil

milosti, a wäak (110 vŕůle wëtëiny národní; tento samo

zwanec mezi mocnáŕi, ale poìádanj" a hájenj" od hier

archie iod ëlechty. VVladislaw byl mladik dobromyslnj'f



Dwa králowe' 601115. 49

a dobî'e zwedeny, nesobëcky" a пенсЬорпу ukî-iwditi 1471

kornu, ale bez energie, bez wyäëiho wzletu ducha ibez

zkuäenost-i; neumëlt ani skrotiti wáëní bezuzdnycb, ani

odolati prosbám nezbednj'fm, ani решай a hospedaî'itî.

Matiáë партой 1011111, тай (1оврё1у, ëinnostì7 ráznosti а
bystrozrakosti neobyêejné, byl W dobj'fwaní moei a.V

panmi nenasytitelnjf, bez ohledu а swédomí, schopny

jak nejuëlechtìlejäíeh myälének, tak 1 nejëerednëjëiho

sobectwí, ukrutenstwi a podwodu. Onen mél we swé

moei skuteènau korunu, hlawni eidlo aY celé i'ádné

ústrojf átátu: tento panowal we wëtäí ëásti zemí ku

korunë pî'ìpojenjch. Nemélali koruna. Öeská zůstatî 1111-'

wìdy шип-201111, muselt jeden z obau panownikůw budto

ustaupitì dobrowolnë, aneb mooi а násilím wypuzenV

byti. 4 ` '

I bylat owäem 1`51íka,> ze s osudem takowj'mto

potká. se Matiáä Uhersky. Boj Wedenjl pro penowilní

w Öechách poëínal jiz 1 W Uhŕích nésti trpke' owoce;

nespokojenost mezi wäemì stawy králowstwí toho zmá

hala se kazdym rokem zwláäté ze dwau pŕíéin: ze

wálka ta plodîla 1 рой1га1а wìdy"nochh dani bez

míry a konce, а ze utfráceni sil státních na západu

obnazowalo a slabilo zemi na jihu, zejména protî Tur

kům, kteî'izto w bëhù léta 1471 ро tí'ikrát obnowili

wpády swé do -zemí kì'estanskych. 013011111 králowa.

zpup'nosf W obeowáni a. pŕíliëná zárliwost ha uzíwaní

moci 'pánownické mohly owäem dotj'kati se 5011 téeh
jeho rad, kte'i'ínepodrobowàli sie wůli a rozmarům jeho

naprosto.` Mezi takowymi zaujímal prwni misto Jan

Vitèz, Slowan rodem, nékdy'Matiáëůw pésìaun abiskup

Waradinsky, 'jenz r. 1458 i s králem vJii'ím nejwíce

byl pì'ispél ku powyëení' çbowance swého ,11a trůn

Uhersky; mui wysooe wzdëlany, prwni zakladatel uèkdy

4 ‚
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1411 university Preäpurské, powéstné knihowny Matill'áowy

a jinych ústawůw nauënyclr i krasoumnych,“’s пуп]

arcibiskup Ostì'ìhomsky a. primas Uhersky, jenz co

králůw otec'jsa wzywán, w jeho radé po mnohá léta

míwal pl'ední lilas, ai pomër takowy pánowitému Ma

tiáëowi tak protiwnym se stal, ze nerozmyälel se urá

zeti jeho, zi'ejmë piednost dáwaje biskupu Jagerskému

Janowi Bekensloerowi, rodem Wratislawanu. `Newdlêë

nost ta, i wymáhani na. nem, jakoz i na weskerém

stawu duchowním w Uhl-ich, dani neslychanych, l(owëem

s powolenim n radau papezského .legata Rovarelly, aby

wîdy dostáwalo se potŕebného nákladu ku potlaëení

kacíîůw- Öeskycli), dojimaly 'arcibiskupa tak, ze k0

neënë postawil se w öelo nespokojencůw,_a we sroz

umëni jak s cisarem Fridrichem, tak i s -králem Pol

skym Kázimirem, jal se шаман o swrhnuti Matiáäe

s trůnu a. Wypuzem' jeho netoliko z Öech ale i z Uher

.samych Celé rozwëtweni a ustrojení tohoto spiknuti

newyëlo nikdy na. jewo; prawilo se, ze w celém krá

lowstwi sotwa dewét stolic, a. девка méné prednich

pánůw, zůstalo Matiáäowì wërnych; ostetnív dali pry

swam wůli тощи, aby z Polska. Kazimirůw d1th

rozeny syn Kazimir, (tentyz, ~co pozdëji za swatého

wyhláëen jest), do Uber pozádán byl, a poselstwi

hojná. cliodila. o to do Krakowa. Zprawen jsa. o tom

Matiáä, pospiëil si z Jihlawy do Budína; 1 poznaw ne

bezpeëi mnohem oprawdowéjäi, neìli se byl nadál,

О

35) Tuk swödëi о пёт Vespnsiano da Bisticci, tlorcntinsky" uëcuec

а. knihkupec (1- 1498), jenä uhm jemn n synowcì jeho Janu

Pannoniowi zjednńwal byl knihy wäeho druhu„ we swém dile

„Vite di uomini illustri del secolo XV,“ jez wydali tiskem

te.er za nmïíl dnby Angelö Mai :s` Adolfo Bertoli, (tento we

_A Florencii 1859, В.) Srwn. Katana histor. crit. regnm Hunger.

XV.; 512 sq. 560 sq. ' . ` I



Pokus о swrïení Maliáäe s ti'ůnu. k51 -

genialnim důmyslem, ale beze mruwnich~ rozpakůw, 1471

klestil si cestu k zachowáni swému. Jakkoli hojné mél

Wystrahy zwláïsté od kanownikůw Ostî'ihomskyëh 'a шё— '

ëlanůw W'ratislawskych, stawil se pí'ece jakoby 0 zradë

a spiknutí ani nefuäil, a. ohowal se ke wäem podezŕelym

tiln laskawëji; powolal так rychle témëŕ wëeoky swé

íoldnél'e netoliko z Öech а z Morawy, ale 1 ode llranic

tureckych do Budína k swé ochrnné. Na to rozep'sal

tamtéz snëm walny (w mésíci záŕí), k jednáni o \dů1e ш-Беш.

zitych potrebách zemskych, a. uzil pi'ilezitosti té, aby

pŕeclni snémowniky tu získal sobë podçají dary' a. sliby,

tu zastraäil neodolatelností moei swé; nejmocnéjëího a

nejnebezpeënëjëího ‘ze'wäecln Mikuláäe Ujlakyho, na

klonil sobë tim', ze splniw slib dany pŕe'de dwanácti

léty, llëinil 110 пу111 skuteönë králem Bosenskym in~

partibus; hlawy spiknutí, arcibiskup Jan Vitéz`a pan

Rinolt z Rozgonë pŕijeli na snëm pod gleity, biskup

Janus Pannonius pro nemoc pî'ijeti nemohl.v Teer

kdyì nabyl král jistoty о Wétëirië sobë pî'ízniwé, jal

se mluwiti snëmownikům, kterak doslechl o nespokoje

nosti nmohych, ne s nim, ale s úî-edníky jeho; a. slibo

wal potrestati 1 oprawiti pŕeëiny jejich; nikdo ze

pî'ítomnych neodwázil se pì'ìznati se zjewnë k odporu.36

36) Panu Janowi z RosenberkaV posllxny byly w mësfci Oktobrn

1471 následující „nowiny z Uher“: „Najprw, ze JMti (krále

Matiáëe) wëci w Uhŕiech dobŕe stojie, ze wà'ìcllni páni prelátì

u JKMti w Budínë bylì sů, в ze pamëtníków nenie, by tak

weliky snëm byl. Nez knëz arcibìskup Ostŕehomsky, ten ne

chtël bez gleîtu jeti, и р. Rinolt. A prelàti a plmi wäìchni

králi radìli, aby jim gleitu nedáwal, пей aby bez glt-itu jeli;

а tak ze knëz arcibískup pi'îjel a skrálem JMtí wedle J Mti

wuole o wäecky wëci uhodil. Tu král ke wäem prelátóm a ‘

pánóm платан mluwil, u. Ни: Slyäim, ìe dlswúte uëktoryin

ůŕadníkóm mym winu, zeby wlmi nöjnké nesprawedlnoslti 61

nili: ted jc wäecky máte, ktoäkoliwëk kterému z nich w ëem

. 4*
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1471 Tímto spůsobem садам zpauŕe pŕewaha mrawni w zemi

a upewnëna záse moc králowská, dî'iwe jeätë neäli moc

nepî'át'elská zjewila se W poli otewŕenéin.

Polsky král Kazimiŕ zmim bj'l co шпй dobromysl

ny а bez wáëni, ale také bez podnikawosti adůrazu, a

wîdy chudj', an ncumél aneb nedbal hospoilai'iti s dû.

chody rozlehlé í'íëe swé. Protoi aèkoli po dlauhém

rozmjiälení pï'istaupìl k~ náwrhům Vitézowj'm, jeîto

podáwali také nejlepëí spůsob, rozhodnauti a ukonëiti

otázku ëeskaii, nechápal se jich wäak s tau energìi,

vjakowó bylo potŕebí proti odpůrci ned jiné bystrému a.

éinnému. Kníìe Kazimír Wydal w Krakowê teprw 2O

zái'i manifest, sepsanjÍ pry'v od Jana Vitóza, jimi*A Май“

wyhláëen 'byl za usurpatora w Uhì'ích a opowòdëna mu

wálka; w pochod ale dal se teprw 2 î'ijna в 12,000

lidu branného, ku kterjfmä potom pî'ibyli jeëtè >z Öech

ti, ktei'i tam doprowodili byli~ krále Wladislawa, pod

wůdcern Pawlem Jasenskym. Stihnul pak pies Podo

20

Sept

Oct.

winu dá, nechci já. äádného zastati; neb já jim nepŕiknzuji,

ahy komu w ccm kŕiwdu ëinili. Íádnj' jich newínil. Dhle

JMt mluwil, äe slyëí, ìeby JMti pomlúwali, äe bera z této

zemë penieze, ée je do Öech a. do Morawy nakládá, Èekl

им: jim: “Пете to dobfe, ie sein té wailky proti kacieŕóm

neuëinil sám z swé hlawy, ale s waäi rndů, a wy ste mi

ŕekli k tomu radni' 11 pomocni ъуы; znáteli se k tomu? A

oni ŕekli, ie znají. Cheeteli mi'jeätë k té'wëci radni a po

mocni bj'ti, abych tu Пёс bohdá k chwále boìí a sw. stolici

apoëtolské pŕiwedl? VVäìchni ï'ekli, ie chcein rádî. Swolujeteli

f ne powrub mi dáti? Wäichni swolili. A já wás napominám

wäechny рёву, airy swé korúhwe mëli n s nimi t-áhli, а. tak

je zuosazowali, jakoî 1111 to sluäie, kdyìby toho potŕebie bylo.

Také k tornu swolili A p.` Freistatského (Mikul. Ujlnliyhol

udëlal králem Bosenskjm“ oc. (Wiz Archiv ëeskj', V, 3.30.)

— Zdá se piece, ie celé toto líëenl barwau králowau pfiliä

nadsazeno jest, а-йе впёш “пенку nedal в sebau nnkládati

tak pánowitë, jak tomu chtël dopísoviatel nejmenowenj. -
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linec a. Sáryä, mimo Koäice a. Jager, teprw 8 listopadu 1471

k Hatwanu, bez odporu arboje a. гаке beze wäi skody ш:

pro zemi, nedaw nikde` drancowati, jakoito w nndéji

budauci kl'ál Uhersky. Awäak jakoì nikdo nestawìl se

mu na odpor, tak ani nepŕipojil se k nëmu w Uhl'ich

nikdo; a to bylo wétäí'pî'iëinau, neili nedostatek pa.

liwa neb izakládany'Y u Peäti tábor, йе obrátiw se

stranau, cauwnul pomalu ай k Niti-e, kteráî k rozkazu '

Jana. Vitéza_ jemu otewî'ena byla.` Маш obáwaje se

zrady we wojsku swém, neëelil jemu., anii pronásledo

wal ho, pokud se mu nezdßŕilo, smírîtiV se na. oko s

„otcem“ Vîtézem, jemuito slibowal wraucnë polepäiti

Bebe. Nadal-mo wystŕíhal stare@ synowec jeho Janus

Pannonius, powahy Matiáäowy lépe znalj'; smiŕeni пё—

sledowalo pŕedce w Ostî'ìhomi dne 19 prosìnce, набей D151;

woisko uherské hned táth pŕed Nitru. Mezitím, ëást

.wojska polského, pro nezaplgcení äoldu, opustila

byla. kniiete Kazimira; kteryîto, aby w Nitî'e zawŕiti

se nemusel,a od nepŕítele Adobjfwám nebyl, zůstawiw

tam posädku ëtyr tìsíc brannych pod Pawlem Jason

skym, jeäté pî'ed Matiáëowym pí'ìbytím'dne 26 prosincecauwnul dále 8,2 k Jilawé. Tim wäím jîi rozhodnut

byl i osud wálky, i otázka. o nezlomení Matiáäowy

moci; anii mim. potí'ebí wykládati o daläích mezì Ро—

láky a Uhry potrikách, jeìto nepŕízniwy pro Poláky
konec wzaly.“ u

37) Uwedome zde jen to, co we pŕíhodiwh téchto znßëí aldo

swého swëtla шт duchowui powahu krlnle Matisse, Цех-6. i

w dëjinách öeskjch ашешуш byls. momenten. Due 18 lednn

1472 dáwal Matiáà' Zdeůkowi ze Éterubcrka zpráwu o wzdáni

se Nitry w tato вдовец: — „Potom Nitru obelmali sme, a. tu

‚ sů nim iádného odporu neuëinili;r в potom skrze biskupa

Pétikostelského (Jaun Pannonis) запашки. uëinëna jest, io ай

`оц1 в ъ'ъш1ш mow швее; »jeu a „am subis шва Шсоду w
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1471 Hlawni pi'ieinu tak neslawné katastrofy hledati

sluäi ne snad w meneí stateenosti bojownikůw polskych,

(z nicliito welikj'7 poeet krom toho za îold ne krzili

swemu, ale Matiáeowi byl slauäil), nybrí Whedomysl

nosti dworu Polského pi'i zpráweñnanení, která из.

pasíc s weenj'mi nedostatky, zawinila bohuîel i jiné

poklésky politiky polsko-eeské, enichä jeete пурга

zemi или z ni táhnauce' neeiilìti.“ — „My také potom tyto

dwa zltmky,_ Lubinu a Michalowu hom, (Dlugoä di „Micha

low et beena,“ p. 478,) pojednů obehnali sme, a s boli ро

moci jich w témdni dobudeme` a tak tem Polâkuom konec

ueiníme.“ “Y duäee k tomuto we wojïs'te bliì Lubiny datowa

'nému, od W. Bi'eznna w historii rodu Éternberského zachowa

nému psani, doloìîl král tueim wlastni rukau sam: „Take

milj pane Zdeñku, jistet pieeme, ie jaki jsme liwi, nìkdy

sme hlaupejeich, leniwejůicll, opilejeich, nestateënejiich a pu

tanejeich newideli, jako sau páni Polâci byli; a tak se nâm

zdá, ee jsau tak äieni te jisté jizdy, йе jest drugam leb .

stluëona, ie se jim nejednomu bialego jagodnika w

roce niespodoba piti. Aiuto ceduli pŕeeta, weŕimet, ie

tìikrllt na. jedné noze pro nás poskoeiä.“  Tomuto rozpusti

lému, do jiného jazyka. nepi-oloäitelnému humolfu w kontrast

se stawi onen spůsob, klerjm zachowal se ke swému nekdy

„otci“ Janowi Vitézowí, jakmile pominulò nebezpeëi. Podrob

nosti,` které `o tom podliwaji netoliko Dlugoë (p. 468), ale

vzvvlliäte Vespasian da. Bisticci, jsau ukrutné; Bentini a jini

uherà'ti chwalopisci jen lehce jieh dotj'kaji. Slawné umluwy

miru mezi kralem i arcibiskupem, stwrzené netoliko jimi, ale ч

iwäemi pŕednimi důstojm'ky ŕiäe uherské, (dd. 19 Dec. 147 1'

a 1 Apr. 1472), etau se ap. Katana XV, 511-517, абы—559 .

Nicméne powoliiw krůl arcibiskupa k sobe do Budina pod

gleitem, nakládal s nim co s weznem swim; a туй ůŕedni ci

zdráhali se мама králi zámkůw arcibiskupowŕch, leeby prwé

pana swého na swobode wideli, Matiàä dal jcj woditî pi-ed

ty v:tàmky a стат pŕed` oeima wernŕch jeho sluìebuikůw,

aby je ke wzdáni donutil, ai usauïeny staŕec, mrtwici rauen

byw ze вплели, umŕcl `koneene 8 Аида-1472. Synowec jeho

Janus Pannonius nemoci sklieenj'f daw se na autek, skonal

take na ceate w Charwatech. 'Wäech jejich pokladñw nane

„у h i iimelcckjeh zmocnil se král. Удар. dn. Bistîccì l. c. —
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wowati budeme, kdeìto Маш umël drietì kornoru. 1471

swan wìdy w dobrém poŕádkil; nebot- tehdáî pe

nize bj'waly pŕední pod statau a `potì'ebau ätastného

wálëení. Nemalá wj'fhoda u Wojska Matiáäowa byla

také ta, ie po starotáborsku -wůdcowstwi w nëm dá.

wáno ne urozenosti, ale osobni schopnosti, kdeîtemezì

Решу zachowáwán jeätë stŕedowëky obyèej wojsk

feudálních, u nichì Гиена pánowé bywali wídy rodilí

wojwodowé. Koneëné ртуть tÃké hlawní wáhy w ’

záleiìtostech tëchto podpora. d'woru Éímského, ktery

nepi-estáwal straniti králi Uherskéinu rozhodnë a. dů

kladné, co pŕednimu obhájci swému jak proti Turkům,

tak i p'i'oti kacíŕům. '

Papeä Pawel II, půwodce welikych neí'está w ná
rodu Öeském, skonall náhle mrtwicí jsa ranën dne l27 l

éerwence, ana jeho misto wstaupil kardinal Frantiäek

della Rovere, üantiëkánsky general, pod jmenem Síœtus

IV, dne 9 srpna. 1471. Ношу рарей neliäil se Wniöem ¿3g

od pì'edchůdce swého pri uwaìowání a rozhodowání

sporùw mezi panowniky na Wychodu Ewropy, aökoli

s peöátku posla Wladislawowa, kterji mu byl oznámìl

zwolení а korunowání jeho_ w Óechách i s yoswëdèo

wáním posluäenstnrí, рады byl vivlíd'në, a. potëëìl i psa

nim nowému „králi“ swédëiwäím; wyslal spòlu také

zwláätního nuncîa ku králì Kazimírowì, aby odwedl

jej od nepŕátelskych_pî'edsewzetí proti Matiáëowi. Визу

weak, doléhanim zwláätë fanatického legata Rovarelly,

zmëniw úmysly awe, pî'ikázal wäem Öechům pî'isnë, ne- '

sluäeti pod jiného krále, neäli pod Matiáëe, a. dal i do

klatby jak wëecky tohoto w Öechách odpůrce wůbec,

tak i krále Kazimira, i Wladislawa zwláëtë, ane i bi

Миру ty polské, kteî'i Wladislawa .w Рите byli ko»,

runowati se opowáíili. Awäàk desnj'ch nékdy téchto

l
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1471

1472

ln'omůw Vatikánskych tak málo si wëlmáno, netoliko
w Öechách, ale 1 w Polëtè, йе w lidu o nich téméi'l 9.111

ï'eòi nebylo; ba ikurie Éimská, widauc neprospéch

swůj, brzy (lala je sama. w zaipomenutisqs

О snëmích давись, kteŕilto za. té doby nejprw dne

_16 í'íjna. 1471, potom ai do 20 máje 1472 еще): w

Praze drìáni jsau, nemáme bohuiel ìádnj'ch urëitéjäích

ani zápisůw ani pamëtí. Na. jednom 2 nich mél 1 král

Май“ ров1а swého, nejmenowaného biskupa, jakoz

poznáwáme z odpowédi, která. dána. bylo ode stawůw

na jeho'poselstwi. Byly totiî opakowány náwrhyznámé, aby rozeznání> o práwu ku koruné óeskó, име

2111 VVladislawowi neb мамы, dáno bylo do rukau

papeìowych, aby Matiáë uznán byl za poruëm'ka, Wladi

' slawowa, tento pak za nápadníka w Öechách po smrti

onoho ага. Pi'itom wyhroîowáno, nestaneli se tak, ie l

Matiáä, jakkoli pokoje milownj', práwa. swého ku koruné

Ceské meèem dowede atd, Odpowëd od snëmu na to

daná byla důstojná a důkladná; äkoda jen, ie se

nám ani w půwodní swé formé, ani celá. nezaohowala.”

Prawili stawowé, ie pokoje jak wůbec, tak 1 s krá

Klßtebné bully papc'Zowy ode dne 1 bŕezna 1472 prati Kazi

mírowi, VVladîslmvowi, Polákůln, Öocllům iwè'e/ln wůbec krůle

Ша nepŕátelůin, tiätëny jsau nejnowëji w díle: Aug.

Thoiner Monumenta. historine Hungariae, tom. II, Romae 1860

fol. р. 431-34. Tamtéi ale, w iustrukci nowému legatowi

du Uhm' a Polska w màji r. 1472 dune, jiä nejen Kalzimír

‘sluje шве carissîmus 111 Christo filius, nŕbri (p. 439) také

wjminky se udáwají, pod kterj'miì by Wladislßw la krále

uzuán bjti molll.

W Dobnerochh Monum. histor. Bohem. tom. ll, р. 431-35

 podàwà se jen nowy" pŕeklad jeji latinskŕ s doloìenim: cetera.

dosunt. Dobner kladc цейтнота“); ten nkt do r. 1474 1101)

1479: nle jiì jim' pŕ'ed númi poznmnennli die obsahu jew,

20 1161011 do doby „вашим ро koruuowáuí Wladislnwowu,

jeätë pfcd pŕimëŕm 31 Mart, 1472 w Budinö uznwŕcnjm.

as)

39)
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lowstwim Uherskj'fm zwláätë 'sobé pî'eji, ale násilŕ kai- 147-2

' dému 2e take mísih'm opi-iti se dovsiedau, jako?A o tom

pry'y swëdůi witëzné bojc jeätë n_edáwno pod chrabrym

králem Jii'ím i proti Matiáëi samému, i proti celemu

takoì-ka swëtu wedené. О práwu Matiáëowu ku koruné

Öeské budto pî'irozeném, butïto náleiitau cestau na-f

bytém, йе jim nic цеп! wëdomo, to Ze pî'ísluëí králi

madislawowi w Найдёт ohledu celé a nedá. se dèliti.

О Matiáäowë Мере ku pokoji ie wydáwaji trpké swë

dectwi mésta, hrady а wsi w Öechách poplenëné s.

chudina odjeho Wojákůw odrancowaná.; at prj'r jen on

sám dá. pokoj Öechůln, pak ie ho bude we wlasti

jejich dosti.. Saudu papeìowa, we wëceeh kŕestanské

Wiry král Wladislaw йе nikoli pobíhati nebude: ale

králowstwí jeho éeské йе jest swobodnc', otom s nikym
йе sauditi' se nemá. Dwau králůw v ÖechyÍ tak Ímálo

pr);Y snesau, jako nebe dwau sluncí, aniä kie; рой-вы

Wladislawowi jakéhokoli poruëm'ka; stawům éeskym

íe pì'isluäí naî'iditi о zletilostiY panowníkůw swych, a

dobrych rádcůw ie mladému králi nedostáwati se ne

bude ага.  `

Není pochyby, ie na snémích dotëenych jednalo

se hlawnë o splnèni záwazkůw, které na se byli wzali

Kazimir i Wladjslaw pî'i nabj'fwání koruny Öeské.

Nejpilnèjäi mezì nimi byli: ~1) о zaprawení dlnhůvvŕ po

králi Jii'ím pozůstalych, ëili о wywedení z nich synůw

králowycb, jejichäto statkowé rodinni ,slauiiii za 7A.

stawy, spolu scvstatky korunnírnij 2) о wybawení kní- l

' iete Viktorina z wézem' uherského; a З) 0 náhradu `

kniïeti Albrechtowi Saekému za. pomoc, kterauì cinil

wojskem swj'm pi'i poslednim woleni kxále. Dostiuéi

néni poindawkům témto wymáhalo predewëim hojné

zásoby wc státnich kaszich: а tyto byly w Polätè lé
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1472

Febr.

9

Mart.

doby jiä tak wyöerpány do dna, йе král Kazimir ne

toliko wojsku swému nemohl platiti ioldu, ale i..sám
в rodinsu swau éasto i trpkau nauzi trpèti musel; w

Öechách pak nemël král, kromë poìitkůw z hor Kuten,

toho базы práwë jalowyçh, témëi' niiádnych důchodůw,

jelikoì jiZ wäickni byli rozzastaweni. Z toho sauditi

jest, jak neprospésné muselo byti kaídé о téchto wé

cech дедами, _а. jewi se také z té okolnosti, 2e ony

wëepky jeëtë po drahné létech zůstáwaly newyì'izeny;

nicméné ana.an jest pochopiti, proë populńrnost пот/6110

králs, pî'i wäi jello dobromyslnosti, rychle klesatì ро- ’

èala.. Od Albrechta Saského pi'iäedäe poslowé, upomi

nali důtkliwë: rale jim wyhybáno se také tau odpowédí,

ie wojsko saské nadélalo w Öechách i äkod nad mim,

a poëitáno summy proti summám.

Kníà'e Viktorin, krále Matiáäůw wëzeñ, pî'ijel z ne

nadání due 1 únors. 1472 do Prahy osobnè,‘o a pï'íjezd

jeho mél pro Öechy důleiité, awäak ne weskŕz 11111110

dárné následky. Uëinilt on byl, jakoi pozdéji ns jewo

wyälo, tajnau s Matiáäem úmluwu, йе nebudeli wy

kaupen stotisici dukáty, kteréä za jeho propuäténi po-V

ìadowány kategoricky, pŕìë'îní se, aby zjednal wéziteli

swému wolny do králowstwí Öeského pŕístup. Zdá se, .

ie zbawen byw nadéje na. trůn èesky sám, nedopŕál

ho Wlaflislawowi, Etastnëjëímu saupeî'i swému. Prawili

еще, 2e byl thî'lch sloîil do rukau legata Wa

wi'ince Rovarelly wyznáni тку katolické, сой owäem

u Öechůw posawad zůstáwalo щемит: als séëed

se s bratry swymì, nepominul nabizeti jich ku kroku `

podobnému, а podporowán byl W tom i od manielek

jejich. Brati'í wäickni, bywëe dne 9 bŕezna pospolu na

40) Nicol. Heneliì annales Silesiae ap. Sommersbeŕg, II, 352`

Monum. histor. univ. Prag. Ц, 122`

l
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Podëbradeeh, sidle praoteůw мчусь, rozdélili se mezi1472

sebau о dédictwi swé jak spupnè, tak i zápisné. Kni

. йеб Viktorinowi pŕipadly we Slezích kniìetstwl Opawské

a bred íeöeny Hradec se pŕîsluëenstwím; w Öechách,

щей ро prwni manielce swé Marketë z Pirkëteina,

páné Ptaékowë dceŕi, dräel byl Polnail (пуп! w

moci Zdeñka ze Ètemberka) i Rataje , obdrîel jen

mesto apanstwí Kolín nad Labem. Knííeti Jindî'iehowi

destaly se we Slezsku knìZetswi .Minsterberské a.

Frankëtein, w Öechách hrabstwi Kladské a panstwi

Náchod iKunëtioká llora se wäemi jejich pî'ísluänostmi.

Kníieti Hynkowì pŕiëteny Podëbrady a Kostomlaty,

рани Boëkowi pak rozlehlé panstwi Litické a. zápisné

hrady Welíä s Jiëlnem i brad мошку s méstem; jen

nekterá zboìí pozůstawena jeätë w nedílu pro spoleëné

záwady." _ '

О jednání snëmownim za pŕiëinau kníäete Vikto

rina. zachowala se mezi nowinami za. obyëejem tehdej

äiho wéku Wůbec rozpisowanymi následující pamét: -

nSnëm tento (dne nám neznámého) jest nejprwé pro

knëze Viktorina, ~a druhé pro ty nepŕátely, kteŕii jsau

na. Budyni a na Duchcowé. I coi se dotyée knéze

Viktorina, tu jest mluweno ëiroce, kterak jest zaäel pro

tuto zemi, ne swéwolnë, пей z rozkázani krále otce.

I ìádal, aby jemu zemé wseoka pomohla, ай tak, ie

chtéli, aby byla bernë sloiena. po půl úroku. Ale ihned

tomu sau odepî'eli zemané, prawíoe, 2e král Polskj"

slibil u Hory na. snëmu (27 máje 1471,) a potmnOkrál

41) Ceduli dílëí z originel“` podnes w Oleänici we Slezsku cho

waného wypsawäe, dell sme otìsknauti mezi jinymi zápisy

 кыш Minsterberskych wArchivu ëeském, I, 300- 306. Tudy

` jewi se~neprawda demnëhek Peäinochh (Mars Moravicns,

р. 869), jenì kniìeti Viktorinowi, kromë Kolína,také Nim

lmrk a Pardubice pfipisownl.
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1472 Wladìslaw se zapsal (16 öerwna,),ze maji jemu pomoci.

I zůstali na. tom, ze .má jeti osobné knez Viktorin, a.

král s nim má poslati nëkteré z pánůw a. rytiŕstwa i

z mëst, k otci králi starému, aby se k tomu priéinil. `

Pakliby toho neuëinil král, tebdy chti teprw na to dáti

odpowéd rytiŕstwo. Nez swolili zemané pomoc králi

po dwau groäích ëeskyeb в Ыам'у: ale mêsta jeëtë ne

polozili na se. Pak coz se dotyëe nepŕátels tu Swolili

se wëickni, aby byla wolána wojna ihned,` a `kdyz král

dá Wëdéti tyden napî'ed, tehdy aby s nim táhli, ze sám

chce „táhnauti osobnë. A toto jest znamenitë mluweno,

kterak pan Zdenëk (ze Sternberka) paal králowé (Jo
I hannë,) a také Stranowsky i jini mluwili téí ode pana.

Zdeñka, zeby rád widël pokoj a. dobré této zenië.

I mluwili k тощи wëickni jednostejnë, prosice králowé`

a. knízat,aby ráëiliwziti tu práoi na se u pana Zdeñka,

zdali by mohli k Öemu pŕiwesti dobrému. I swolili k

tomu knizata. i králowá tak, ze budeli potŕebi aby ko

ho k sobé pozádali z pánůw a zeman i тёща, ze má.

jim král ьуъ; powolen.““’ ‚ j

’»Nezdá. se, zeby knjze Viktorin, dle sneäeni tohoto,

byl z_abral se do Polska ku králi Kazimírowi, an die

swédeotwi Michela, Iproboïita. Kladského, ztráwil wëtäi

dll léta 1472 we spoleënosti bratra. swého knizete

Jindŕicba na. Kladsku. Kladskn bylo pewnost

za onoho wëku tak znamenitá., ze nepŕátelé, jakkoli

blízci, nikdy ani nepokusili se o né; byla. to, zwláätë

парт Slezsku, nepŕemozená hradba. moci a. panovñíni

netoliko domu Podébradského, ale i î'iäe éeské Wůbec.

~42) ’„Nowiuy“ то nalein вше warchìvu Tŕeboñském./„Nepŕbtelé

na Budyni a Duohcowë“, byli bezpochyby розлива krlxle Ma

tiàäowa., шведам tam od Jana Zajice z Hasenburks., рана

ш; Budyni. ‘
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Wojenská jeji posádka, pod stateönymheitmánem Ha- 1472

l nuäem z Warnsdorfu, byla prawy bie bozi na Wsecky

odbojniky krále èeského, a. zwláëtè па Slezáky, einiwa

jíc do krajin blízkych i dalekych nenadálé а obyëejné

witëzné ya zhaubné jizdy,kamkoli kdy poslána. byla. ku

potreetáni lnepŕátel; proto stale se byla i znamenitym

pramenem dûchodůw pro kníîete Jindŕicha, jelikoz ze

celych téméi- Slez nosíwaly se w urëité doby umluwenó

holdy nu Kladsko, aby odwráceno bylo kruté jejich

plenéni._ Obywatelé Kludstí byli wesmès Nëmci aÑ ka

tolici, a nedelili se ’od Slezákůw nezli politickym swym,

ne tak wyznáním jako chowáním, newykraëujice nikdy

z wëmosti a posluëenstwi ke wládë ëeské. Ale práwë

proto stíhal a, swiral je tim krutëji a. bolestnëjh onen

interdikt, kterym církew 'lh'mská pomáhala. moei` swét

ské w bojî proti Öechům; nebylo nikternk mozné V

dowolati, doprositi, ba doplatiti se ìádnych sluzeb b0

îich, leëby prwé zpronewéi'ili se wrchnosti swé, a za
pi'íkladem jinyehv opásali se meëem proti nenaiwidënym

мои-ша. ' ' _ » `

Nebude od n'ëei, pî'ìhle'dnauti k této stránce teh

dejëiho wei-ejného ziwot'a trochu blíze, aby lépe poroz

umélo se událostem následujicím. W mësíci dubnu V

1472 wyprawila. kapìtula Prazská Mauricie pí'ewora ’

kláätera sw. Dobrotiwé do Uher k legatu Rovarello'wi _

a ku proboëtu swému Hanuäowi z Kolovrrat, (jenz jsa

spolu kanowníkem Jagerskym, zdrzowal se tehdáz práï

wé w Даёт). W instrukci jemu dané, aby domáhal

se zmirnëni pì'lsnych potud zápowëdí a pokut cirkew

nich, a. zwláätë interdiktu, prawi se, ze postawenl du

chowenstwa katolického stávf'alo se eo den nesnesitel

nëjêim, pro rostauci w пагода netrpéliwost e. newoli.'

Katolici nejen ze jiz neposlauchali knëií swych a bez

l
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147? báznë i káznë obcowali a. wäeliké obchodywedli s ka

ст, 'ale jsauce proto катая, ie reptali a stawili se na

odpor, prawlce, ze nikdo kromë knëzl ncpobuŕowal ze

më, ze králowstwi jen jejich pî'ióinaù se hubilo a ple

nilo, neb oni ze. wëeho zlého bylì půwodem. Ti kteŕi
od posluäenstwi nëkdy krále Jìi'iho, nynlWladislawowa,

odwesti se dáti nechtëjí, ze штамп se podáwati fará

' í'ům swym jejich práwa i potŕeby, loëby prwé konali

sluzby bozí a'posluhowalì swátostmi; a. kdyì. faráî-i z

nauze jinam se utíkají,> ze lid opuëtëny obraoi se ku

kacíi'ům. Nedáwno wylmal pry panJan Toviraëowsky

z Cimburka wäecky knëzi zvlnésta swólio Mladé Bole

slawi, pro zachowáwani od nich interdiktu; jini, jako

pan Jan z Raupowa, ze moei donucujifaráî'e swékwe

dení маем církewních; a nejedcn «knëz ze jen proto

dowoluje si nëkdy zruëìti pŕedpisy interdiktu, aby lid

jeho nechwátal piipojiti se ku kacíŕům. Nikdo ze ne

téäl se wíce z pŕisnosti eirkewnícll censur a pokut,

nezli práwë kacíí'i tito, дайте jimi nabywaji pry wädy

nowycli wyznawaèůw а 12.11.43 Ale biskup Rovarella

nebyl ten nluz, jenz by se byl dal oblomiti, kdekoli

jen opodál о kaciŕe jednalo se.

Také kníäeJindi'ich welmi netrpëliwé snáëel inter

dikt n_ad 'Kladskem prohláëeny a zachowáwany jeätê

pì'ísnëji, nezli kde jinde; hnëw jeho zwláëtë obracel se

proti proboëtu tamëjáího kláätera reholy augustinské,

nékdy arcibiskupem Arnoätem z Pardubic zaloioného,

Michalowi Öechericowi z N'lsy, jenz powazowán jako

domácí kaplan knlìecí, ale pro uwarowání se wëelikych

koníliktůw ucllylil se byl do lVrutislawi. Kdyz pakma

 43) Instrukce tn, nadepszmá. „Memoriale pro Гите Mauricio priore

S. Benignae“, nachâzí se s jinynxi te doby listinami цедят

waná in Actie consistor. Prag'. U, lll. '
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konci mësíce máje 1472 tyz knize, wrátiw se s rodi- 1472

пап swau do Kladska, dal ho wolati k sobé se zwláät

nim důrazem: proboät, newida. jiného prostŕedku za

chowati kláäterz aby nebyl знай zruëen, ~pol'uëil ve pá

nu ЪоЬи,“ а. pojaw s sebau piewora swého M-ikuláäe,

jenz dobŕe 'pry umël девку а i sice u knlzete byl w

milosti, odwázil se jiti knëmu, ti'ebas pry" bylo i km):

óennictwi jistém'u.Y Ale jakowé bylo-piekwapení jeho,

kdyz pî'iëed na hrad nalezl knizete s „knëznau práwë’ i

po zahradé se procházejícího: knize spati-iw ho, se] mu

wstî'ic s otewí'enyni naruèím, a wzaw ho pak za ruku,

ŕekl: „pane proboäte! jiz dlauho nebyl ste' doma, pro

sím, neodcházeite wice a штате s námi.“ 7,Zůstenu

rad, jasnj7 knlze, kdyz budu jen pozíwati~milosti “ШЕЕ,“

odwece proboät, a'jal se omlauwati odjití swé do Wra

tislawi pro uwarowání pry wétëiho pohoräení mezi li

dem. Km'îe byl s. tim spokojen, a ukazowal od té

chwíle hojnau pî'ízeñ а laskawost proboätu i brati'ím

jeho, zwlaëte kdyz poéawäe вазе sluzby bozí, nebránìli

mu choditi mezi sebe do kůru kaádodenné. „Ale toho

neóinili- sme' bez doivoleni zwláätniho,“ (фиат pro

boët5) „neb poslali’sme o to do Wratislawi шт se

pana legata, kteryzto swolil ústńë dne 5 ëerwna, a. dal

i psani pî'ízniwé, kteréz pozdëji opakowäno slowy 111-61

tëjäimi. Po takowémtodowolení, kteréhoz dí'iwe nikdy

suie se byli doprositi nemohli, kníze zwláëtni swau mi

losti naklonil se bratì'ím, а zůstal témëî’ celé to léto na.

Kladsku, a s nim i bratr jeho knize Viktorin, a nékdy'

také kníze Hynek. Knize Viktorin, jsa )este weznem

44) Tak wyprawuje on Vslim we swé „Cronica monasterii canoni

comm regularium in Швеи,“ jejl'z original clxowá se we )lr0

vinciálnim archívu we Wratislawi, 'a z nii podáwáme tn obrll

zck` domâcího Шиит knízecicli [ШИН témëŕ домин-“б.

Juni
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1472

29

J“ni

krále Uherského, prosilbrafri poboänè modliwati se пай,

-аЪу pán bůh osudy jeho ráóil obrátitikdobrému, a da

rowal nám dobry ornat aksamitowy ëerweny s kì'íìem'

perlamì ozdobenym. Takó pani knèäna (lala. mim Ищу

ornat se zlatem; potom pak, w den sw. Petra a Pawla,

kdeäto proboët ráno w ornate drallém a pŕekrůsném, od

kníîete půjëeném, spíwal byl msi swatau, knlîe ŕekl,

йе ornat ten má zůstati jemu. A prncowúno ty dni mnoho,

aby kniìe sejiti se mohl osobnë s panem legatem a

rozmlauwati s nim, coi koneènë i stalo se w Kamenci;

a. tak wéci z milosti boìi widy k lepäímu se obracely.
Y Ale duchowenstwo jiné kromë kláàtera nemohlo пши

nj'm spůsoben obdrieti dispensaci aneb relaxaci, jak

koli щепку niiklad o to wedli; neb VVratislawsky pan

legst odkazowal w té wëcî wìdy k biskupowi Ferrar

skémll do Budina, а prawilo se také, 2e biskup Wra

tislawsky pŕestáwalbyti legatcm.“ Teprw následu

jicího léta, ïkdyä pŕiäel do Nisy nowy legal’. kardinal,

dal se uprositi proboät Michal, йе wyjel -k nëmu, a. do

wolaw se, se zwláëtni potlporau biskupa VVratislawsl-:é

ho, audience teprw tì'etiho dne, obdrìel od nëho ko

neëné dne 9 února (1473) netoliko poti-ebnau relaxaei

a (Перепады pro woäkeré duchowenstwo Kladské, ale

také powolení, awäak jen ústni, (neb jen о takowé 221

dal pry kníìig) ahy mohl mu udëliti auplné rozi'eäení,

jak od exkommunikace, tak iode hì'ichůw wůbec; набей

w nastáwajícím- бани p'ostním pìipuëtën jest ke wëem

swátostem církewnim, jako jiny dobry katolík. '„A'také

mladëi bŕatr jeho Hynek obdrìel téhoì бани podobnau

absoluci skrze swóho kaplana. Jana proboätzi. Jaromëî'

ského, tak ie jiì wëickni tŕi kníîata, synowé krále Ji

ìího, stáli w posluäenstwi swaté î'ímské cirkwe. Neb

kníìe Viktorin dáwno pî'ed tim W Uliì'ich jiá byl pi'i
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Kníäala иене/си se [саде/ш. 65

jat do lůna jejiho s náleîitau slawnosti skrze legata1472

biskupa Ferrarského.“

Ze weak Promenn ta dlauho bedliwe tajena pietl

wei-ejností, aby kniäata. nepozbyli w náhle wäeho wliwn

mrawního mezi podobojimi w Öechách, doliaznji juk sa
mo wyprawowáni zde uwedené, шк 1.51пё události sau-h

weke. To jewise take z Eschenloerowa lieeni kljoku,

kteryî ueiniliWratislawetí we Kladsku, aby uprosili na.
вишен prominuti holdůw pro nekteré Akrnje Slezské,

мы“ jií pî'ilie zahubené. „Wratislawäti páni poslali
psani kníieti Jindî'ichowi do Klailska, iádajíce jej oP

g'cit pro 60 koni. I zaradowal se, slyëe, ie chteli jej i

nawëtiwiti Wratislawané, kteì'ii tbyli k otci jeho, králi

Öeskemu, nikdy ani pisemne ani osobne choditi ne

chteli; а dal gleit, ukládaje den sw. Tomáëe, w nemä- f

by pì'ijeti i пане odjeti meli. Dwa. z nejstareich pánůw

radnich byli wysláni, а já. nimi. Kliíäe pî'ìjal nàs

eestne а. darowál do hospod winem a rybami, senem i
owsem; my onlewzdali mu eerwenau aksalnitowlau ëubu,

sobolem podeitau, а kneine manîelce jeho, kteráî jest
dcera markrabe Albrechts‘Bi-aniborského, dali ysme ta

ke eubu _damaëkowau modrau, kunami podeitau; oboje
mohlo мы as zu 150 zlotych. Téhoä dne museli sme

obedwati s~nim; i kladl nám mnohé otázky: proöWra

tislawané nechteli pi'ijmauti otce jeho za krále а za

рёва? ртоё гоипШН takowe wálky 'a nedali` zemi

poiíwatipokoje,v kteryì král Jií'i celému králowstwibyl

zjednal а pojistil'? proe se deli od kneîi tak swósti?

Na wiseckytnkowé otázky nieeho Sme neodpowedeli;

nemewee o tom äádného porueeni: ale prosili smc, aby
ráeil milostiwe prolpustiti weecky .holdy tem, kteŕí stoji

pod heitmfmstwim Wratislaìvskym; tolio йе mesto iVm

tislaw Jello kniieci Milosti zàsluhowati Chee.` I lined

. ' 5 u
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1472 nám to slibil, a. bylby za takowè poselstwi idwénásob

tolik penëz newzal, co ty holdy obnáäely; neb ошпа

1п0игаш to wëem Öechům, chlubil se, kterak priëli k

nëmu s dary Wratislawstí, chtëjíecwpokoji а dobrém

sausedstwí s nim byti, cehoì na. nich otec jeho, král

mocny, nîkdy byl obdricti nemohl. VVratislawskym

wëak to wůbec welmi we zlé.tvykládáno, йе hlcdali

nyni pokoje u nepatrného „kacíŕského“ kniiete, které

hoi dì'íwe od welìkého krále byli pi'ijmaut-i nechtëli.

_Musímjesté doloìitì podiwnau wee. Kdyi smeodjiidèli

` z Kladska, I'ekl náml kniie, abychom wyî'idili `opntu _

- kláëtera Matky Вот we Wratislawi, ie 11111 budau

spáleny wsccky jeho wesniee, newybawili otce jeho z

pekla. Byl totii ten opat w nowé kapli swého kostela.

dal wymalowati poslední Saud,` w nëmír. dwaJ èerti na

nosidle ncsli krále do pekla.. Kdyì еще to dali opatu

wédétì, hned. té noci dal na obrazu wymazati podobu

.králowu, aby mu wesnice wypàleny nebyly.“ ‘5

Weliké podniky w Asii znamenìtého ehana Turk

manského, Usun Названа, kteryí podmaniw sobë Persìi,

odjal byl Mahomedowi také-Trapezunt iSinopoli, azwal

panowniky kŕestanské ke spoleënému Wálëení proti T`ur

.l kůxn, wzbudily w Rimë nadëji, ie koneënë _lze bude wy

hnati drawce z Europy пазе, kdyì jen králowé kŕestan

ätí spojí se preti nim. Proto wypraweni jsau ètyî'i pî'ední

kardinálowé, >co legatowé apostolëti a'. latere, do rozliè-~

nych zemí, aby snaîili se o takowé spojenf celého kî'e

stanstwa k dotöenému cíli: jeden poslán do Nëmec,

Uher a Polska, druhy do Francie,` ,tí'etí do Hispanie,

быту do italskych zemí rozliènych. Prwní legatowání

swëŕeno bylo knèzi kardinâlowi sw. Marke i patriar

ТЮ) I-lschenloer, II, 273, 274. Opat zde dotëcny" byl Benedikt

Johnsdorf, spisowatel zwlúëtní kronîky ëeské posud netiätëné.
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ehowi Aquilejskému, Markowi' Barbowi, rodìlému Ве

щиёахщ, jeni opustiw Rim dne V22 února, i pobyw

kl'átce W Benátkách, (Не йпзй‘иксе swé nojer nawëtíwil

cisai'e; ale te,er о působeni jeho w -Uhi'ích, Polsku a

Öechách тёще zpráwy dosti chudé. Rozumël тощи

ЪагсЕцЩ legat, Ze majíli Uhŕi, Poláei aìòechowé obi'á.-Í

titi se lßpolu preti Turkům, museji dí-iwe smiŕiti se

mezi sebau; а ргоюй uznáwal zjednáni trwalého polcoje

mezì мы; za. pŕedni úlohu legatowání swého. Joäté

pi-ed jeho pŕíehodemf awäak zdá. se, ie jiZ jeho wli

wem, doëly k místu w Budiné dne 31 bi'ezna.1îmluwy,

«llc nichí mélo, pro wolnèjäi zjednâni koneóné-ho miru,

we wäech zemích uherskych, polskych i Öeskyoh dne

1 máje tehdái lnejprw pi'íätiho wstaupiti se we pŕímëŕí

nacely' rok, tedy ай do 1 máje roku 12473. Ale úmluwy

ty, jakkoli slawnë twrzené, mezi Polák)ì 'a Uhry ne

doëly stálosti, а. jii 23 dubna dal si král Kazimír орёт

pojistiti w P-raze wáleènau pomoo ëeskau, kdyby pry

Matiáä nezachowal se (lle вижусь i nochh záwazkůw

swych; ‘6 jen w Öechách potkaly se s dobrym pro

spëchem, ponéwadä tu obo strany pî'ály sobë pokoje

upì'ímné. Proto také weäel we skutek фазе], kterj'ìJ

zwláätë naléháním Zdeñka ze Sternberka., pro urëení

пушек pokojného вши, ustanowen byl do Nèfmecke'ho

Brodu ke dni 31 máje. Pŕijeli пай, aneb poslali plno

mocniky swé, se strany krále ÑVladislawowy kniìe

Jindî'ich, páni Wilém mladëî z Risenberka а z Rabí,

46) Listy na legntowání kardinala Marka June 23 Dec. 1471, 1

Mart. a 9 Sept. 1472 ëtau se ap. Aug. Theiner monum.

Hungar. II, 428-311 в; 440 i jinde; zápisy no. pŕimëŕi dne 31

M'art. ap. Katana XV, 578-85, Eschenloer, II, 274-6. 0

působení kardinala Marka na uzaw'i'ení tohoto pŕímëì'u' Brown,

jeho psani dne 20 Oct. up. Кашне. ib. р. 592. Zápis smlauwy 23

Apr. 1472 uwodí se ap. ,Sommersberg in Mantisgïliplom. II, 86.

3 l

Mart.

23’ '

Apr.

3 1

Mai
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1472 Ctibor Towaëowsky 2 Cimburka, Jan 2 Рс1'пё1е1па,

Jiì'i Berka z’ Dubél a z Lipého, Jan Kostka, 2 Postupic,

Öenëk 2 Klinëteina, Boì'ita. z Martinic а Beneïâ z Weit

mile, pak rytíî-i Mikuláä Trèka, Samuel ze Hŕádku'a

~z Waleëowa, Petr Kaplíì' ze Sulewic na. VVintex-berce,

Jaroë'Stranowsky ze Sowojowic, Jindŕich ze Sulewic

~ а ze Skal, Boliuslaw Malowce z Pacowa, Jan Dlask .

10

Juni

ze ÑVchynic а. jinj'ch' wife; mene> zuńmi jsau, kdo s

dl'uhe' strany s pány Z(leñkcln_ze Éternberk'n 1 Janein

z Roscnberkh pî'ítomni byli. Sncëením (lůleìitóho toho

sjczdu (lne 10 ècrwna. ustenoweni ро‘ wäeeh krajich

oprawcí, s knìdé strany po jerlnbm, jeìto spolu Ax'ozllo

downti moli 0 wëccli lnezi stranmni wznikajícich i'ůzni;

elch a sporech. W Öeclxách se strany Wladislawowy

jmenowáni `152111 k tomu p'áni Lew 2 Roìmitála, Jiî-i

ze Stráio, Benoá Liblâteinskj'r z Koliwrat, Burien z

Gutëteina. na Ncètinách, Jan Ковша 2 Postupîc, Hei'

man ze Zwíî'etie a‘~Boî-ita z Martinic a. rytiî'i Mikuláä

Tröka,' Pawel kníìe ze Sulewic а Petr Kdulinec z

Ostromíî'e; se strany Matiáäowy {nini-Jan z Rosen

berkn, Jan zc Swamberka, mistr Strakonieky, Jin

dì'ich ze Hradce, Bohuslaw ze Swamberka, Jan а.

Oldi'ieh bratŕi Zajíci z Hasenburka i rytíî’ Oldi'ich

Dubensky; w Morawë s jedné strany Ctibor 2 Cim

_ burka i Jan z Pernäteina,' s di'uhé Jan ze Steinberka,

i VVáclaw 2 Boskowie. Za nejwyääí /oprawee jak w

Öecliáeh a w Morawé, tak'i'we Slezich, Sestilnë-stech
n LuZici, zî'izeni jsau kníze Jindì'ich а Zdenèk ze

Éternberkq. Nní'íz'eno pŕitom, kterak obapolnë nakládati

se mélo se statky we wálee odjetj'mi а s wyblránim

holdůw; wézñowó jatí s obauetran inèli wäiclmi swo

boflu miti do 1.rnáje 1473, 'urození na ëest а na wiru,

jini 2:1 rukojcmstwí; o knívicte Viktoi'inzi zůátáno jest,



Мной legat; pFínůf-í; sjezd w Nëml lh'odë, 69

20 pan Zdenèk ze Sternberka i celá jeho strana. mëli 1472

pî'iëinìti se 0 to pilnë, uby zároweñ jinj'fm wëzñům

poìil roku dotëeného do 1 máje 1473; neswolilliby k

tomu král Matiáâ, zůstaweno králi Wladislawowì práwo,

wypowëdíti pî'imëî'iV a. po'èíti wálku ëest 1101101 ро S. ‘_

Jakubé zase. Rozumí se, 20 pokud pi'imëŕí mélo trwati,

zapowidáuo pŕísnë kaìdé nepî'átelské poëínání s oban

stran7 aökoli dowoleno wj'lslownë, kdokoliby chtël dáti

se do sluîby buff polskému, bud’ uherskéxnu králi.

Pinol'uhodnjy jest takó èlánek, kterjm se zapowídalo

we pî'ímëî'í pi-ijimati aneb pî'echowáwati u sebe pobëhlé

ëelediny a. `ëlowëky wůbee.l Pro daläi rozhláëení а 15

stwrzení nálezůw- tëchto mélV (112011 se due 15 ëerwna Juni

snëm w Praze, jeniV ale nebyw dosti walnymfzůstal

jalowym. Král Matiáä zapíral, йеЪу otázka о kníieti

“Мох-1110071 náleíela byla. do podruëí sjezdu Némecko

brodského, а zdálo se 11111, jakoby moc králowská 11310,

nowenimi jeho ponékud zkrácena byla; Wladislaw ale 8

newúhal zápisem dne 8 Öerwence danym potwrditi Juli

wsech élánkůw _dotëené úmluwy."

New);v papeiskj'f legat, kardinal Markus, snziäìl se

bez ustání horliwë 0 upokojeni zemí uherskych, pol

skjch i ëeskj'fch. Z Budína zajel w mësici èerwnu do

Krakowa., kdei take hlásal potŕebu smiŕem' а. spojení

se proti arciwralhu Turku: ale ani 011 nepotkáwal se

s walnëjäím prospëchem, 110211 jini pŕed nim а 's

111111 wyprawení legatowé. ОЬа králowé, Kazìmír i Ма

tláë, byli k míru mené náchylni, neäli na sobë znáti

dáwali; onoho nepì'cstáwal takó eísaî` FládrÍeh _popuzo

wati podtají, aby nebezpeéxîého Matiáäe uëinil ncäkod

47) Zůstáuí Nëmeckobrodské tià'bëuo w Àrchivu ëeském, IV,

456 _60, а mluwí také о nëm Escheuloer, II, 268.

`
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1472 пут. Tento zase, popnut jsa. w mysli witëzstwim w

Uhí'ich nad stranau polskau nabytym, nedal si stáni,

pbküd by newymstil se' madeA wëemi'protiwniky swf-mi.

Prawilo se о dem také, ze w mêsíci dubnu tohoto roku

' podáwal sultanowi Mahomedoivi П netoliko pokoje, ale
i pomocného spolku proti Usun-Hassanowi, kdyzby mu

Serbie a' Bosma odstaupena i pojiëtëna. byla; proëez i

od' Sixta. IV laskawë napominán a kárán byl. Prwni

pak, na kteréhoz se oboi'il, aékoli nepi'imo, byl cisaî`

Fridrich. Znaje dobre ineupì'ímost jeho,.islabé stránky
wäecky, uminil nejprwé Askrze ného domáhatî Beetle

I . zádostí swyeh. Wzal шт hoan робе: nespokojenych

ëlechticůw rakauskych pod swan ochranu, a. potom

nawedl rotu „brati'í‘, t. bojowníkůwz ziwnosti, ne- _

mëwäich tehdáz ani uznaného wůdoe, ani jisté sluzby,

aby pod welenim Jana. Zeleného z Sonowa i jiních.

heitmanůw poëali wálku w Rakausich.” Kdyä pak

cisai' skodami od nich' èinënj'fmi a nowymi wpády tu

reckymi sauzeny prinucena. se widél, hledati орёт u

nëbo pomoci a. smiŕení, uzawŕen jest pokoj prostŕed

kow'áním legata.` Rovarelly, z Über jiz zase do Èíma.

se wracujíciho, pod Wyminkami, jakowj'fohz Mntìáë

nejwíce sobé pi'ál. Císaî’ zawázal se, ie na pî'íätím

snémli ŕiëském, w Augspurce w posté roku pi'í

ëtího drieti se mél, prohlásí Matiáëe slawné za jedinë

48) Jan Zelenj z Éonowa., rozdilny' od Jana Zelenóho z Èièan,

morawského panoäe zwláätníbo erbu (ат? bredatice wzllůru

kfízem postawené), pozdöji stal se „nejm polm'm heitmanem“

krńle Маши. Dle swëdectwí letopisůw klúätera Medlického

(маяк) w видишь pŕitáhl due 12 Sept. 1472 k tomu

kláäteru (Pez scriptt, rer. Aust. I, 261, Pertz Mo'num, X1,

522.) 0 záhubách skrze кош bratŕí w Rakausich n. Matiáäowë

k >nim pomèru mluwi мы Eschenloer p. 271; o ostatku Dlu
. gai р. 487. . ~  ' `
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prawého kx'ále ëeskébo a kuríirsta rise Nêmeoké.; také

propustil ze záwazku, neíeniti se napotom wíee,

nezli s wèdomím a swolením cisai'owj'fm. Naproti tomu

slíbil Matias skrotiti rotu bratrskau, а ьуц cisaŕi wůbee

nápomocnym w jeho potî'ebáeh. Ohledem na. )Vladi

slawa. i Kazimira wyehlaiibal prj'Í se Matiáä, bobatstwi

swé srownáwaje s ohudobau 5051011,- ze prijde co nej

dî'íwe a wyzene onoho z Öech, tomuto pak ze wyrwe

i posledni wlásky s lysiny jeho. Proto náwrh kardinala.

Матка, aby pro pokojné rozhodnutí otázky ëeské plno

mocnici wëeehetí'l králowstwí sjeli se w den sw. Mi

chala (29 zái'í) w Nise, lllawním sídle biskupa Wrati

slawského, zmai'en jest mistrnj'mi tůëkami diplomati

ckj'lni 0d Matiáäe: awäak iKazimir, nechtèje pŕipustiti

Albrecbta Kostky z Postupic, pi'edm'ho tehdáz Matiá

йота rádce, mezi plnomocnîky na~sjezdú, nebyl owëem

newinen. I naprosiw a nawolaw se desti bez pro

spëohu kardinal Markus, koneënë dne 2O ŕíjna w

Sandci „moei apoëtolskau“ wyps'al sam vsjezd takowjÍ

do Nisy ke dni hr'omnic roku príätíbo, a Zádal jmenem

otce swatélio W té wëci od králůw i narodůw, jakOZbo

kî'e'sfanůw, posluäenstwí spůsobem ka'ccgol'ickj'm.49

1472

29

Sept.

20

Oct.

— О zalezitosti wyswobození [ждёте Viktom'na doëly nas .

bohuìel zpráwy jen „kusé, nejasné a neshodné. Není

pocbyby, ze о ni, jakoz i 0 dluhu kniäatům od krále

powinném, dála se‘u wei'ejnosti wyjednawani mnohá,

tytj'rz i bauî'liwá.; sam kardinal Markus potahowal ji s `

poëátku také k saudu swému do Nisy. Nám jen wé

domo, ze okolo sw. Jakuba (25 ëerwenoe) kníze ten

49) Dlugoä р. 485. Psani штаты lllarka due 2O Oct, ар. Ka

tona XV, 590- 7; swolili k tòmu Kazimir 29 Dec. 1472 a 1

Jau. 1473, Mntii'iä 12 Febr. 1473; wiz Katonn. l. c. p. 598.

Archiv девку, Iv, 461. ' ‘

25

Juli
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1472 co- prwní jistec, e. s nim со rukojmé wsiekni-jcho
'bratŕk 23 pî'edníeh pánůw (zeskyeh i morawskych aV

10 wládyk, wydali od sehe zápis 111112111, kterymì se

zawázali ke 11111 sw. Martina téhoz roku poloziti 100,000

zlatych uherskych w Preëpurce na radnici w moe krále

Matiáse, aneb kdyby ho snad'wíce nebylo, Mikulásowi

Öuporowi 2 Monoslo, wéwodè Sedmihradskému `a Pe

trowi hrabéti Swutojirskóluu."0 Neumíme udati w jakém

poméru aneb spojení s tímto zápisem stál sauèasny

záwazek techie pánůw, ze co rukojme za. krále “Ча

dislawa slibili sloîiti synům krále Jirího 30,000 zlatyeli.'

КМ! Wladislaw, zdáI se, ze spoléhal se w té wéei na.

otce swého, tento pak vne eisaŕe Fridricha, jenz mél

а- slibowali té doby wyplatiti ostatek dáwno pozadowa

50) Zápisu toho jen kopie nedntowanb. w pŕekladu nëmcckém zn

chowala \se w krltl. archivu w Dráíddneeh. Srown. Dlugoäe

p. 483 a Мотив. univ. >Prag. II, 122, W zápisu tito páni

uwodi se co rukojmë za kniîete Viktorinanew a >Pretiwa

bratŕi z Roìmitála, Jenec z Janowic ncjw. purkrabi, Jiŕi ze

Strliìe, Jnroslaw zDubé, Heŕmau ze Zwíŕetic, Jeà'ek zBosko

wie, Wílém z Lichtenbnrkn, Jan Kostku z Postupic, Burien

z Gutäteina, Kristof a Sigmund bratŕi z “Шкафы-1:0. nu Вё

ëinë, Ctibor a Jan brntŕí Towaëowäti а Jan Jiëiusky z Cim
burka, Jan z Peruätcina ilsyn lVílém, Jindŕich Zajimnë a

Jan 2 Kunstatu, Albrecht Nowohnulsky a Ваней Libiiteinsky"

z Kolowrat, Hynek z Waläteina, Волей z Weitmilc, Mikulàà'

Trëka, Jindfich Smiŕicky na. Hausce,_ Petr Kdulinec 2 Ostro

" . míŕe, Реп Kapléŕ ze Sulewic ajw. Wyznamnń jest 110141 pi'i

раций ku kopii této: „Istî non sunt inscriptî` edliuc cum

` Polono sunt“: Wilém mladäi 2 Risenberka, Jiŕi Berka z Dubé

па Ырёш,'ёепё1‹ z minstens, вот 2 Minime, мякиш;

ТгЫщ (dmhj), Samuel ze Hrádku s z Walcëowu., Датой ze

'Sowojowic, Jindr'ieh ze Sulewic nu Skalúch, Boliuslaw z Mn.

lowic, Jan Dlnsk ze'Wehynic, Jnn Sestŕenee ze Slaw'ic, Ja~

rohnëw 2 Knuta, Hynék' z Öernowjic a ВАНН; 2 ВоЬгёцшф

wodu Öupor potom uwèznën od Matiáëè pro peníze' (Dlugoä

p. 483,) ale nase propuïitën jsa., znhynul w boji r. 1473.
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ného wena. manîolky Kazixnírowy, 34,000 zlatyeh: ale

kdyz (айва? nedostál орёт: slowu swému, jako i di'íwe,

nemohl ani “Iladislaw wywaditi wéì'itelůw a. rukojmí

1472

swyeh. Proto neni díwu, >ze kdyz se blizil rok -sw. .

Martina., kdezto platiti se- mélo, а. král Matiáë siranu

swan swoláwal do Preäpurka., mysli w Öechách poöaly

se kwasiti, jezto mnozí páni rukojmé, chtéjice doétáti _«

slowu swému, i statky swé pry rozprodáwati prinuceni

byli. W takoîvychtò nesnázech wypraweni páni Slawáta.

z Chlumu a Koëumberka, Beneë z Weitmile a. mëätan

Praîsky Jan Marëálek ku králi Kazimirowi na. snëm

do Petrkowa okolo Wëech Swatych (1 listop.), aby

рейдам о рошос jak penézi, tak i lidein brannym;

pánì zajisté. mnozí odpírali krá.lî Wladislawowi poslu

ëenstwí, а od krále Matiáäe oëekáwal se tehdáfá

nowy útok na Kutnau horu, k jejimu bud ершом/11111,

bud’- zahubeni. I pŕìneëeno z Polska. 10,000 zlatych,

jichîto ëástkau wyplaceno jest pî'edewäím panstwi Kri

woklátské od knízete Jindŕicha. k шее králowë; pŕiëlo

take pod wůdcem Janem Zelenskym 500 lidírbrannych

do Öech ku pomoci. Koneëné zielilo se pry snëmu

krále nbohého a.swolena mu zwláätní berne k карга,

wem' nejpilnèjäicb jeho dluhůwä"

' Jakkoli starali se bylì páni öeäti o„wykaupeni

kníiete Viktorina ze zajetí, jest nicménë jisto, ze on

jen tim nabyl auplné swobody,' ze zapsal a postaupil

.králi Matiáäowi statky swé w Öechách, zcjména mësto

51) Dlugoä p. 485 а 490; dotëcnâ. na oban místeelx zminka. o po

moci _10,000 zl, slauäí za. důkaz, ze obë zpráwy nàleícji co

Nov.

do ¿asu dohromady. Král мыши dne 10 Oct. dd. “Навеки-ад, _

snbbato in die Gersonis 1472) wolal pana Jana z`Rosenborkn‘

wedlo ostatních pánůw slrany swé, nu sjezd ke dni Sw, Mar

’ tina do Preäpnrkn (Orig. arch. 'l'rcbon.) — ale Jun z Rosen

berka umŕel 8 Nov. 1472.
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1742 a panstwi Kolín nad Labem, a brad Ralaje, i 20 pod- ‘

wolil se slauziti jemu `napotom, со králi a pánu swému.

Cim to zawinili Óeehowé, 20 kniîe tell, nëkdy jejich

nadêje, odwrátil se od nich a. stal se prj'Í na eas 02 1

nepŕítelem jejich, nclze núm wyloziti pro ehudobu

zpráw 2 té doby mis dolslych. Za pì'ikladem jello pi'e

 staupil téz ku králi Matiáäowi, pokud nám wëdomo,

.14

Nov.

1473

jen jeden pán eesky 'a morawskj", ale nad jiné památny,

mlady pan Wílém z Pemäteina a na Mezii'lól', `1002, (an `

otec jello pan Jan setl'wal i potom pî'i králi Wladi

slawowi), krokem tim poprwé samostatnë stmlpil na

dráhu padesátileté 'weŕejné èinnosti swé, na kteréz ne

zadlauho powyëil se na prwní misto mezi sleelltiei w
Óeehácll i w Morawé. Bylt î on mezì rukojmémi za.

k'nizete Viktorina; mimo to wézel starei jeho bratr

Sigmund `112 па. drullj" rok w zajeti 11 pana Zdeůka

ze Sternberka, i nebylo nikterak moziláJ dostati 110 na.

swobodu. Prostŕedkowáníln Albrechts, Kostky 2 Postupie
aJanalFilipce weëel tedy pan VVilém (100 14 listopadu

we smlauwu s kralem Matiáëem w Soproni, a zawázal

se slauziti j_emu napotoln i s bratrem, kdyz působením

jeho bratr ten nejdéle do llromnid .nejpl'wé pî'iäticll

wybawen bude ze zajeti beze wëello wykupu.” Prwni

511121111 111020011 mu, aby uwázal se w mêsto Kolín k

ruee nowého krále swého.

Stalo se tak, T newime, ku koneili r. 1472, ci 's

poëátku roku následujíclho, - 20 mladj' pan 21301111
äteina, spolu s beitmanem Janem Choteŕinskj'fm а s  l

tislei jezdei i osmi sty pëëllni, osadil nenadále Kolin,

. a znlocnil se take Nimburka i jak se zdá. jinj'cll 110

kteryeh mist okolnich, s 010112 se wäeeh posádky 111101

52) Zůpis té smlnuwy nalezh se w kopillŕi listin Pernäteinskŕch w

Litomylli pod ¿islam 174', oJanu Filipcì wiz dole pŕi r. 141180`



IVíle'm à Pernè'teína na Kolínë. Бусы! Niskú.

ské poëínaly è_initi zhaubné -jizdy ай pry ku Praze.

Nebezpeóí takowého nemohli orväem nedbati мы Wla

díslaw ani внеш cesky; powolána w_ei‘ejná. hotowost, a

nejwyäsí purkrabí Jan Jenec z Jauowic 4a'na Petrë

purce táhl s walnymi haufy bojowníkůw protì nowym

nepŕátelům. I podaŕilo se brzy, pomocí mëëtanůw,

sehnati s Nimburka. uherskau posádku a zmocniti se

i_jinych sidel w 'okolí: ale о mêsto Kolin, pewnêjëi

nad jiné a dobí'e osazené, nesmêlise tuäim ani poku

siti. Teprw na poöátku mësíce ëerwencesjeli Ubŕi s

Kolina орёт, newíme, kym a jak donuceni, a mêsto ì

panstwí, dräeno `bywëi nektery cas k ruce králowë,

postaupeno zase kniìeti Viktorinowi.“ ' -

Památny sjezd Niskj, odloieny do dne sw. Matëje

1473

24

Febr.

(24 února), poëal se pî'edce mnohem pozdéji: prwní_

zajisté pŕijeli пай, a to teprw 13 bi'ezna, uherëtí pino

mocníci, Gabriel arcibiskup Kolocky, Gabriel Rongoni

nëkdy mnich, nyní jiä biskup Sedmibrads'ky a Bêle

hradsky, Albrecht biskup Wesprimsky, palatin Michal

Orság z Guth, Stépan Bátory, Emerich z Polowce,

13

Mart.

-Albrecht Kostka' z Postupic nyni hrabë Komárñansky, '

proboët Ladislaw z Gereb a doktor Wolfgang z Eren

burka, ’we 1500 koních, i museli pry tŕi nedéle ëekati

na prijezd Polákůw а бесЪйт,“ zejména. Jana Gruä

53)1Dlugo§ p. 486. Peäina. (Mars Morav.'p. _869), jenì wúbec

miwal obyëej, chudalt zlxsobu zprâw swych, è'erpanau nadto

ёмко z kalnych pramenůw, äifiti u doplñowati z panhého d0

myslu, podal i о wjprawë pana z Janowic, a to k r. 1472,

obsirné líceni, тетей opakowali po nëm wäickni kronikáŕi a

rlëjepisci, aökoli tak malo prawdy do sebe má, jako twrzeni

jeho, ìeby Nimburk а Pnrdubice byly také dédictwi'm kníìßteY

Viktdrina. Hrad Liclftenburk driela tehdáì k'rálowń Johanna,

PolnauA pak рам ze Ètcrnborka. ~ I’

наш Езс11еп1погошо png. 277,) äeby Poláci byli prwni pi'i

jeli nn sjezd, stojî w odporu ведьму jello na str. 293 a wy
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1173 einskeho arcibiskupa Hnezdonskélio, biskupůw Jana

Krakowského a. Jakuba Wladislawskehb, pana. Stani

slawa z Ostrorohu, Jana Dlugoäe dejepisce а doktora.

Jakuba z Sádku, kanowníkůw, ktei'íäto kdyì pŕijeli

jen w 600 konich, ae bollate нэп-010059011, páni uhereti

propustili 600 20 swycli domůw tim radeji, eim weten' -

na. ne ely _íaloby od obywatelstwa pro jieh nezbedné

a násilné se chowáni. Kdo z Öecliůw wedlc рана Be-j

neäe z Weitmile byli pì'itomni, neudáwá se. Kdyí

koneene weiclmi byli pohromade, mel z toho kardinal

Markus Weliké poteeeni, jakoby polowice úkolu jeho/

jiì Wykonána byla; ijal se hned Wykládatî, dle in

strukce pied rokem od papeiembdrîené, kterakby

dle jeho zdání mir apokoj mezi ykráli nejlépe obnowiti

se dal, kdyby Kazimírowa (100121 1 sestra. Wladisla
Wowa Hedwika dána byla králi Matláeowii k 111011201

stwi, afzeme Morawská., Slezská i Luìická. zapsány ji

byly u wene, jeìto by pak, po smrti Matiáëowe, za

jistau summu penez zase ku korune Öeské pi'ipadnauti

mely. Ale kdyi о plánu takowém, dáwno zawrîeném,

 

« Poláci a Öechowe ani slyäeti nechteli, ztráweno nejpny

'12

dwa. dni skaumánim obapolnych plnomocenstwí, potom

nekolik dm' hádkau, která. strana mela by prwni pro

posici einiti atd. Neni tedy diwu, 20 wyjcdnáwáni po

kraeowalo jen welmi zdlauha.. Proto kardiual Markus

boje se, aby newypreelo snad pŕimeŕi Budinské (drie

1 máje) díiwe, 110211 uhozeno bude w mir, dne 12

dubna ueinil plnomocnikům náwrh 0 prodlnuìeni jeho

ай do hodu boäiho wstaupení (27 máje), 002 ‘po ne»

Apr.

wraci se take netolìko lieenim oìíîtého swedka Dlugoge, ale

~`také psanim Wratislawskélio biskupa Rudolfa z Nisy 13 Mart. A

(Orig. in cuxja. Garlic.) ajinymi listy wDráìdnnskóm archiva,

jîchì nám bylo .pouìitL .
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dlauhéin zdráhaní od obau stran prijato a králům tudíî

oznámeno jest. Plnomocníci brzy uinali, ic jim samym

nebude lze, rozhodnauti wéci tak weliké .w Nise, :t

poèali myslîti na ustanowení jinych'rozsu'di, hojnëjäích

а mocnëjsích, neìli byli sami. Zpráwa ' o stawu wy
. jednáwaní, daná dne 16 dubna, nose to, 2e sehbylì

shodlijîi o jmenowáni nowych 18 osob, po 6 zl kaidého

králowstwí, ale lo 'wrchním rozsudím йе вЬодпацЫ se

nemohli. Poldci а Öeehowó ukazowali na císaŕe Fri

dricha. i na swëtské kurfirsty wëecky pospolu, 'totìz

VArnoäta. kniiete Saskóho, falckrabi Fridrieha i Albrechts.

markrabi Braniborského, prawíce`äe kdei se jednáfo
pi'ední swètské kurt'irs'tswiŕ ŕísské, pánì l'ti sluënë roz

`hodo§vati mají. Ti wäak zdáli se Uhrůfn pî'ílis .stranní

ьущ proëeì` nawrhowali na. misto jejichr radêji papeìe

а kollegium kardinalůw, pak kurf'xrsty' Kolínského,

Treverskóho ‘a falckrabí, ku` kterymî zase Poláci а

_Öechowé swolîti nechtëli. Kardinal proil май, aby

pomyäleno bylo na jiné Osoby, eo rozsudi. Tu podá

wali Öeehowó a. Poláci krále Franskéhe Ludwíka, k

nëmuä se swé strany рыдай chtëli Arnoëta Saského

|173

16

Apr.

iAlbrechta Braniborského, druhé' dwa'kurfirsty aby `

jmenowali Uhì'i,l kterékoli chtejí. To wëak газе pï'ìjato

nem', takäe Poláoi,a Öechowé, 'zaufawäe nad zdarem

'wyjednáwani, ìádali plnomocenstwi swá. od kardinala

nazpët, a chystali se k ‘odjezdlL Kardinalowi pŕedee

'podai'ilo se, zdrieti je zase: ale pisatel té zpráwy dne

16 dubna jewí> па konci obewani` swé, bytby sjezd i

sebe déle trwal, zdárného konce йе od ného~ nelze

oëel'iáwati.55 Rokowání zatí'm prodlilo se ай k nedéIi

55) Zpráwa. ta pod nápisem „Zeitung aus der Neisse von der

Handlung zwischen Polen, Böhmen und Ungem“ (dd. zur

Neissa am'karfritag 1473) nachází se` w мы. archivn'w Drei

d'ancch. ~ '
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1473

25

Apr.

prowodni (25 dubna), а koncůného snoëení dosazeno
`tim, 20 prj'7 arcibiskup Hnèzdensky a Beneë .z v_Veìt

mile, pi'es odpor kollegůw swych, dali so p'rcmluwiti

k wjminkám pro. stmuu jejich ncëestnyn) a äkodliwj'm.

zápis maiz едет“ Ы1в1шё110, kardinalém Mal-ktm wy

(шву, 5“ 11651 ustanowení následující: 1) k nowému

sjezdu do Opawy na den Nanebewzetl' panny Marie

(15 srpna) má. jmenowáno bj'ti 28 plnomocm'kůw, po

ètrnácti _s kuìdé streny, a.sice 8 2 králowstwi uher

ského a 6 2 Öeské strany krále Lfatiáäowy, 8 2 krá

lowstwi polského a 6 2 èeské strany „вупа krále Pol

ského“, králowé pak sami stejnau dobau maji osobné '

prijeti, Matiáä do Olomauce, Kazimír do Oswëtina.,

Wladislaw pak syn jeho do Kladska neb Towaéowa.

2) Со do sporůw mczi králowstwími uherskym а polskjm ’

mají rozhodowati jon poslanci téchto dwau králowstwi;

со do èeské` otázky pak wäech 28 plnomocnikůw pospolu.

З) Neshodnauli sc we 40 dnech о wëech otázkách mezi

sebau, moc jejich pomine, a rozhodnuti celé pi'ipadne

na. nejwyëëiho rozsudího, za jakowéìŕl ode sjcidu na.

wrhují se Karel kniie Burgundsky a Albrecht markrabé

Branìborskj" s tim doloìením, 2e koho 2 tech dwau

zwolí král Matiáä, ten jim má byti: kdyby pak ten

bud' umi'el, aneb 2 jìné jakékolì piièiny uŕadu swého

w uròité dobé newykonal, má. moc jeho pŕejíti na.

Ludwika krále Franského. (Král Matiáä, mëw w tém

dni po ohláëeni oznámiti, koho z ’dwau nawräenych

56) Allplnŕ a zpráwnj text zápisu toho nem' posaw'ad znám: neb

ani to, co Eschenloer podáwá (Ц, 284-9,) ani co my ze

starého piepisuv dali smc w Archivu ëeském (IV, 475-469)

tisknnutì, neni bez nedostatkůw, a oboje _liäi se tytyí` i we

wëci snmé podstatuë 0d sebo; proto uwedli вш0`2 116110 na

hoŕc jen tolik, co idle Dlugoäe (p. 491), idle pozdëjäiclx

wyjednáwam' nepodléhá pochybnosteni. '
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wolí, rozlmdl se pro knizete Burgundského.) 4) Ke 1473

dni bozího' wstaupeni '(27 máje) má sejíti se walnj" ~

snèm weäkerj'ch zemí koruny ¿eske w méstë Bene

äowè,'kdezto s oboji strany vustenowi se spůsob ŕízeni

zemského az do koneéného rozi'eëení otázky ëeské, а

wydaji se zápisy, kterymi Matiáë inadislaw propustiti

maji wëecky swé poddané ze pî'isah a slìbů_w Podde-k

' nosti ai do `wyreeni plnomocníkůw na. s_nëmu Opewském

aneb do koneöného nálezu nejwyäëího rozsudiho; sta

wowé pak oboji strany zewázati se mají, ze wyrcení

ono nel) nález vpodniknau bez odporu. P0 jinj'fch jeätè

ëláncich, tykajícich se trwáni mim, „propuätëní wëzñůw,

' bezpeénosti na, cestách, téz weci uherskych a polskych,

kteréz tuto pomijime mlëenim, skonëil kardinal Markus

swůj zápis napomenutim od'sebe pŕidanym, aby` bu~

_dauci král ëeskj", kdokoli jim budeh powinen byl na.

prawiti bludné poddané swé, Va4 uwesti je ku potŕebné
jednotë s cirkwi Éímskau. n '

Kdyz to uráîelo Öechy- a Poláky, ze králVVla.

dislaw nenazywán w Nise králem, a ze zwolení nej

wyääiho rozsudiho dáno králi Matiáëowi na Wůli, пш

sili wäickni podoboji tim wice horïsiti` se nad neeluänau

horliwosti kardin'álowau, jenìJ ani W zápisu, jelioz úcel

bylo smii'eni obapolné, neumël zdrieti se zelotického

hanéní а popuzowáni. Proto záhy zle tuäeno

sjezdu Opawskému: ke тёти Bene§owskému ale, jenì

uwesti mél domáci zńlezitost w poî'ádek, strojcno 'se

walnë se wäech stran, aniz brá-n ohled na. mor, práwé

té doby jak w Öechá-ch wůbec tek i w okoli Beneëow-v

ském zwláäté panowavŕäi.

_I shrnulo se do Beneäowa `welìké rrfnozstwl lidu
se wäech Streu; jen 'se lstreiny ÑVledislawowy poëitalo

pry se ai do dwau tisic osob, mezi nimiz králowá Jo
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1473 hanna а. páni Wilérn Rabsky z Risenberka i Ctibor

z Cimburka zaujímali pí'ední mista; s druhé` этапу byli

-pî'ítomni páni Zdenëk ze Stemberka, bratì'í Jan а Ol

28

Mui

~slowem swj'm dopomáhala k tomu riejwicc.

díích Zajícowé z Hasenburka, .lindî'ich ze Hrádce a.

jini; take poslanoi bìskupa VVratislawského, ti'i kniiat

Slezskych, :nesta “fratislnwi (mezi nimii i«dëjepiseo

Petr Eschenloer,) kniäetstwi Swidnického а Jaworskóho,

pak gesti mést a. dolni Luiice; jen z Morawy nepi'iëel'

nikdo. Sezcni bywalawkostele' nëkdejäiho kláëtera mí

noritského, od Ziäkowych éasůw zboŕenóm abeze sti'e

chy, takäejen zdi jeho zůstaly hole,jako pod sirjm nebem.

Zahájila je (lne 28.1náje králowá Johanna î'cëí krá-snau,

trwawäí téméi' ti'i hodiny, w nlä napominaln wäecky

strany ke swornosti а lásee, k zapomenutí тащусь

různic a. neŕesti, а. ku pozwedení пазе wlasti, tolìkery

mi ránami zemdLené, na pi'edeäly жарой blahobytu а

sláwy, — jakoby рту byl ŕeënil spiîse nëjaky тиши-ее,

пейН pani. Nu. konci ŕeëi té strhla_ se na nebi weliká

bauŕe ‘s blyskáním, hromobitím а pŕiwalem ukrutlìyin,

tak 2e shromáädëni celé rozutíkalo se. Awëak toko

wání6pakowala se роют kaîdodennë s welikym wäech

úëastenstwim: nebot panowala u` snëmowníkůw wëtäi

swornost а jednomyslnost i snalia k obecnému dobrému,

neäli ji odedáwna wídutì bylo;_ králowá pî'ikladem 1a'
А Proto ani

mhrubë newëimáno si morn, kterj',té doby w méstë tak

z'uî'il, йе pmnŕelo ze snèmownich l-idí nezadlauho ай do
20() osob, z komonstwa králowé 12 panen, a mezi ni» '

.Jum'

mi, jak~ twrdi Eschenloer, prawjjni~ Ъоййш zázrakem,

sami kaciì'i, "/,ádnj'y мини. Ай'Кдуй .w pondêli swato

dusní (7 ëerwna) jedeh`boliçty pán strony kacirské;

jenä byl 'dal k sobè zwáti welikau spoleénost k hosti

пё na weëer, 0 pqlodhúch pocítiw nöjakó bolesti W йа
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ludku, abyn obóerstwil se na wzduchu, wyjel»si se èty- 1473

l'ìdceti s_luzebníky, wäe zelenë pî'istrojenymi, z mesta 1

wen, a. ро nékolika. hodinách, туй wrátil se в. а1пйеЪ

m'ci odepínáli mu ostruhy, n'áhle mrtew klesl jim .do

náruëí: snëmownici podéëeni tak nenadálym pñkladem

wolali wäichni na skonëenl `snému. Proto eely den

následujici ztráwen sîńsovvánímV spoleëného sneäení, a л 9

we sti-edu па to, 9 öerwna ráno, rozjelo se eelé shro-,Jnni

máädéni; jináëe byloby se pry tomu snému podaŕilo

urownati Wäecky sporné otázky a nawrán'ti zemím ú

1111135} тау pokoj. W zápisu prawilo se, ze stawowé

posluäni jsauee rozkáznni králůw swyeh, sjeli se wBe

neáowë k jednáni pokoje, î'ádu a. obecného dobrého

slawné koruny ëeské, kudybjI se cti, bez jejlho `l'oztr

zení, jednobo рана miti mohli; proto ze pî'istupuji k

nmluwám Niskym, а jakoz králowé mají dátì jim listy

na propuätëni jich ze záwazkůw, tak i oni swolují se
dáti potrebná ubezpeëení nalwzájem, ie wykonaji

wie, co sjezdem Opawsk-ŕm aneb wolenym nejwyëëím

rozsudjm wyrëeno bude; weak ze maji od budaueího
рёва opatî'eni bjti dle potï'eby o zachowánt starych y

práw aswobod, машу azwyklostí, a také aby budaucí

král zádné kyselosti a nelibostî neuiël k têm`wëem,
kteî'íŕu wáleëné easy byli proti nëlnu we strane od.-I

porné; „tomu Jeho Mílost rozumëje, ze wäem ikazdé

mu zwláëtë se cti nelze bylo jinak uëiniti.“ Dále swo

leno pŕímêî'í а. pokojné агат wëí koruny ai do ~ sw.

Wáclawa budauciho roku (28 záijl 1474); potwrzena.

nai'izení sjezdn Nëmeckobrodského i rozäiî'ena (Не ро

ti'eby; nstanoweni étyŕi î'editelé zemäti w Öcehách,

Hynek knize Minsterbersky, Zdenék ze' Qternberka,
Wilém z Risenberka. i Jan Zajie zìHasenburka,.jezto

ai do wypowëdi smlnwcůw Opawskyeh anëb wrehního
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1473 rozsudího méli w Önchách wládu wéstî, a jicbi stawo

Wé slibowali wsickni posluëni i jim radni a pomo'cni

-byti а také zwláätni sluzńé platiti. Ti î'iditelé mëli

wëude po krajicb 00100001011011тапу,]ёй$оЬуН11111 po

tî'eby lidské a zlodëjstwu neclali znikn. Podobné zi'i

zeni mélo státi se take w Morawé, Slezsku, Sestimë

stecl1,Luzici, Loketsku i Chebskli, jicbzto reditelé mëli

bráti zî'oní swó k éeskym, kdyzby jim tobo nastala~ po

tŕeba. Ki'álowé mëli nai'lditi take ůŕednlkům záïmkůw

swj'fch, a zwláätë Karläteìna i Spilberku, aby podnikli

роа waan' юным, а waak mëli zachowáni Ьуы pri

schb důchodeeh a důstojenstwioh. Jak mile listowe'

umluwení budau jak od králůw, tak i 0110 stawůw 12111

né dokonámi a na, swá.` mista polozeni, jìz nebude sti-an,

„a -protói miñte wëecka rozdélenl, kyselosti a lxoebuti

wáleöné, aniz zpomíná-nì budte, ale bud koneöná. ‘101100150,

1 swornost pod 112001111 tech zemskyoh reditelůw.“ КМ

lowé mezitím nezapisujte nikomu nizádného zbozi w

Öechácb, holdowé wäickni prestañte, wèzñowé propu

ëtëni budte na swobodu bez wyplaty, a 111111 posláno

ku kardinalowi s prosbau, aby räéil rozwázntiz kletby

wëecky mrtwé i îiwé, duehowenstwo pak wrátíc se

wäude na mista. swá, at wede sluiby bozi bez pre

káíky a t. 11."1

Nekolik dni po ukonöení anëmu Beneäowskóho stala

se w Pi'aze mezi králem )Vladislawem a knizaty Jin

dì'iehem i Hynkem takowá úmluwa, ze cela pomo@

zemská, která tenkrate králi swolena byla, mela wybi

rána ьуы k rukaum dotëenj'ch knizat 11a splaceni d1u

57) Také pŕi tomto zápisu nejewi se auplná shoda formy té, kte

100 podáwá. Eschenloer, (II, 285‘-9), а Гогту, kterau sme ze

sauwëkého pŕepísu w Museum poloíili do Archivu ëeského, (IV,

l4651-69,) an Eschenloer wielicos wynechal i -skrátiL



Snëm Be'neäowsky. Вис]: wlastensky w Öechách. 83

hu, kterym král jim V-powinowán byl; а. dokudby dluh 1473

ten cely zaprawen nebyl, odewzdal jim král, s powo

lením snému, z klenotůw zemskyeh na Karlëteinë eho-`

wanych щенку zlaty kì'iz s reliquiemi a. di'ahymi ka- .

meny do zástawy. Potom ua snému Мощи/51:61:11 w 27

Brnë dne 27 eerwne u pî'itomnosti krztle Matiáëe drza.- Juni

ném stal se zápis, jimi die uaŕizení a pî'íkladu snëmu -

Beneëowského zìizeni jsau туй î'editelê zemëtí pro

Morawu, а sice páni Jindî'ieh z Lipého, Jan z Pern

äteina, Ctibor z Cimburka i Jindŕieh Jiëinsky z Во—

skowic, a opakowána wäecka důlezitëjëi ustanoweni,

která. w Beneäowë se byloi stala. 58

Wlasteneeky duch, jejz tak skwële objewili sta

yvowé-ëeëtí na snëmu Beneëowském, nebyl zwláäté

králi Matiáäowi po chuti: pozorowal zajisté, ze pánům

i sti-any jehol wíce lzálezelo na wlastl jejieh, neíli na.

jeho panowáni; pi'edewäim nelibil se m11 èlánek o u

stanowení î'editclůw zemskyeh, jimizto nyní brala

se pry wäeckn wládal w Öeeliách z rukau jeho. Protoz

odepì-_el swoleni -swého sneäeni tqmu, a chowal se na.

potom, jakoby jeho ani nebylo; za to uznáwaje úmlu

wy Siské, dal` sice zápis nu, propuétëni s_tawůw strany

swé ze wëéch штыка“; а рЫваЬ, an о pñchylnosti

kniîete Burgundského k sobë nepochybowal, ale zaldalÄ

spolu, aby stawowé ti zawzizzili se mu pi'isaliau jinau,

а to jeätë tuzëí; {Не zménënycb okolností. Öehoz kdyz

tito, а zwláëte Zdenëk ze Sternberka, àtále odpírali se,

wzrostly z obapolné nedůwëry takoiyé kyselosti a hnë

wy, ie málo chybèlo, aby nëkdejëi liga celá nepî'estau

pila zjewné ku králi iViadislawowi; owäem pak l'ichwaly

58) О úmluwë s kniíaty wiz Archiv девку, 1, 306; zństání па

snëmu Bmënském tamäe IV, 470, в V, 369; маршу zápis

(orig.) w с. k.` tajném archiv“ we Widni. 6*
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1473 snému Beneëowského, i proti wůli Matiáëowé, podrzely

úplnau swau platnost.” Docela jinaké bylo chowáni

krále VVladislawowo: netoliko ze, po мажусь rozpa

01011, dal od sebe zápis na propuäténí slibůw a pî'isah.,

ale oswëdëowal se zjewné, ze nebylo tak tëzké obéti,

kterézby z Osoby swé nebyl ochoten pî'inéstí pro na

wráeení pokoje krajinám. Protoz láska i oddanost ná

rodu obracela se заве tlm walnëji k Ynëmu, kdyz roz

nesl se lilas, bezpocliyby ne(lůwodny,ìeby král Matiáë,

aneb jeho prední tebdáìJ milostnik a rádce , pan A1

brecht Kostka z Postupic, pokauëel se byl dáti jej о

tráwiti jedem, jakoz stejnau clobau také pry pana Идей

ka ze Sternberka. Duch strannicky onoho wèku, a.

zwláëté newole u národůw mnohych proti Matiáäowi

násilnym jeho jednáním wzbuzená, poskytujidůwod (10

stateény, proë powëst takowá. roznesti se а. wíru, i we

kruzích wyäëích, nalezti mohlaß“ '

Do )Vratislawi poslal král Matiáä Jana zRabëteina,

proboäta VVyëehradského, aby swolal stawy Slezské iLu~

zické dohromady а nawedl je k wywolení sobë, ne î'e

50) О chowàm' se Matihäown po snëmu Beneäowskéin růzm' se

zpráwy Dlugoìs'owy (р. 494) a Eschenloerowy (р. 289 sq.)

Aëkolî oba spisowatelé bylì stl-anni a oba dobŕe ‚рыщет,

slowa wäak onoho lépe shodujx' se s okolnostmi nám odjinud

(lobŕe známymi, neîli tolioto, kteryì ëim «lille tim snaìnëji

y dëlal se panhym apologistnu krále miláëka swého.

60) Dlugoìs' p.„497-8. Stuŕí letopisowé р. 209. Ze psani krâle

\Vladislawowa k radë Kutnohorské, (dd. w Jiëinë, 7 Aug.

1473, orig. w archiv“ Kutnohorském.) i z jinych akt widöti

jest, ze wys'setŕowáni tnkowóho zloëinu [111.10 se tehdhì sku

teè'në: alc ilebyloli profi důwodůw podstntnòjäích, пей“ kferé

znâme jak z powësti u Dlugoäe, Hújka nc, wyprawownnó, tak

i ze Lápisüw Kntnohorskych, musíule eelau tu wëc ukládnti

mezi obyëejné hrubé 0110110 wëku smyälenky. Ostatuë osoby

w to znpletené jmenownly se: panoäe Jiŕí Hlucky, Tomáäek

z apatéky od Lilium w Pruze, n Eliáä apntekáî- wKutnéhoî-o.'
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ditelůw zemskych dlelsnëmu Beneëowskóho, ale jedno- 1471

ho heitnlana nejwyëëiho, а zejlnéna knízete Fridrielm

 Lellnickóho, jenzby zenlé ty brannau moelhájiti a wäe

mn lloldowáni na Kladeko, Fürstenstein aLehnhaus ko

bec uëiniti mél. Slozeny о to dwa roky po sobé, jeden 25

»ke dni 15, ашьу 25 eerwence, ale pokaídé набата, Ju“

protoze neehtéli ani knize Fridricll úî-adu takowého bez
platu na se wzlti, ani’ stawowé zemi tech zawázati se

k jakj'mkoli proñ poplatkům. Kdyz potom paanan z

Rabäteina. skrze Мох-шт wracel se ku králi swélnu о

pët, na hranieleh uherskj'ch jat jest od strany krále

Wladislawowy, a drzán u wezení, az král Matiás wy

platil jej, u bezpochyby take jiné záwady spola, ètyrmi

tisíci zlatjcll od pana Ctibora z Cimburka, Wladisla

wowa. heitm'ana Morawského a spolu kaneléŕe èeského;

summau tau hledel prj'y Майя?! take nakloniti sobë pana

Ctibora.. Pan Rabätein ale nepi-eëkaw dlauho wykau

peni swého, umî'el w Budlnë okolo dne sw. Alzbéty té

hoz юта,“ — mui pro wdëlanost ~swau äiroko daleko

prosluljf, а prwni Üech, kterj" wyznamenal se moder

nimi studiemi humanistiekymi. l

Kdyz blízil se баз sjezdu Opawske'lgo, král Wladislaw

byl prwní,kterjY we znamenitém komo'nstwu па misto nr

öité do Kladska se dostawil; mnohem pozdéjì prijel král

Kazimir do Oswëtína; Matias, zamëst'nán jsá wálkau s

rotámi bratrskymi, z Polska. do Uher wpadljmi, nepi-i

jel naprosto. Take' plnomocllíci opozdili. se wesmés we

prichodu swém: prwnl byl na miste kardinal Markus

sám, wrátiw se z'Uher od krále Matiáëe we průwodu

Albrecllta~ biskupa Wesprimského а pana Albrechts. Kost

61) Esehenlner р. 291~2. Dlngoä р. 494. Srownpknilln XIV,

str. 381.
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`

1473 ky; potom 24 srpna pî'ìjel платежку biskup Ru

1

Sept

dolf s jinymi posly ze Slczska z Luäice, jeìto wäak

nebyli w poëtu plnomocníkůw; 1 záŕi dostawili se plno-~

mocnici polëtí, biskupowé Jan Krakowsky a Jakub Ku

. jawsky cili Wladislawsky, Lukas 2 Gorky, Stanislaw 2

Sept

Sept

Ostrorohu, Dobeslaw Kmìta z Wiänice, Jan`z Rytwian,

Zbyhnëw z Oleënice a Jan Dlugoä, s äcsti jinymidok

tory, W 600 konich pî'íprawné ozçiobenych; 3 záŕi pî'i

jeli plnomocnicî cesti встану Wladislawowy we 200 ko

nich, a sìce kniìe Jindí'ich, pani Wilém Rabsky 2 Ri

senberka, Heî'man ze Zwiŕetîe, Mikuláä Switaéek 2 Land

ëteina, Beneä 2 VVeitmile, Samuel ze Hrádku, а. s nimi

pan Ctibor Towacowsky 2 Cimburka; >pozdi-'zji za nimi

pî'iäli jeätè jini pani, jakoîto stary Jan 2 Pernäteina,

mlady Půta Swihowsky 2 Risenberka, B01-ita 2 Marti

nic, Jaroë Stranewsky,VVáclaw Wlöek a Öenëk 2 Klin

äteina.. Teprw 5 záŕi, a snad jeätë pozdëji, slawili 2

Uher wjezd swůj Gabriel arcibiskup Kolocky, Gabriel

biskup Sedmihradsky, palatin MiohalOrság z Gut, Eme

rich 2 Polowce, hrabë Jan ze sw. Jiŕi a 2 Pezinku a

Oldi'ich z Grafeneku, a. ku plnomocnikům tem piipo

jili se мы kniîe Viktorin, domáci pan 'Qpawskń a

Hanuä z Kolowrat, proboët Praísky. Z.pánůw ceskych

strany krále Matiáäowy nedostawil sc nikdo, ale pî'i

neëeno dwoje psani, jedno ode wëech pospolukcelému

sjezdu, druhé od pana Zdeñka ze Sternberka samého,

`1111112 omlauwali nepŕijcti swe': w prwnim tauiili sobë

páni neukryté na krále Matiáëe, jenì splnomocniw je

ke smluwám Beneëowskym, k п1ш2 tudiì pŕiwësili peöeti
y swé, nyníchtél, abyjich nedräice, wërolomnymi se stali;

weidruhém pan Zdenck odpiral i`proto pi'ijeti do Opa.

wy, aby tam pry náwodem pana Albrechts, Kostky пе
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byl snad otráwen.“ Tueím йе eeka'iním па tyto pány

eeské stalo~se, ie wyjednáwáni ŕádne. mezi stranami

poe-.alo teer 13 zái'í. We prwnim zasedáni kardinal

Markus maje slowo, naléhal pic'de\y'eíxu na odstraneni

w Öecbách а w Morawe nei-esti kaciŕské,jakoäto hiaw

ni pŕieiny wëech rozbrojůw a wálek. Tim uraïeny se

citiee ~Üechowe, ~chteli hned opustitiOpawu, protoäe ka

cei-owánim ruäen pry gleit, а oni ne proto pi'iäli

1473_

iai

Sept. ’

byli, aby o náboîenstwi hádati se meli. Naiwná byla '

kardinalowa odpowed’ na.y stesky jejich. „Kdyì pry wám

tak protiwné jest, slauti kacíi'i, proeneodŕikáte se ka

сайта? Nebo 2e ŕád Wáe je kacíŕstwim, tomu na. dů

kaz~ napsáno knih tolik, ieby ani sto koni jicb`

neuneslo.“ Cechowe i Poláci podwolili se koneene jep

pod tau wyminkau k daleimu jednáni, aby kardinalna

potom nemel w nem úëastenstwí. VBylo pry to _weak

майна, dotykáni a haëteî'eni se wice, neìli jednáni,

хане ро daremném namáháni se dne 18 zái'i zwolen

z celého. sjezdu wybor uiäi 20 osob, po desíti s kaìdé

strany, kteî'ií kdyiŕA opet shodnauti se nemohli, dnè 22

zái'i staupil na misto jejich jeëte uäëi wybor jen osmi

62) О pìieine nepŕijetí Öechůw вишу Matiâäowy na sjezd Орат

sky jest. mezi dejepisci uherskymi ajinymi podnes spor, jeîto

uberäti ртами]; wicc wiry Eschenloerowì, jini wicc Dlugo

eowi, kteï'iä oba byli pŕitomnî, tento imezi pinomocniky. Нот

мы jest nepmwda, со di Eschonloer, íeby omlnuwzili byli

nepŕitouiuost swan wálkau od Cechtiw protl nim zdwiîenmx.

John `von Mylow dnl о té wecì z Wratislawi line 27 zlii'i

kniìatům Saskj'm zpráwu (Orig. w král. archiv“ Dráìdnn.), ktorá.

ванты! в tim, co wyprawujeme nahoŕo u eehoì Dlugoii do

ты. Ncwoli mezi pány eeskymi a~králem Matiaäem wzniklam

zatajuje Eschenloei' zuumyslzt práwe tak', jako Dlugoi'zelotickó

wystupowúni kardinalowo proti „kaciŕům“ ëeskym. _ Ostat

ne mezi plnomocníky eeskymi Esclxenloer klade take мы;

vsekretńŕe Jox-‘ita z Ensidle, jen?. té doby posli'in byl k cisnŕi

do Augäpurkn naularnio (Шивой p. 49D.) _'

18

Sept.

22

Sept.
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osob, jeítq bylils uherské strany biskup Gabriel Ron

goni, biskup Rudolf, probost Hanns z Kolowrgt i _Al

brecht Kostka, s polskó а. ëeskó stranx biskupowé Kra

kowsky a Kujawsky, kniie Jindiich a Jan z Rytwìan;

posléze, kdyì ani to newedlo k äádaucímu konci, wy

dáni jen dwa, biskup Rongoni a kniie лапать, se

stejnym neprospéchem. Nemirné poäadawky Matiásowy

působily lilawni nesnázi. Jestë тау mlmveno s jeho

strany, aby prijat byl za. poruëm'ka. Wladislawowa i

aby mu Hedwika dána byla. za. manìelku; poëftán ná

klad dotud na. wálku èeskau od nóho wedeny ai ke

ti'em millionům dukátůw, i магию, aby w polowici- té

summy jemu zapsány а. postaupeny byly korunní zemé

eeské., Morawa, Slezsko i obojí Luiice. Takowych wé

ci ani Öechowé ani Poláci swoliti -nemohli, a protoä

skonëeno wyjednáwání dne 27 zárí. Ölánek Niského

sneseni, aby kniîe Burgundsky stal se nejwysëim roz

sudim, prohlásen od Polákůw а. Öeehůw' za neplatnj",

jakoä i umluwy Niské wůbec, ponewadî i král Matiáë

i páni cesti jeho strany, neprijewëe ke`sjezdu, byli je

pry skutkem zruëili. Kardinal s pláèem seznal ìalost'ny

tento koncc weskerého úsih' swého; aiväak jakkoli zná

mé byly jeho sympathie pro uherskau stl-anu, netraufal

si predce wydati hlasu pochwálnélio pro nikterau.

Teprw pri rozjezdu dne 28 záì'í tázali se Öeohowé

Uhrůw, melolipì'iméi'i na. snêmu Beueëowském uza

wiené pŕedce trwati do dne sw. )Václav/a roku pristi

ho, êili nic? Coi koneënë s obau stran potakáno Ьу1о.“а

63) О jednání sjezdu Opawského nalezli sme.w'kràl. archivu w

1473

27

Sept.

28

Sept.

Dráidanech dwojí zpráwu, kníäatům Saskym od jejich rad

шайтан (Orig.), z jichìto srownlmí s podawky Dlugoäowimi.

aEschenloerowymi (l. с.) sestawili smc, eo naháfe podáno. Se

summan ü'imillionowau srownati jest, co nahoŕe r. 1471 (w

múji, w Jihlawë) proneà'eno bylo.
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Nepoi'idiw na chhodu, w Uhi'ích a. w Öechách, 1473

1110, kardinal Markus obrátil se na západ, k cisaŕi do
Némec, — a tam\koneënó sn podobnjim potkal se osu- `

dem. Ciseî` Fridrich nedestál Ъу1 slowu swému, na

snëmu î'íäském w Augäpurcè o sw. Jiîji 1473 prohlásiti

Matiáëe za prawého krále Öeského; ba naopak Wyhle

dáwal cesty, kudyby wädy jeätë pŕiprawiti jej mohl

nejen о nadëje w Öechách, ale i о panowáni thŕich.

W tj'fä den sw. Wáclawa, kdeìto rozejel se sjezd

Opawskjf, poëal se we Treverech památnj" sjezd jiného

'druhu. Cisaî', 50112 ku prowedeni tëiäich úkolůw po

tì'ebowáwal i, hledáwal sobë тау pomocnika. siluého,

jehoäto так působeni a. úmyslůw dnlëieh pokaädé

zhrozil se, ntikal se nyni -ku kníìeti Karlowì Smëlému

о 'рошос proti dosawadnimu pomocniku Matiáäowi, a.

proti falckrabi’ Fridrichowi, jeätë nesmii'enému. Karel

_Burgundskj'1 byl pánem welîkého prisma zemi průmy

slem а zámoäností kwetaucích mezi Francii a. Némci,

sewernim moî'em а Sweicarskjmi alpamì; bohatstwi

jeho bylo nesmimé, mysl dobrodruìná, po cti a. s'láwë

baíici, podnikawost aéinnost a2 pî'iliäná.. Jedinau dceru

a dédièku swau Marii ochoten byl zasnaubiti cisai-owici

Maximilianowi, kdyby cisaî' powyäiti ho ehtél na. krá

iowßtwi, ne Burgundské toliko, `aile i na Rímské wedle

sebe a. na. сантим po sobé. Ciéaŕ ebt'él owäem' sp1-i-`

zniti se s nim, dáti mu titul králowsky, a. miti deem

jeho za. newëstu, nikoli ale jeho za nástupce; daufaje

pak, ziskati ho widy proti nepi-_átelům swjm, e* swolil

64) Ze eisaf i w 'Preverech n_espuuätël s myin Matiâà'e nherského,

wyswità. ze slow markrabë Albrechts Braniborského (dd. 13

Nov. 1473, Müller Reichstags-Thentrum, II, 598): „Die pobl

nischen und beheiminehen Rato, die hie sint (u markrabë)

mit vollem Gewalt, mit dem 4Keyser 211 verbinden wider den
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1473 byl ku poiadowanému sjezdu, k nëmuz pi'iwedl i

25

Nov.

ötrnáetiletého зуда swého. Ро mnohych ale i slawno

stcch а zábawách, i jednánich weŕejuj'ch a. tajnych,

poznaw koneëné, ze ьгау a smèly km'ze burgundsky'

nedal se odwrátiti od qujencůw Swich“,~ ani od krále

Matiaäe, ani od’ falckrabe Fridricha, ba ze wkládal i

nowau nesplnitelnau wyminku, aby důstojenstwi kur

ñrsta î'iëského, nálezejiei králi Üeskému, pî'eneäeno

bylo na. budauci králowstwi Burgundské, opustil cisaí’

u znamenitém pohoräeni Trevery dne 25 listopadu

zase, a na. misto priznè staupilo mezi _oba panowniky

kruté záäti, kteréz za. nedlaulio wedlo ik wálce. “5

Následkem toho cisai' jeëtë úsilnëji, nezli posawad, do

щам seco nejuzëiho spojeni s dworem polskym a

ëeskym, a auklady jeho preti машем, aèkoli za

krywané (Не moznosti, staly se na uêkolik let pî'eclnim

takoŕka hybadlem dèjin ëeskych.

Král madislaw byl jii mezitixn weëel'we pî'átel

ské smlauwy s nejblizäimi sausedy swj'mi, Albrechtem

knizetem Baworskym (dne 19 êerwence 1472) a mar

krabi Albrechtem Braniborsky'm (11 listopadu 1473).

Jen s knízaty Saskynii nechtély smlauwy takowé zda

i'iti se, jak za pŕiëinau pozadowáni 0d nich wzdy jeätë

náhrad , tak ipro jiné шины poméry a aumysly.

Chteli totiz nejen upewniti se w drìeni knízetstwi Za

hañského, jez od diwokého kniiete Jana byli ka.upili,‘m

l 1

Nov.

König von Hungern, schreibt der Keyser auch zuzutlion, da

mit dem Konig zu Ungeru, nachdem er mit den seinen nit
eyn.; ist, hays gnug würd werden.“ I

65) Pŕiëiuu náhlého roztrku arozcllollu w Treverech наша, mimo
 jiné, zwlàätë také Dlugoi р. 500. Srown. Monum. Habsburg.

_ l, 51.

66) Smlauwy od 19 Jul. 1472 tiätëny up. Oefele, Il, 251, od 11

Nov. 1473 ap. Lunig C. G. D. I, 1525. Kuiíe Jan Zahañskj'»

\ _
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ale ziskati sobë take парад p'o kniìatech Oleänickych 1473

we Slezsku; a k tomu Май“ lepäí ëáku podáwati se

zdál, neili Wladislaw. Protoä aékoli uznáwawäe tohoto

za krále Öeského, w dopisech# 'k nëmu posawad wädy

_setrnë se b`yli chowali, poëali nicméné blíäiti se k опо

mu, а. kladli najednau Welikau wáhu na pohraniëné
skody, jeì родам: jejich trpéli nd nepokojného pana

Jindî'icha ’z Rabsteina, шиш (1гй1ю1е liradu Risen

'bnljka neboli Oseka.' i mësteèka. Dnchcowa w Öechách.

ÑVedäe пай stíìnost u králůw, tak i u stawůw

obojí strany, poóali proto ai i wálle strojiti. км

“ЧадЫшт ргйшё'сё doby, skrze nstanoweni zwláëtnich

î'editelůw zemskj'fch na snému Beneëowském, propustiw

jiì stawy ze záwazku posluäenstwí, postrádal byl na.
chwili moci panownické: ale kriálowáI Johanna., co î'e

, ditelkynè zemská naìmistë syna. swéhò kníäete Hynka,

i co drîitelkynë hradu a panstwí Teplickéllo,` uwázala.

se sama (17 î'ijna) we hrad Óseckj7 a. w mésteèko 17
Duchcow ай do rozhodnntí pŕe о íalobách Saskych, n

jii rodkázala: k î'ádnému saudu w zemi. »Kniìata wäak

nedali se tim щупы W úmyslech schh; we VVratislawi

dne 11 prosince uzawî'ena od plnomocnikůw saskych chlů

i nherskych smlauwa, potwrzená fpotom -od kníZat we

“Шпаги 10 ledna 1474, kteraníto zawázali se uznati

Matiáäe za krále Öeského a za knrfirsta, jakmile jim

цыган _bucle list cisai'ůw, kterj'nnv'Á k témui рту se
zawázal (bezpìochybyl 'smlnwau 0d legata. Ro`varelly na

podzim 1472 zprosti'edkowanau): набей mél Малый

ëlowëk .'mdmíru wáäniwj, роба! byl w máji 1472 wálkn proti

bratru swému Balthazarowi, a. zmocniw se jello i kníìetstwi

i Osoby, песнь] jcj u wëzeni zaliynnuti neëistotan, пешее! a

Шалаш; iaby m11 dobyté kníìetstwi nemohlo заве odjato

шт, ртам див 65,000 dukátůw imímům вязнут Агно

ù'wwi a Alhrechtowi. _
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1473 dáti jim pojiätëni na. wëecky statky, w jichzto (lrzem'

ode smlauwy Jihlawské (19 èerwna 1471) byli weëli,

a. propůjeiti zejména, 00 král Öcskj'f, knizetstwi 211111113

ského w 10110." i ’ ч

Na. sném do Augäpurku poloìenj" ke dni 1 záŕi

wyprawil byl král YVladislaw, k zádosti elsaŕowë, po

. selstwi swé wedle polského, zejména pány Buriana. z

Gutäteina, Beneäe Liebsteinského z Kolowrat a. Joëta.

z Ensidle: ponëwadz ale snëm ten ncdoäel k mistu,

jak pro sjezd Treverskj" tak' i pro jiná. cisai'owa zane

prázdnéní, poslowé ti ëekali pres dwadceti nedêlí w

Kadolzbul'ku nedaleko Normberka, od Albrechta mar

krabë cestné tam'chowáni bywëc. Teprw kdyz'w únoru

1474 г. 1474 pl'ijel 015111- nejprw do Rotlienburka, potom do

Normberka., робела wyjednáwaní dáwno zamj'älená, u

pŕítomnostì nêkolika knízatj'iäskj'fcli ipapezowa legata'

kardinala Marks.. Ud krále Wladislawa. ìádáno, aby

cisaî’ uznal jej weŕejne za krále Öcského а kurñrsta

ŕläe Rímské, а аЪу на důkaz toho propůjèil'mu důsto
i jenstwí takovJé w léno. Cisaŕ winiw Matiáëc z neële

chetnosti té, ze nctoliko bral odbojné jeho poddané we

‘ swan осы-111111, ale ì'e i zaumysla howël zhaubnym ná.

jezdům tlu'eckj'nn do ze'mi kî'esfanskych, a zwláëtë (10
mu rakauskéliou, domáhal se co nejuzäiho. spolëení

y branného s celau moci Kazimirowau; ale bojc se wìdy

Matiáéowy pomsty, bylby rád zakryl lúmysly swe’ a.

postawil Poláky iÖeehy ze sebe do boje. Poslowé

polätí zádali, aby cisaî’ dokázal dí'iwe upî'ímnost а 0(1

hodlanost swan splnëním zádostíWladislawowych. Mar

krabë Albrecht by] prostì'édnikem а. jednatelem. Ko

67) Wil'e (Не akt desti hojnjch 0 tête wëci` jeäto naclxázojí se w

111111. Saském archiv“ w Drlxìd'ancch. 
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neënë-wc dnech 11 а. 13 'bî'ezna 1474 doäly w Norm

berce k místu smlauwy zádané, jimizto cisai- a Wladi

dislaw zawázali lsebe podporowati se Afwespolekf jak

wůbec tak i proti Matiáëowì zwiáätë, Kazimir’slibil

postawiti se do pole o sw. Jané kî'titeli s mooi desta

1474

ll

Mart.

teönau, Wladislaw mél téhoìÃ бани wyprawiti ,wojsko Í

swé do Rakaus ku pokoŕení -a potrestání clsaŕowych

tam odbojnikůw, oísaŕ pak podáwal se k osobnímu

spolupůsobeni W boji, jestli nedî'íwe, aspoñ o sw. Jakubë.

Koneénè wyhláäen na sjezdu tom, u pî'ítomnosti nëko

likev kurfirstůw a knízat î'íëskyeh, Wladislaw s nálezi

tymi slawnostmi za' krále Öeského a kurfirsta w rtsi:

ale dobu ke skuteënému -podáni jemu vregalií a\léna

zůstawil si cisaî' urëiti teprw pozdéjì. ‘s _

Smlauwy ty uzawî'eny byly jeätë na zakladé plno

Inocenstwi` a instrukci, kterézÍ poslowé poläti a. баш o

půl léta dî'íwe byli obdrzeli. Mezitim ale na strane
jiné konala. i dokonala vse rychleji wyjednáwani smërii

opaónébo. )Ne Sramowicich a Stare wsi, obyëejném-jiz

od starodáwna. miste rokowání polskouherskych, sëedäe

se 'plnomocnici králůw Kazimira. i` Matiáäe, uzawî'eli

tam dne 21 února smlauwu na. trileté prímëŕí mezi

králowstwimi netoliko Polskym a. Uherskym, ale i

Ceskym. Newi se oivëem o plnomocniku Óeském,

jènzby w jednáni tom byl se auëastnil, anobrz podobá

se prawdë, ze poslm'vé Kazirnirowi osobowali sobë tu

jakausi moo poruönîckau nad králowstwim syna jebo:

awsak jisté jest, ze zwláätë strana-Matiásowa w Öecbáoh

usilowala о takowé smlauwy, а ze jim potom pi'iëltána

auplná platnost. Wladislaw mél poloziti priznáwaci list

68) Шивой р. 600; 501. Dogiel cod. dipl. I, 164. Манит. Habs

burg. l, 495. Хитона, XV, 682 ~5. Míìller Reichstags-Thea

mm, и, 616. -  ~ ‘

21

Febr.
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1,474 swůj k' nim do dne 17 dubna w Olomauci pro

17

Apr.

27

Febr.

Matiáëe, tento .pak pro onoho w méstë Hradiëti do

téhoz dne. “9 Coi mélo tedy byti následkem takowych

smluw, wálkalì ¿Si pokoj? ‚

Máme jistá, znamení, ze wlastenecky duch, 0317011

èeny na. prwm'm snëmu Bencäowském 1473, neztratil

se mezi stawy ëeskymi, ale wedl zponenáhla k jaké

musi wymanëní se, k jakósi aspoñ pomërxié nezáwislosti

od politiky dworůw uherského 1 polského; “718015113.—

wowa osoba owäcm nepadala pí'itom tuze do wáhy.

Wêtäi w tom smëru působeni, jakoì 1 wètëí z nëho

uzitck, ukazowaly se pi'í strane uherské, kteráì

'uznáwati poóala, ze král jeji nikdy w Öeehách pano

Wédauc

tedy, ze ke ztracenym tam zámkům u statkům jiäsmlauwami bude lze dostati se zasc, auëastnila se hor

liwë тёти, kteryz od 4 ledna do 27 února opët w

Beneäowë drińn byl, a 771101112 pì'edsedali jeëtë ŕeditelé

zemâti ргеаещш tam snëmem ustanowení. Neuzawiráno

tu nie nowóho, ale‘rozhodnuto á rozsauzeno jest mnoi

stwi sporůw~ а pi'i saukromych, nejwiee о stateicli w

wati nebude, a snad si toho jiì ani nepi'ála.

kminulyeh wálkách obapolné dobytych, tudiz také nej

wioe we prospèch strany uherské. Také horlil sném

ten 0 udrìeni а. prodlauzení primeri w Ceeháeh, a

pì'iznal králowé Johanne, jeäto zastupowala misto пупа

`swého Hynka, potiebnau 11100, аЪу swolala priätí snèm

oboji strany do :nesta Slaného, kdykoli se ji za. dobré

zdáti hurle?"I

69) Dlugoë p. 507, 510. Dogiel l. c. Каюта р. 666—79. W krâl.

archivu w Dráädanech nalezli sme ceduli sauwëkau (педаго

wanau) o této шпат-сё. 211р1в sjczdu krnjúw, Plzenského,

Pracheuského s Podbrdského (dd. w Plzni 12 Apr. 1474` w

Arch. ëesk. IV, 476,) odwoláwń. se k ni eastëji.

` 7U) Obäímy zápis toho snëmu wiz w Archivu ëesk. IV, 471-76.



Druhgj snëm Beneàbwsky. K1'. ЛИШЬ? u Hradíätë. 95

Pii tak zmateënych pomërech diplomatiekych by- 1474
loby tuäim m'arné hádati se, kdo `prwni zruäìl opët

pokoj тау zádauci, nikdy úplnë nezachowáwany. Jsau

důkazy na snadë, ze tenkráte -ani Kazimír ani Matias

nechtëli jemu oprawdowë, VVladislaw pak nemël hlasu

rozhoclujíciho. Kazimíra popauzeli k walce, kromë ei

ваг-е a markrabë Albrechts., také nespokojení Sedrni

liradëané, kteî'í proti Matiáëowi powstati cbtëli, bai

daleky chan turkmansky I_Tsun-Hassan.7l ` Nekoneëné

swáry а. ‚рйййу‘ hojnyeh knízat Slezskych mezi sebau

nedaly zemím pî'ijiti k oddechu._ Nejprw zdwihl knize

Jindi'ich Minsterbersky, co pan Kozelsky, шиш proti

Wáclawu kníìeti VRylonickému: kteryzto kdyz dowolal

se u Matiáëe poinoci, Kazîmír ujal se jeho saupei'e.

Potom kníze Jan Zahañsky, pro zuŕiwau powahu swau

powëstny, obdrzew od Matiáäe `zbraii, .wojsko i peníze

а pñtowaryëiw sobë stateëného wůdce Melchiora Löbla,

wtrhl w'áleènè do králowstwí Polskóho. Nedlauho potonì

isám král Matias pritáhl s wojskem (lo Morawy, а

ja] se dobywati mest, zámkůw i twl'zi strany )Vladi

slawowy pod záminkau, jakoby z nich laupeze se dály

а. pokoj obecnyruäen byl. ze ale wálky té newedl u

7l) Роне] Usun-Hnssanůw, Zeno ‘Slechtic Benátsky, chodil p6

dworech wäech piedm'ch mocnáŕůw kŕestanskych i do Uber

také, ke spolku wńleënému proti Turkům орёт je pobízeje:

w tajném дамы s králem Kuzímírem podáwal mu také

spolku hranného proti Matiáäowi, a synu jeho, tuäím Wladi~
slawowi, dcery Usnn-Hassanowy, s manìelkau. z rodu cisaŕúw l

nëkdy trapezuntskych zplozené anad miru pry sliëné k man

ìelstwi, ansby' pry dï'iwe se pekŕestiti dala. Tyi Zeno prawil,

ze sim byl pŕitomeiî we weliké oné a rozhláäené bitwö u

Terdìan (26 Jul. 1473), Нет“ rozhodla tehdáì osud wychod-`

nich krajin, a w níì. die slow jeho welìkomocny' Паши-Навет

Mohn-.mede II решай, die swedectwi dëjepiscůw ale, hlawnë

pro видовыми dälostŕelstwa," od ného porazen byl.



96 Kmq XVI. Кии тащат и. быть и.

1474 proti laupeznickym toliko sídlům, dokazowalo úsill,

21

Juli

kterj'nn zmoeniti se snazil králowského mesta пищать,

Wladislawowi wzdy wérného. Mesto to, nejsilnëjéi a

nepî'emozitelná. ohrada moei èeské naproti Uhrám, bylo

jiz na tretí ,rok jedenáeti bastami silnë sewí'eno; о

hrdinném jeho tak dlath cas sebeY bránónl nezacllo

wala se bohuzel дамам palnèt podrobná.: jen to wime,

ze вдув 21 eerwenee Matiáá sám wedl posledni roz

hodny autok na né, odrazen a poraîen jsa musel pry

odstaupiti s hanbau, aniz od té doby pokusil se о

Hradiätë Мое." Blizäí zpráwy о boji tehdáz wMorawë

wedeném nedostáwají se; muselt ale byti dosti кипу,

kdyz král VVladislaw bral z nello sobë pì'íéinu, na

sném polsky tehdáz w Petrkowé okolo sw. Wlta dr

ту dwojiln poselstwim, nejprwé skrze Ctibora. z Cim

burka, Bernarta, Birku i Albrechta «Sokolowského, potom _

skrze Jana z Raupowa, zádati otce о ryehlau a. рогам.

рошое; па ëez posláno рту 24,000 тащусь do Öech a
l ~ prohláäena w Petrkowë wálka proti Matiáäowi.'la Tento

Aug.

31

Allg.

po `nehodë, kteráz jej potkala. u Hradiätë, eauwnul

nejprw do Trencina, brzy. ale hnul se jinau eestau

zase ku piedu, a pì'ibyl 4 srpna. do Olomauee, odtud

pak nezadlauho táhl k Opawë, ku potrestánl Hanuëe

knizete Krnowského i гнусь, а 31 srpna usadil se w

Nise."

Wálka té doby od Matiáäe w Morawé a w homieh

Slezlch wedená nebyla po chuti pánůw êeskych a mo

rawskych ani wlastni jeho strany; snazilise wäelijak .

o nawráceni pokoje a odwrácení hroziei wálky jeätë

72) Analeeta Boëekinnn w zemském archivu Morawském.

73) Wäe hlawnë podlé Dlugoäe p. 509- 514. О Janovri Zahnůském

mluwí téä Eschenloer w туй smysl. II. 301.

74) Eschenloer p. 302, Hr. Telcki, lV, 363. Xl, 509.



'rál «Matiáè и Hradiè'të a эдем? на Pnlné.

ты. Na důkaz toho, a k néjakému aspoñ objasnëní

neznámych událostí tehdejiích poslauäi zpráwa, рани Jin

di'ichowih Rosenberka 0d auŕednikůw jeho (lne 17 srpna
pŕineäenń z Prah'y, „2e pan Wilém кашку jel na rok

do Polné (ke Zdeñkowi ze Sternberka) »s panem Strai

skym, s panem Kdulìncem a nèkterymi wíce, a йе tu

krále Uherského Irady také hyti mély, w pondëlí minnly

(15 srpna.) a. o tyto nesnaze rokowati. Jestliäe пенто

kuji, tedy na tom jest, йе wojensky kral Praìsky (tak

slul-VVladislaw stranë uherské) s swan stranau wytrh

nauti méli а w pondëli nejprw pî'iäti (22 srpna) па

Kséinë byti. A take to za jisté se prawí,'ìc král stary

97

1474

Aug

Polsky leii na poli a má. wtrhnauti do Slezi, a jeho syn l

z Öech do Ишаку?" Y

Skuteënë Kazimírjiä 12 srpna wytl'hl byl do pole

wojensky, ale шине! w okoli Мента `i Öenstochowa

èekati ëest nedél', neäli shromáůdila se Vk nëmu weëkera

mbe jeho branná, kteréì pocitáno (lo 00,000 lidi jízd
nj'ch i péëich a 5000 wozůw. Wladislaw byl, dle swë- i

dectwí listin, 1 záî'i w Kutnéhoi'e, 3 шт jiî na poli

u Semitëäe, w dalëich dnech „na poli pod Zeleznymi '

hommi,“ od 13 zái'i ai do 5 ŕijna „na poli u Slawë

ниц“ psalo se o nem, 2e leìel polem wojensky tak

silnë, jak to kdy `za krále Jiŕiho wídáno bylo.” Bylli

„Slawêtin“ ten wesnice dneëní nedaleko Borowé, neni

pochyby, ie Wálecny pochod jeho' zamëŕowal skutecnë

do Могилу; dlauhé pak zastawení ' 11 Slawëtina nelze

75) Psaní ze Seillënn dané 17 Ang. 1474 (Orig. w archivu Tie

honskêm). Archiv банку, V, 355.

76) Listiny, z kterjchä béŕeme tato data, jsau ydesti hojné; dne

5 и“! pak psal Bones :Libëteinskŕ z Kolowmt kníäatům Sa~ `

skŕm z leiení ceského pod Íeleznŕmi horami: Wir ligen

sts.er zu Veld, als ye konig Jorg gelegen hilt, vnd haben

vast reyszing кепки. (Orig. arch. Отдали.)

. 7
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1474 pŕieítati jinému, neìli nowym rokům а pokusům 0 ndr

13

Sept.

23

Sept.

ioni pokoje. Jisté jest, ie jeete pokud leieno u Slawe

tina, pì'ijeli do lVratislawi, kami Matiáe z°Nisy due

13 „ан s malym jen haufem jez'dcůw byl se dostawil,

etyi'i páni eeëti a moraweti, Zdenek ze Sternberka i

)Václaw эту z Boskowic se strany uherské, и. Wilém
Rabsky z Risenberka. i Petr Kdulìnec z Ostromiŕelae

strany eeské, aby rse pi'ieinili o zachowáni pi'imeï'i.

Matiáeowi, jeni mel té doby wůbec jen málo wojska,

pi'ielo poselstwí to welmi whod, anejen swolil k ìádosti

jejich, ale i podporowal je weemoine, kdyi 23 záì'i „
ubirali se z Wratislawi k (vfenstochowu, aby sklonìli

I Kazimirs. ku pokoji take. Nabizel sc pry, ie odi'ekne se

weeeh zemi koruny eeské, pi'ijmeli jej Kazimír za syna,

dada mu dceru swau Hedwiku k mimielstwi.77 Ale

nejen zpozdilá hrdost králowé Aläbety, a'na Matiáee

za zete miti nechtela, nybrì. i poslowé cisaŕowi w tá

boru pŕitomni odwracowali Kazimira od pokojnych

umluw, jakoby jiì jisti byli Matiáeowy záhuby. Kdyì

tedy páni eeeti poäádali jej aspoñ o zachowáni a ob

noweni ti'iletébo pŕimeii, u` Sramowic umluweného, dal

jim za odpowed, йе sice rádby netoliko pŕimeî'i; ale i i
pokoji, a. weak Ze bezv pi'itomnosti syna swého krá-le

Wladislawa nemůie dáwati se w ìádné rokowáni. Pro

бей 'Zádal oprawdowe, aby Wladislaw nemeëkaje pil

мы k nemu a. spojil brannau moc swau s wojskem

jeho: ai se to этапе, pak ie pokojnému rokowáni bude

moei misto dáno byti.”

Ty dni pi‘ijel ArnoetSasky kurñrst do VVratislawi,

77) Dlugoii mluwi o tom teprw k r. 1478, nn. str. 567.

78) Eschenloer mluwi (p. 306) jen c dwau pán'ech, Dlugoä (p.

517) o tŕech, kniäe Arnoè't ale jmenowal we swém psani

weecky etyŕi, kteŕi pracowali ku Kazimlrowi o pokoj. (Orig.`

arch. Drńìd.)



“трюма do Slezska, Arnoët knife Sasky). ' 99

aby dekens] poëaté `s Matiásem smlauwy. Jakkoli1174

potud 'kniiata Sasti zwykli byli w otázkáeh politickych

hráti ohled na nejbl'ëäí pŕíbuzné a piutter те, с1ва1°е

Fridricha. i markrabi Albrechts.: tenkráte так, kdyì

jednalo se 0 1'0211111026111 panowání jejich, панцирем

cesta jiná, izalnítnuty ,také prosbyowdowëlé králowny

Johanny, jimiìŕl primlauwala. se u nich z_a „milého syna.

swého'“ krále “'ladislstwa.79 Spolëeni s Matiásem zdálo

se wèsti blíie k> cili: protoä beze wäech delsich rez

79) Pssní jeji ku kníäatům Amoät-owi i Albrechtowi duné na. Mêl

niee 10 Sept. 1474 w jezyku ëeském a chowené w orig.

_ trunìe w Dráìd'anech, kladexne zde pro památny obsah jeho

celé: „Éwagŕè a пупа nasi zwláätë 1111111 Máme zu. to. йе

“'aäeho Pŕátelstwí taqu není, kterak. z dopuätëni boìího

osiŕewäe po smrti nejjasn. kníìcte а pána Jiï-ího, slawué pa

mëti krále Öeského, manieln nnäeho nejmilejäího, jehoä dnäi

pánbůh wëemohaucí rae milostiw byti, sedëlì sm'e w pokoji,

k iidnémn se pi'ichj'liti nechtíce, ani Коши poxnńhsti, ani

jaké wálky wésti, ehtëjíce se w naäí sirobë zachowati,rjakoäto

na osiì'elsu wdowu pokojnau králowan pï'íslnëeloby. Ale wi

dance a znamenajlce, kterak mnohá protîwenstwí dëji se tóto

slawné korunê i take nejjasn. knileti a. pnnu “Íladislawowi
králi Öeskému tauì korunnu korunownnému a mazianému,

synu naäemu milému.; znamennwäe to, kterak sme mnoho do

brého, napï'ed od рана beha wäemohsucího, а od téà slawné

koruny wznli i podnes bráti nepr'estáwáme: nemohlî sme se г

Ytomu déle dlwati, widauce ie nám jest wädy s ní zrìstati, zlé

idobré trpëti; iumyslili sme sobë, n koneënê nartom 11313110—

wili, nbychme pìii ъёй korunë a pï'i jiì jmenowaném synu

l naëem milém koneënë zñstali apomáhali,” pokudä jediné moi-f- 

nest nais buda moei вшё1б..РгоЬой to wëdauce Waäe 1355101

atwo, ìádàmet na wás se wäí pîlností a wëìíme, jakoäto >naìíinji

zwlâätë milym à'wagru n. synu, йе to pro dáwné mezi námi

lásky zachowání neinite, s. nás, пупа. паёеЬо nadepsaného, a.'

jii ŕeëené koruny nikoli neopustlte, pro takowé nebo wëtäí

odplnty шве okâzaní.“ - S tim wëtäím podiwenim jest náìn

spatŕiti, au wlastm' syn králowny Johnnny, kníìe Hynek, jiì.

w temi mësici záŕí 1474 zdrìownl se 11 Matiáà'e we “Чай

slawi, co rada jeho. — ‘

7*
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1474 pakůw uznán jest nyni skutkem zn prawéllo krále

30

Sept.

dal byl obehnati asi 17 пеЬ 18 tisici brannymi.

Öeského, а. 30 мы poruëil Arnoët saskénm ëlochtiei

Ottowi Senkowi z Landsperkn i Zawidowa na námësti

“'ratislawském, u pritomnosti же, sloziti slawny slib

mansky, a pî'ijmauti od Matinee нищим Zahañské w

léno, jmenem a na mistë Albrechts, bratra swého, co

i'ádného nosìtele wëech manstwi Saskych 0d koruny

Ceské. Potom 6 î'ijna stwrzeny a doplnëny wäecky

pi'edeälé smlauwy mezi obëma stranami, al wyì'éeno

zejméns., йе kníäata. Saäti, co _drìitelé kniietstwi Za

hañského, mëli státi w tom samém práwnim poméru

ku korunë Öeské, jako wäickni slezëti kniìata. Ostatné

ze psaní, kterái w techto dnech Arnoët posilal bratru

swému Albrechtowi, widëti jest, ie netajil se powáäli

wosti postaweni, we kterémî Matiáä té ч doby nalezal

se. Swolaw pry on wëecky swé ioldnéŕe k sobë do

Wratislawi, nepoëital jieh wice neîli nëco pŕes 2000

jizdnych, 3500 pëëich n 900 wozůw, jcî rozloäil we

zwláätnim táboì-e wedle mésta; mimo ty pak mél pry

jen asi 600 jizdnych, rozdanych nékolika mestùm do

posádky, k obrane jejich.` Owojsku polském a ëeskem

2è we “iratislawi jeëtë nic jistého slyëeti inebylo; jen

tëkawy äel pry'Y lilas o mëstu Opoli, Éeby je Kazimir

We

Slezsku wůbec йе panowala wëude weliká. nespokojev

nost, u biskupa i prelátůw neménë neìli mezi kniiaty

a lidem obecnym, a to pro nekoneëné wálky, tëìké

dane a nesëislné útisky od ioldnéí'ůw, takäe obáwati

se bylo, ahy mnozi neodpadali od Matiáëe. K tomu ie

z Uher docházely nowiny welmi nelibé, йе Turci opët

hubili zemi anárod йе reptal hlasitë, an pry král dane

тыка sehnané promrháwal we wálce'ëeské, misto aby

j hájil zemi pred Turky; stawowé uheräti ie seházeli se
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we sném, o ¿emi Matiáä u_slyäew, byl pry nad miru 1474

zarazer; a podéëen. Protoz ze s nim, starostmi a pra

cenii pŕilië obtizenj'fm, jen poŕidku obcowati mozné

bylo, ze zdál se na. mysli skliöen byti, a ze nebylo
pocliyby o jeho pî-áni, urownatì se s lnepŕátely. K jeho

Моей tedy, odcházeje dne 7 î'ijna z Wratislawi шве, 7

решён Arnoät nékterym radám swym, aby jménem

jello pokusili se u krále Polského zase о zjednáni
nèjakého pHméî'i.s°- l l ~

Bylat to owäem doba pro Matiáëe kritická, kdyz

pŕiprawowals. se k boji proti néxìiu sila branná. dwau

шиизм, a podpora jeho poddanj'fch выть se jak

si nejistau; tenkráte byl neomylnë ztracen, —-— kdyby

byl mél Öiniti s перила); powahy пищи a. statnëjäi,

nezli byli král Kazimír a cisai` Fridrich. кыш i w

nejrozhodnèjäich okamzeních u-kazowal se wzdy neein

пущ a nedomyslnym; pî'edni pánowé polëtí, spolu wůd

cowé wojsk, byli mezi sebau, jakobyèejné, nesworni;

wrchni wůdce, maräalek Jan z Rytwian, jinak dobry" w

rade, byl we wáleenych wëcech nezbéhly. Proto ani

nelze zbamenati rozumného plánu weliké'wj'prawy: Po- '

láei,wkroëiw`ée do zemé nepŕátelske', nepostarnli se ani

о dobyti sobé w ni mista. pewného, co podpory a úto

ëiëtë w баз potí'eby, ani 0 î'ádné ztrawowáni tak weli

80) Wie to podáwáme dle pramenůw půwodnich w král. archivu

saské'm. Psani Amoëtown jsau tam wesmës nedatowaná; jen

z obsahu wiciëti, ie poslednî (“то bylo pïi odchodn w pátek

7 Oct. Radowé, Нет“ гуд km'ìe шиши, aby dle moìnosti

prostŕedkowali шей králi, byli hrabë Wilém z Henneberka,

Hugold ze Éleinic, выть zSehönberka. ikancléi' Jan Scheibe.

(Orig. ibid.) Zápisy 30 Sept. a 6 Oct. tiitëuy w Reichstags

Theatrum unter Maximil. I` 171 »3. О uherském тёщи, w

nepìítomnosti Matìáäowë, „как ne proti nëmn, ale pro obranu

zemë preti ankům dräaném a 2 Oct. zawfeném wiz zápis

ар. Katona XV. 7387g14.
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1474 kého poétu. Císaî' Fridrich, -stroje se w НЕЁ k wál

ce s kniietem Burgumlskj'm, nedostá-l smluwzkn sKa

zimirem u_W'lndislawem uëinënyin, anii byl jim ku po

moci. Muti-¿ä mél u sebo owëem jen malé wojskor ale

byli to lidé we zbrani a w boji nad jiné wycwiêeni a

otuiili, wedauci wálku co mnéní a îiwnost pospolu; by

la. to powëstná jeho „rota ëerná,“ zálezewëi témèí' we

skrze z iolclnéi'ůw z ciziny najimanj'fch, ëeskych, pol

skych а také srbskych, jimìto Matiáä netoliko î'ádné

platil, ale i mnoho showíwal, kdyä jen náleìitë konalì

wojeiiské powinnosti swé. Pomëry mooi wáleèné po

dobaly se ponëkud tomu, co nëkdy w Öechách za kwëá

tu Táborůw a Sirotkůw widáno bylo, ie wojska. щам

wíce rozumem а ишёп1ш,пей11 silau witéiila. nad spuu

stami brannych ohromnj'mi. Nyni umëní a rozum »wáleó

ny stály po boku Matiáâowë, kreryìto stastnym instinktem

wůbec dopidiw se mnohych zásad politickjich a. wáleë

nych, kteréi teprw za naëeho wëku zewëednëly, byl i

sám dobrym wúleënikem, i mél zwláëté w Öekém ry

tii'i Frantiëkowi z Háje wůdce neobyéejnë smélèho a.

znalého. Pustiw'nepi'átelůmkrajinu ëírau, obmezil se

na. bránéní hfaíenych mist, do nichì lidu selskému

wëude i se zá-sobami swj'fmi nchrániti se kázáno,a.sau

4 stì'edil se со moìná nejsilnêji u VVratislawi, wäemi ро

VVedle mêsta zaloíil pro Woj

sko swé nowj'y tábor dob're opewnény а ozbrojeny, z

néhoí wysilati mohl jednotliwé бегу kezwláätnim wy

prawám, а nejwice proti picujieim haufům polskjm.

Takéf mu den со ‘den wojska. znamenitë pŕibywalo.

011 pak- na. wëe mél oko, н. bywal ryehle rozhodnj'f w

úrhyslech swj'fch.

26

Sept.
`Wojsko po'lské pïekroöilo bylo dne 26 záí'i lira

niee Slozské, a`mësteöko Rosenberk bylo` prwni zua

tŕebami hojnè zásobené.
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menibéjëí misto, kteréhoz zmoeniwäese, obrátili je is 1474

jeho probeätstwim we popel. Reka Ódra, pro panujíci

té doby suche. desti málo nebezpecná, pi'ekraèowana u

Ohraplowíe (Krappitz) po cele ti°i dni, awäek bez pa

trné nesnáze. Potom obrátilo se wojsko preti mëstu

Opoh', hlawé zwláätnlho knizetstwif, kteréz odolawëi

prwnim autokům, necháno brzy §va pokoji; za to ale

`musele w okolí »az prj' do ëtyr set Wesnie lehnauti pe

pelem.’ Kdyî dále n Schurgast méli Peláei pŕebroditi

i-eku Nisu, poslal Matias znamenitau cast wojska. swe
ho, aby tomu bránili: tu ale po nékolika menäíeh po- j

trzkách strhla se jedìná. w té wálce bitwa w ëirém

poli u Zwanowic dne 12 i'íjna, w nii, pí'î nerowném 013.

рНЦё poëtu bojowníkůw, Matiáä Vutrpël znamenitau

skodu, a wojsko jeho perazené ßtíháno az pry neda

leko Wratislawi. Mezi джута w tomto boji sè strany

Matiáäowy nejwzácnëjäí byl pan Wilém z Pernäteina.

О dalëi mé'sta hlawní, Grodkow, Bŕeh a. Olawu, Kazi

mír ani se nepokusil, desti maje na poplenéni krajůw.

Вне 17 î'ijna pritáhl ì Wladislaw s wojskem swym na.blízko, jehezto sila udáwána od 16 do -20 tisic woji

nůw, nejwíee pëäich, a nazejtî'i spojili se w jedno jak Olì

králowé, tak i brannj'fdid jejieh; stale se to nëkde ne- к

daleko mêsta Bŕehu, misto neudáwá se. Té doby uzili

radowé Saäti, aby obnowili jednám' o pokoj, iemnz Ka.

zimir byl se амид wyhybal, prawë, ze musi di'iwe se

synern swj'lm uraditi se. Na zádost jejich o. gleity, aby

ku králům pì'ijeti mohli, odpowëdèl Kazimír dne 22 22.

î'ijna z lezeni nedaleko mësta Olawy písemnë, ze rad 0“

je u sebe opèt uhlédá, a prinesauli od ykrálle uherské

ho, jak prawili, sluënëfa ëestné spůsoby k urownáni,

ze najdau ke wëemu sprawedliwému ochotna.; co

radowé mocnáî'e pŕátelského ze nepoti'ebowali sice glei



104 Ifniha XVI. Ima тащит II. бит]: и.

1474

Nov.

3 l

Oct.

Nov.

Nov.

tůw, a wëak k jejicb zadosti Ze jim takowé posílá. Ja

kowj" byl obsah .podání, kteráz tudiz mezi Wratislawi
a lezenim polskoèeskj'm se stŕídala, nelze nám udatá;A

kdyz ale w den Wsecb Swatych (1 listopadu) ozná

mili Matiásůw poslední aumysl králům, odpoivvédéli tito,

ze jiz marnébylo wëeliké jejich úsilí,azapowëdéli'jim

pokraëowati w rokowáni dale."1 Mezitim bylo wojsko

spojené priblizilo se ke )Vratislawk alezelo dne 28

ì'íjna u wsi Swantnika i Wodni Jence, potom 31 î'ijna

polozilo se u wsi S. Kateriny, asi mili od mesta, do- 

tykajic prawym kŕídlem i'eky Odry, lewym Olawy

(Lohe); nikdy pry nespatŕeno we hradbách wozowj'ch

wojska tak welikého. Nazejti'i po Wäecb Swatycb (2

listop.), tudiz po zruseni wëeho Wyjednáwání, hoijelo

pry w kraji Wratislawském tolik wesnic od rana az do

poledne, ze aèkoli byl den jasny, pro bustotu kauŕe'

nebylo ani slunce widéti. О dwa dni pozdéji, w pátek

dne 4 listopadu, zdwihuuw se náhle weëkeren tabor,

(jak se prawilo, pro nedostatek wody,) obratil se

cestau k Leëné (Lissa,) a poloiil se podél reky (By

stì'ioe) od Zalkowa az po wes Goldschmiede (u Leäna).

Táhuauce wäak mimo )Vratislaw we hradbé wozowé

ëestnáctii'adowe', drieli se na. půl mili od mêsta, aniz

autokem k nému obrátiti se sméli: ale tolik opét wes

nic obráceno w popel, ze s wyësícb wézi Wratislaw

skych az рту do 300 pozárůw pojednau poöitati se

mohlo.“ ^

81) W kràl. saském archivu w Dràädanech zachowalo se nëkoli
kero psaní azpráw о této wëci; posledni zpràwa ku km'äatůmv

Saskjm (una. z штамм dne 4 Nov.

`>82) Chronieon Bohemiae, posawad uewydans', sepsuné od Benedikta

Jonsdorfa, орава. kláäterß Matky boìi na Pís'm we Wratislawi,

(w rkp. ,knibowuy university Wratislawské IV, Q. 205) po
Lláwá. o této wálce зря-Ату ëasto [ерёй5 neìli jsau strauuá líëcuí
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Oëekáwáno wäeobecnë, ie wojsko tak moliútné` 1471i

obráti se k obleiení a dobywa'mi Wratislawi, 4a rada

mêstská chtéla proto dáti strhnauti hékterá. stawení

na piedinèstich, ëehoi alo král Matiáä nedowolil. Ze

pak obleieni takowé zamyëleno bylo skuteénë, jewí se

i z podaného té doby a. mnoho pi'emitaného náwrhu,

spůsobenim Odi'e jiného ieëiäté odejmauti. mêstu poti'eb~

nau wodu. Ale za pŕíëinau mnoiieich se co den nesnází

pustìli králowé wäecky myälénky na tak smélé pod

niknuti: neb Matiáìi, nebyw od poeátku neëinnymV w

odporu, stáwal se eím dále tim odjváiliwéjäim. Polfiei7

p'reäedäe wäiekni, pro spojeni se s Cechy, na lewj'7 bi'eh

Odry, obnaiili byli hranice králowstwi swéh'o neprozì'e

telné; pak plenice Ь. niëice w äirém kraji êehokoli za

sáhli, sami odjímuli sobé prameny dalëí wyiiwy. Ma

tiáë pak umël> wybornë koŕistiti z ehyb swyeh nepŕá

tel. Nepustiw se nikde do ŕádué' bitwy, rozdélil bran

паи moe swau na hojné' бегу, jimi uloiil wésti wálku

partìsanskau. Poslane 'sice do hoŕejëieh krajůw Polska.

haufy nadëlaly tam wice strachu-neili äkody: tim zá

hubnëjëim ale okázalo se byti hlawni oddéleni также, _

táhnuwäi do Poznaůska., jemui welel hrabé Stépan

Zápolsky, a pŕi vnëmi byli take kníiata Fridrieh Leh

nicky afJindŕich Koiiehowsky. Ti zradau wice neili

moei dobywëe mësta i hradu Mezìŕíëi a. upewniwëe se

tannppoplenili pì'es tisie wesnic a. mésteeek potud wál

kan nedotknutyeh, popalili' ai i pŕedmésti Poznañská,
i obtiiili se koŕistmï wëeho druhu. Take vw Öecháeh

zjewila se té doby nowá posádka uherská na Kolíné,

a éiníla w okoli mnohé äkody, wäak ne bez trestu,

~ Dlugois'owa i Eschenloerowa. Benedikt Jonsdoff opatowal ne Pisku

'0d r. 1470, ai “miei 13 .mi 1503. Dilo wrak jeho мы jen

do smrti Matiáäowy 1490`
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1474 bywëi 0d Kutnohorskych dwakrát (12 a 25 listopadu)

poraícna u Kanku в“. We Slezsku samém, ukrutnosti

wäeobecnóho plcnëní podraìdéném, ëiháno Wände na

picowniky polské, ktei-izto prepadáni bywawäe nena

dále, pobiti neb zjímáni jsau w takowém poëtu, ze

jim brzy ani weze ani wézeni we Wratislawi , we

Swidnici a w jinych mesteeh'nepostaëily. Ke'zvvlá.ätní`

Polákům ëkodé zdaŕili se polätí ioldnéí'i we wojätë

Matiáäowë, ktei'ízto waleènau lstí stawice se tytyz со

pŕátelé, uwodili mnolié krajany swé do záhuby; jmena

prednich takowychto zrádcůw národu swého patrioticky

Dlugoä we sprawedliwém hnéwu zaznamenal do leto

pisůw swyeh, na wéënau pro né ipllo potomky hanbu a

wystrahu. Nedostatek potrawy, rostauci kazdym dnem,

nemolia we Slezsku hojen byti, pozadowal daleké do

wozy z Polska i z Öeeh, kteì'iz `nad to padali prilië

èasto беты Matiáäowym' do rukau; a. hlawni takowy

dowoz polsky, od' néhoz wiselo zaopalŕeni celé wy

prawy pro blizící se zimu, za. pŕiëinau neswornosti

wůdcůw, nechán jsa bez dostateëného průwodu, oetnul

se w moei nepŕátelské; jiny, prieházejíci z Öech, pod

skoëen od wäudybyla Frantiäka z Háje u mésta Ném
èího a zniêen s wètäího dílu. 'Proto zmáhajici se we

wojsté i hlad i krutá. zima., plodice ŕnnozstwl nemoci,

k nimz nezadlauho i skuteeny -mor se pì'idruiil, půso

~ \

83) Иришки о této wëci konëi ’se rymowaná. kronika беды. „o

wálce s Uhry r. 1468-1474,“ kterauì r. 1829 wydxli »me

pfi starych letopisech ëeskych na. ш. 486 _502. Pamëti rodu

Daëickych s Heslowa (MS.) prawf: „1474 w sobotu po S.

Martine (12 Nov.) zbìli a zranîli Hornici u Kanku mnoho

Kolinskycb. A ропот hned we dwů nedölich, w pátek na S.

Kntefinu (261 Nov.) w témì mísbë opët jich podruhé mnolnem

wíce nei prwé гуси Kolinskych zmordowali a zranili и!

Homici.“
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bily Найду den dësné ztráty наша, i kalily bojowni- 1474

kflm wyhlidky do budaucnosti elm dale tim smutneji. '

Protoz není se ¿emu diwiti, ze králowé, kteì'l и
byli о Wäeeh вижусь jeäté zamítali-kazdau myëlenkn

о urownám' se na. základeeh od Matiáäe podáwaníeh,

о äest dni pozdëji nezdráhali se wíee pì'ijmauti pro

sti-edkowáni tech samyeh pánůw èeskych, дым) do

brá wůle potkala se byla. 1r Öenstochowa s opowrze

nim. Pan Zdenék ze Éternberka, di'íwe darme usilo

waw o pokoj, pî'ilnul byl opët k Matiáäowi wernë, a

.prokázal mu we wálce znamenité sluzby: nyní wäak,

wida dobu `prihodnau ku prowedení programmu swého,

wkroeìl spolu s pany, rokowawäimi dŕiwe na. Polné,

-mezi wálèlcí strany, aby dowedl ‚je, pies wäeliké jich

obau zpauzení, k doëasnému aspoñ upokojeni wlasti. 84

Nemůzeme udati, jakowí základowé miru nawrho

wáni s obau stran hned na. poeátku, i zdali 'a w cem

liëili se od tëch, které poznali sme z wyjednáwáni

pi'edeälyeh; o zasnaubení Hedwiky’ Matiáäowi nelnohlo

jiz byti reci, kdyí` o nékolik dnl dî'iwe slawena byla

we Wratislawi, radowánkami obecnjmi a. oswëtlením

тёща, pŕipowéd deery krále Neapolského; пеняйте

mnozily se bezpoehyby tim, ze »Kazimir ~i Wladi

slaw pojimali k sobé také eisai'e Fridriehs., hlawniho

spolupůwodee wálky, neclltéjíce smiŕení jinémlì, nezli

84) Йе initiative. k rokowání wyà'la od pánůw ëeskjeh, пупу/1:6.

samo z bëhu dëjin: a wäak i opat Машку boìí nu I'h'skn

swëdël', zesrex Poloniae, mediantibus aliquibus dominis, de

Bohemia, dedit se ad traetatus treugarum et concordine circa Y

festle S. Leonardi. Qui tune ineepti et per totem ebdomadam

per eousiliarios regum hincinde in campo fuerullt continuati.

Take Bonlilli (р. 596) prawi w til smysl: Principes tandem

utriqlle silos reges usque adeo pro communi salute vexarunt, llt,

quod ipsi ennfieel'e 'nequivere, id in colloquium illi adacti, in~

genita финиш: probitate trllnsigerent.
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1474 kteréäby i k nëmu wztahowalo se. .listé jest, йе nesnáze

Nov,

ty byly náramné, a ie Matias, nehledé na morowau ná

kazu, také na,jeho strane straënë zui'iwëí, a moha na

upokojení öekati déle,'poîiwal w eelc'm rokowáni mrawni

pŕewahy.“ Radowé wäcch tri králůw, jmenowání bywäe

k té wéci okolo dne sw. Linharta. (6 listopadu), ztr'áwili

cely tyden pŕedbèìnymi kroky k dorozumëni se, ai ko

neéné snesli se о potrebè osobniho králůw se sjeti a

smluwení. Nelze owëem mysliti jinak, neîli ie získán

byl nèjaky pewny zaklad pokoje, i ie cáka. konecnéhq

smii'eni musela byti podstatná, kdyä ynn'acnaí'i uwo

lili se k takowému setkáni se. Stalo se ono welmi

slawnè w autery dne 15 listopadu na polich u wsi

Welkého Muchoboru; toho wäak due sjeli se jen Kazi«

mir a Matias jezdecky za kruté zìmy. Zůstawäe oba

na konicli, wítali se s obnaZenim hlaw a mluwili dosti

prátelsky, мама sá-m za sebe, Kazimir skrze jednoho

biskupa; dwoì'anůw na tisice stalo we skwëlé zbrani

za .kaîdym z~nich. Wladislaw, jemui důstojenstwi 11115.

lowské 0d Matiáëe popiráno bylo, odepŕel byl pì'ito ш

nost swau, kterai ale 0d Matiáäe za newybnutelnë po

tŕebnau sauzena byla, méloli následowati skutcëné smi

ì'eni.' Protoi slibil- Kazimir, pohnauti ‘syna swého» k

aucastenstwi we sjezdu nazejtì'i, a poiádal Matiáse,

kdyírl mél nastati pokoj, aby lidu jeho take picowáni

w mêstech a krajich Slezskych aspoñ na tì'i dni wolné

propuëténo bylo; k éemui Matias na miste ochotné

swoliw, dal na wse strany pî'imëŕené rozkazy. Pi'i

B5) Ackoli pŕewaha takowá, eo nasleko wedeni wálky, popirati

15

Nov.

se neda: prece ta nemírná i wice nei détinska chwastawost

Matiáäowy stl-any o déjích tëchto, jsui poëawái hned 11 Ма

tìâäe snmého a welebitele jeho Eschenloera, jeätë ani za naäi

doby Fesslerem se neukonöila, hnusiti se musi kaldému

powi'lliwému а saudnému zpytateli déjin.
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schůzi nazejtï'i dne 16 listopadu sti'any weecky shro’ 1474

máídiwäe se na temi miste jeäte eetneji, stawily na NIJ;

odiw jako o záwod wäecky nádhery a skwosty swé.

_Králo'wé meli drahocenné stany w poli, znichìto kdyi

scházeli se pesky we průwodu pi'ednich rad swych,

stalo se , ie Wladislaw poprwé podáwaje Matiáeowi

ruky, odwracowal twáj` swan; brzy weak obdrîelo wrch»

obcowáni netoliko wlidné, ale i pŕátelské, pí'i nemi

otec a syn bráwali Matiáee mezi sebe ul prostŕed. Ma

tiáä potom uweda. krále do swého stanu, eastowal je а

bawil co nejeestneji ай do Weeera. Mnoholi pi'itom a

jak> mluweno jest o záleäitostech politickych, neudáwá

se: ale jmenowáni opet plnomocnici k dojednáni jich,

а posláni do mesta, в“ kdeî owäem s Poláky a. s бе

chy nezacházelo se eetme, ani od lidu mestského, ani

od duchowenstwaf Newi se na jisto, kolik dni trwalo

nowé rokowání, ай pi'emoäeny wäecky prekáäky, akdy

skoneeno. Zdá se, le dne l? listopadu bylo jii wee ¿i

pojiäteno, protoìe toho dne wojsko eeské stranau k '

Landshute a Trutnowu jìî nastaupìlo zpáteeny pochod

swůj, utrpewäi den pi'ed tim ohnem wzniklym náhodau

w táboî'e polskoeeském welikau ekodu. Listiny weak

86) Робе: ijména'jejich udáwaji se rozdílnë: u Dlugoäe se

strany Matiáäowy biskupowé Rudolf Wratislnwsky a Gabriel

Rongoni Belehradsky, chnek ze Éternberkn î Whelaw z Во

skowic; s Wlndíslawowy Wilém кашку z камыш, Beneä

Libìiteinskyr z Kolowrat, Petr Kdulinee z Ostromiŕe, a pod

komoŕi Samuel ze Hrádku; s Kazimirowy palatinowé Jakub

z Dubna, Stanislaw s Ostrorohu a Mikuláà' z Кита i probois't ~

Ondŕej Roza. U Eschenloera: biskùp Gabriel, Zdenek ze

éternberka, Jiŕi ze Steinu; --Heŕman ze Zwlŕetic, Wilóm

liability, Petr Kdulinec, Beneä z шедшие;- _ Jakub z Dubml.7

pán z Tamowa, Stanislaw Ostroroh.  Udlmi Dlugoäowo

zdá se byti шаман, 5еШюй Eschenloerzamleuje i jednoho

z „prostŕedníkúw,“ Wáclawa z Boskowic (srow. posnam.¢87.)
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1474,0(1 králůw na potwrzeni smluw wydány mnohem ро

8

Dec,

zdéji, Matîáäowa teprw drie 8 prosince we Wràtislawi.

Zápis o sneäení )Vi-atislawském obsahowal we sest- _

mecitma Öláncích následujíci důleiitá. ustnnoweni: 1)

ВШЕЙ pi'imëi'i a kŕestanské stáni w zemich koruny

Öeské mezi wsemi poddanymi králůw Matiáse i Wla

dislawa ode dne 8 prosince 1474 ai do hodu swato

dusniho za dwé léta, t. do 25 matje 1477. 2) Císaj'

Fridrich, podáli we 13 nedèlích pi'iznawaci list swůj ke

wëexn ölánkům této smlauwy, pî'ijat bude do téhoìl

priméî'i se wëemi poddanymi swymi, tak wëak, aby ti,

ktei'í poîiwaji Matiáëowy ochrany, nebyli ji zbaweni.

3) Totéì` primërí má státi a trwati take mezi králi

Kazirnírem a Matiáäem i wäemi poddanyxni jejich. 4)

Wsickni W dosawadnich wailkách zajatí jakéhokoli sta

wu propuätëni budte na swobodu bez wyplaty, s je

dinan wyminkáu Mikuláse Strely z`Rokyc. б) Pokládá

se snëm wëi koruny ëeské do Prahy tŕeti _nedêli po

Wánocích (15 ledna. 1475), ne nëmä pred zwolenymj

î'editeli zemskymì, ceskymi i morawskymi, rozhodnanti

se má pre mezi králem Matiáäem а. temi, kterymî pro

ruäeni obecniho pokoje туй 111111 moei odjal zámky jejich,

a. tu má se oboji strane státi sprawedliwost die nálezu

techie reditelůw; wyjímá se kniìe Hanns Kmowsky,

jenì má jinou s králem úmluvru. 6) Na. temi snëmu w

Praze jmenowaní reditelé wypowediti maji o wëech sko

dách, kteréä za pì'iméî'im staly se strane oboji n2 do téhoî

dne, a to podlé. sneäení snêmu Beneëowského ijeho

w Morawé stwrzení. 7) VVsecky zámky a. statky w

Polëté i we Slezsklrw posledni wálce od kohokoli do

byté mají dî'íwëjäím majitelům swym wráeeny byti

8)-10) Hned pri wydáni zápisu na. toto prímëî'í maji

ètylßm pánfun, Zdeñkowi ze Sternberka, )Váelawowi
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Öldnky meíení W'atislauiske'ho. 111

z Boskowic, `Wilémowi Rabskému a Petrowi Kdulin- 1474

eowi 8" oznámena byti od Wladislawa jmena onëch 15

.osob we Slezsku, 0 1110112 prawi, йе králi Matiáäowi bud’

nikdy se byli nepoddali, :meh od ného заве odstaupili,

a. král Matiáë má. jmenoweti onëch 5 poddanyeh пеЬ

pî'iwräencůw Wladislawowych i Kazimirowych, které

`wydáwá za swé spojenee; ti pak wäickni в oboji

strany mají pojati byti do tohoto pŕímëŕi а jeho Рот

wati beze wBi pŕekáäky. 11) Pokud pŕímëî'i toto trwnti

bude, nepŕijimej dále îádná strana. k sobë poddanych

neb pî'iwräeneůw druhé strany. 12) Nowë zî'ízené po

eádky budteî We 14 dnech wäude zase zboŕeny, staré

zboŕené шашку nebudte w tomto pî'íméî'i oprawowány.

13) Powètaneli kde jaká. posádka ibudauli z ni ëinëny

ëkody, zawázáni jsau wäickni tî'i králowé postarati se

kaädy nákladem swym wlastníni о вро1ейпё jejich zru

ìâeni _a potrestáni. 1'4) W Öecháeh budte ustanoweni

dwa î'editelé neboli ochráncowé pokoje, а 15) w_Mora.

wé tolikéi, po jednom s kaädé strany, jeîto _bditi maji

nad zachowánim tohoto miru а proti ruäitelůrn jeho

wolati stawy ku pomoci, пеЬ kdyby nastala potreba.

wëtëi, oba krále Samy. 16) Wäickni stawowé We wäech

zemich koruny ëeské maji listy swymi piiznawacimi

potwrditi pî'imëŕi tohoto, poloîice takowé listy nejdéle
do dne 20 ledna. nejprw pî'iätiho wŕÖechách w гиен

obojích ŕeditelůw zemskych, wMorawë jedni na radnici

Brnénskau, druzi na Hradiätskau, we Slezsku, Sesti

J

87) tito páni, шт jiì pied wàlknu byli w Polné, we Wra

tizlnwi a. w Öenstochowë prostfedkowaü se jali, sluji w tomto

zápisu sknteënë dwakrát „mediatores“, öehoä ale Eschenloer

we swém pŕekladu (str. 320-26), jnko tak'é jinych podrob

nosti wíce, si newäimnul. Fotwrzuje to, mimo jîné dúkazy,

zdàm' виде w poznam. 84 it 86 nwedené.

\
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inëstech a Luzici na radliici Vl'ratislawskau; kdokoli to

neueiní, bud’ powazo'wán a trestán co ruëitel obecného

pokoje. 17-24) Dle naŕlzeni snému Beneëowskéhg

ustanoweni budte w kaidém _kraji w Öechách po dwau

heitmanech, s kazdé strany po jednom, jezto zŕeni

méjte k wrchním feditelům zcmskyrn; oe mël snëm do

Slaného swolán byti, to konej se na dotëenéln snë

mu Praiském'; holdy wäecky pŕestañte, сё! cla: nowá.

wäecka, kromë cla na “Iltawé pod Ostromeöem, kterèz

>cheñkovvi ze Sternberka na` sjezdu w Némeckém Bro

dé i na. snëmu Beneäowském pi'iŕeeno bylo; silnice

budte Wände swobodny, lezáci a zlodëji poprawcům

.odewzdáwánh u desk zemskjch i dworskyeh at po

tŕebnosti se déji dle obyèeje 8111.89.25) Zruëilliby Мету

ze Ш králůw то úinluwy kterymkoli spůsobem, proti

tomu mají oba ostatni pomáhati sobë. 26) Zápi's tento

w nióenl neniá ivaditi starym smluwám mezi Кино“?

stwími Uherskyrn a Polskym z dawna ntwl'zenj'fm.4

Dle clánku 8 této smlauwy jmenowali potom swé

spojenee, jez do pi'imëï'i brali wedle sebo: krńl Matias

Karla knízete Burgundského, Jindŕicha kníìete Minster

berské-ho na Kladsku, biskupy Pasowského aVVarmien

ského èili Heilsberského w Prnsich a lnësto Cheb w Öe~

cháeh; král Wladislaw knizata Jindî'ioha na Kladsku,

Hanuäe Ratiborského, Hanuäe Krnowského, Premka

To'ëeekého, Jana Zátorského a Kazka Kozichowského,

pak pány Hanuäe z Cedlic î'eèeného Rochlic na. Lehn

hausu, Hanuäe z Sellendorfa na Fürstensteinë, Hanuëe.A

Cetrise na Neuhausu, Jiì'iho Cetrise na Kynastu, Nikla

88) “Ъ ëláucíeh 17-24 opakuji se téméŕ doslownë ustanowem'

snëmu Beneïs'owského prwniho i druhého (wiz Archiv ëeskŕ,

IV. 468 el.) Nowj to атм wliwn, kterého w jednáni tomto

poìiwali onine ëtyŕi „mediatores,“ в zwláätë Zdenëk ze Étern

berka. `
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Streita í'eëeného Krepl, Nikla 2 Ёе11еп11011'а. na Pan 1474

kendorfë, Nikla z Petersdorfu, Hannäe Posselta z Känt

chen. s’ Císaî' Fridrich pî'istanpil k témuä mírn a po

10211 pî'iznawací list swůj.

Podiwné jest, ale hodné. poznamenáni, ie Wrati

slawanům nastalo hoi-e teprw po odtrhhuti nepŕátel.

S jedné strany dräel král Matias sand pŕisny пабе

wäemi podezŕelj'mi, 20 w minnlé wálce pŕáli Polákům

aÖechům, a »denunciace uìiwala liojné swobody; s dru

hé strany nedostáwalo se témuí králi penëz na 20111

roty. èerné, a опа shlukäi se 2 celého Slezska (101110

mady, poëala bez káznë liojiti se na poddanych jeho,

mëëfanech Wratislawskych, a na. celém okolí. Najatí

obránoi jako nepi'átelé wbijeli se do domůw a “118.2

dili, kdo stawil se k odporu; Matiáë wolán jsa k

ochranë a. pomoei, jal se chlácholiti na. wse strany, ale

èinil se neji'adëji newëfla. LNei'íks'tni a. litost nad ро

ëatau nèkdy ‘swéwolnël s kaeíŕi wálkau byly nyní wäe

obeené. Pí'ední té doby Matiáäůw rada, Jii'í ze Steinu,

nëkdy kancléi' arcikníiete êlbrechta, piitel Èehoŕe z

Heimbnrka i rada krále .liî'ího,takto pry odpowídal na.

stíìnosti mëëfan: „wy ste tanec ten objednnli, рой-вы

jest, abyste platili piätcům a ënnlaî'ům; sluëi wás pî'i

prawiti tak, abyste napotom nebrali té drzosti do sebe,

králůw neposlanchati,§ králiwálèiti, krále kaceî'owati;

na. papeäi jest, sauditi о kacíi'stwí, nikoli na. wás,Wra

89) Eschenloer mluwë o této wëci (р. 326—327), prawí o kniäeti

Jiudŕicbowi na Kladskn: „ein fromer Fürste, waschende auf

beiden Bänken.“ Лайбе domjäleli bychom se, ìe tu rozumin

byl knííe Jindŕich mladäí, t. j. Hynek, рейдеру sice Wladi

slawñw, ale Matiáè'ůw spojenec. О pànech Slezskích strany

Wladislawowy di Eschenloer, 2e byli sami wraäedlníci a lau

peäm'ci, nespominaje si, ie we wálklich od jakîiwa. kaìdá.

strana ¿im wíce wraîed a laupeäi spáchnla, tim wëtäi без: n

sláwn si z toho pŕiëitala. '

8
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1475 tislawëtí chlapi!

1 З

Dec'.

Mnsit se naloìiti s wámi tak, aby ji

ná тёща, patrie na was, neiln se zachowáwati posin

äenstwi, hledëti swj'cli äiwnosti, milewati pokoj а пеЪа

йШ ро wálce.“ О sw. Luciì (13 prosince) swolal Ma

tiáë snëm do )Vratislawipro nabytí penëz a zastaweni

wëelikj'ch neî'ádůw We Slezích, i nstanowil na nêm za

heitmana zemského hrabëte Ètëpana ze Zápoli, muze

stateënélio, jenz kdekoli mohl, dobran pry kázeñ мы;

ale i pî'i nem stëzowáno si, ze jsa Uber, mluwil siee

cesky, ale nëmecky neumël.90

тату énëm weäkerych zemí korn ny ceské do Rmhy

uloíeny nepocal se jakoì ustunoweno bylo, ale jak obyv

ëejné, mnohem pozdëji; ncbot (lne 15 ledna mela strn

na Matiúäowa teprw pi'edbêznj sjezd swůj we Strakoni

cicli, о jelioìto wäak jednáni nemáme podrobnj'fch zpi'áw.

A jeäté mène zaebowalo se jieh nám otémze dotëeném

snëmu Prazském; tehdejäi letopisci wäinlali sobë sice

bauŕí w powetì-i a kobylek, kteréz letely рту jako

mraëna. skrze Öechy а spásly wse, kamkoli se .spu

stily: ale pro politieke pïemény a esudy wlasti nemëli

smyslu. Za wëe, co wíme о jednáni иного nejdůlezi

téjsiho snëmu swé doby, (lökowati máme jediné pol

skému déjepisci Dlugosowi, od nas jiz caste pripomi

налёта, jenä pozůstawilo nem zpráwy následující: „Se

swelením obau králůw,Wladisla 'a i Matiáëe, snëmowali

w Praze dne 12 únera stawowé ЕЩЕ strany wäech» zemi

králowstwi ceskébo. Tu kdyz, odloziwëe wäecky nechuti

a nenáwisti, mnohonásobná7 mëli jednáni, kterakbywlast

swan w jednostejny На zase uwesti mohli, posléze ta

kowá wydal'î ustanowení: aby tetiì. )Vladislaw král бе

skj'V ат! celé Öecby s obojí Luìici a dwëma kníìet

15

Jan.

1 i’

Febr.

90) Wäe die téhoì Esclienloera p. 327-335, jemu?. pŕíswëdëují Y

w tom i Шивой, i ори: kláàftera w Písku.
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stwimi wc Slezícll, Swidnickym a Jaworskym, Matiáä 1475

pak Ubersky král celau Moi-awa s ostatkem zeinè Slez

ské. Umî'eli Matias bez dedicůw prwé, má. po jebo

smrti wäen-ko prostym nápadcm wrátiti se VVladislawo

wi; pozůstawili dedicerwyplatí se jim 200.000 zlatycb,

а. budau powinni postaupiti wäeho zase. A naopak to

téî zachowáno bud, pî'edejdeliWladislawMatiáse smrtí;

s tau wsak wyminkau, '2e biskupstwí Olomueké a dů

stojenstwí maräalka králowstwi Ceskóho wzdy toliko

ku králi Öeskému patí'iti-majl.“ i" Nelze w usneëeni

tomto neshln-dati prwní základ a jako zárodek onoho

urownání, kterym o ètyri léta pozdèji mezi králi а ze

mëmi skuteëné, aèkoli spůsobem pro Cechy jeëte mno

hem nepî'izniwëjäim, pokoj utwrzeir` jest. lTake` na

snému tomto zwoleui jsau dwa ncjwyësi oprawcowé w

Öecbách, kníze Jindi'ieh se strany Wladislawowy, s

Matiáäowy Zdenëk ze Sternberka. Awëak ponëwadz w

Praze té doby jeätë ne wäecky spornó otázky nalezly

byly rozreëeni, odroëeno dalsi o _nich snëmowáni do

Brna, ke dui 25 bi-ezna. .

Pri tomto nowém snêmowání pŕítomen byl take

král Matiáë w Brné, nikoli wäak co pî'edseda. snëmu;

mezi èelnèjêirni snëmowníky jmenují se se strany uher

ské pani Zdenék ze Sternberka, Jan Zajíc z Hasen

burka i Jindŕîeh ze Hradce, se strany pak )Vladisla

wowy VVilém mladsi z Risenberka., Jan Towaëowsky z

Cimburka pane Ctiborůw bratr, a Beneä Libëteinsky z

Kolowrat; auë'cl rokowáni od oboji strany scznany by

25

Mart.

91) Dle Dlugoäe р. 530, Wyminov o bisknpstwi Olomm-këm a o

murënlstwí rozumëti jest z té pŕíëiny, ze bisknpowl'r Olomuëti

0d jakäiwa powßìewáni za zwlhätní osobni Карину králñw

Öeskyeh, a ie auŕad nejw. nmräalstwí zeluského w (Yechách

nůleiel jii 0d XIV stoleti «lëdiënëy pânñm z Lipébo, ktcŕiì

nemëlí té doby таим w Öechbch, ale jen w Morawë.
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1475 10 „koneëné králůw pánůw naëich a. té slawné koruny

ëeské upokojeni.“ VVlastenecky onen duch, jehoiode snëmůw Beneëowskych pozorowati bylo, jewil se i

zde swornosti ducha nadobyëejnau, za kteraui ku pi'.

pan Ctibor Towaëowskj'I z Cimburka, krále VVladisla.

wůw nejwyäëi kancléi, za jediného nejwyääího heitma

па W markrabstwiMorawském od oboji strany nawrien

a také od obau králůw pi-ijat a potwrzen jest. Pro u

pokojeni weëkeré koruny pi'ijati a schwáleni od téhoi

snëmu ëlánkowé netoliko sneäení Wratislawského, ale

i snému Praiského, а iádáno jejich s obau stran stwr

zeni: tu ale král Matiáë jal se wmitati wäeliké obtiie,

a odpowidal pánům strany swé, kdyi jej prosili о swo

leni, ie bez rudy otce swatého а nëkterych kniiat swych

pomocníkůw nemůie pî'istaupiti ku koneënému патоп

nani takowému. Kdyi pak proäen byl, w nndèji ie

ani otec swaty, ani kterj'I z kniiat kî'esfanskych nebu

de mu raditi, eo by newedlo k upokojeni zemi :i ná

rodůw, wyhnul se daläimu о té Wéci jednánl tim, ie

slibil dáti na sjezdu w Ргеёрш'се о sw. Jakubë konéënau

odpowëd: kteryito sjezd ale, pokud nám wëdomo, ne

doäel ani k mistu. Jediny prospëch z dosawadnich

jednáni, wedle pi'iméî'í wůbee, bylo sworné od obau

stran podwolení se pod nejwysëi w Моют/ё zpráwu

energického Ctìbora z Cimburka, eimi památny mui

ten poprwé dostal se na dráhu, na kteréi působenim

práwë Wlasteneckym ziskal sobë brzy netoliko moc té

mëî’ panownickau w zemi, ale 1 wdéëné uznáni jak

sauwëkych krajanůw swych, tak i potomstwa.

25

Juli

92) Dlugoë l. c. Téi psaní pánůw nahoŕe dotëenych poslané jme

nem téhoi snëmu рани Lwowi z Roimitála dd. w Bmë, 26

Mart. 1475. Wiz Archiv ëeskj, V, 359.
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ÖLÁ NEK TÈETI’.

RozTRZENÍ ковши ÖESKÉ.A

Kleslost -mocí Jeske a její pìfíëíny. КМ! Миш w boji prati

Turkům. Bauŕe w mëstech è'eskych. Rakauské rozbroje. Йе

nëní se шагаю. Smlauwa Wlad-¿sla-wowa s císaŕem. Snëm

o stŕedopostí, Кии Wladialaw we Widni. Smlauwa

Braumoweká. Racek Kocowskj a obleëem.' Horaid-íowic, Во

huslaw ze Swamberka jat. Smlauwa Bmëmká od Matíáíe

zawrëena, Рота/ш u Plznë. Zbauŕmí a влёт podobräích w

Praza o sw. Wawŕz'ncí. Colloquium s bratŕími äeskymí. Roz

lriení lcoruny `èîaake’ ska-ze emlauwu Budínskau a sjezd Olo

тай-13).

(Rok 1475-1479.)

Udalosti posledních ètyr let wywedly na jewo ne- 1475

moznost, ukonëiti dwojici panownikůw a obnowiti jed

notu státu ëeského, `ani násilim zbranë, ani mírnymi

umluwami. Jeäté na prwnim snëmu Beneëowském radili

а впайШ se byli stawowé wëech zemi koruny ëeské,

„kudyby se cti, bez roztrzeni té koruny, jednoho pana

miti mohli“: toale mirem Wratislawskym a. snémy po

ném w Praze i w Brné odbywanymi jiz opuëtëno bylo

a „roztr'ìení“ ono prijimáno, i hádáno se jen jeëtë, komu

a jakby pri nem dostati se mèly kusyr wétäi nebo

щепы. О cti mléelo se. Nal-od, ktery pred půl

stoletim odoláwal byl celému swötu slawnë a. donutil
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1475 nepŕátely swé k wyminkám miru neslychanjm a za.

nemozlle powaìowanym, пуп! octnul se w takowém

ponízeni, ze podáwal sám ruce ke zruäenl eelku swého

státnlho a k l'oztrzcni swemm Kdo zawinil neëtastnau

tu promenu?

Powaäowánot owëem posawad Öechy za nejbojow

nejäi národ we stiednl Europe a za. mistry we пашем,

aekoli památná wltezstwí gweicarůw nad welikj'fmi

wojsky feudalnimi obrneela. w té weci take jinam

pozol' elm dále tim llojnejel; take Matiáeowi piedni

wáleenlei byli jeäte ne Ullì'i, ale Öechowé a. Morawané.

I kdyz wojsko eeské, jakowóz мы Wladislaw pŕiwedl

byl do Slezska otei swemu ku ponloei, pred etyrideeti

léty byloby staeilo zaplaëiti s pole weecky sebe hoj

nejeí nepî'átely: proe'nynl sila i působení jeho staly

se takoi'ka, niczmcími?

Nestael za wyklad okolnost ta, ze Öeehowé bojo

wawäe preti Öechům, picmoíeni jsau jako u Lipan.

Решай awyznati sluel', Ze nerest nynejëi mela. koreny

hlubëi, ze prednosti а ctnosti, kterj'fmi we prwnl polo

wici XV stoletl' Öeellowé stali se byli odiwem sweta,

tratily se eím dále tim patrneji, an einnjy duckpokroku,

jenz bywá spolll duch wyeeí oswety, odwrátiw se od

národu, zabral se k jello sausedůln a nepi'átelům. Duch

onen pokroku a inl'cíafívy wůbee, kterj'fä na poeátku

stoleti wywodil byl tolik neslj'lehanj'fch skutkůw .na

jewo, zakrsal byl pomalu w duehowníln osamoceni

podobojleh, pod wládau autority jeete prisnejäí, neíli

ji wídáno kde jinde. Ani w umeni wáleeném byli

Öeehowé nepokroeili od weku Zizkown. i Prokopowa.,

kaliänieky pak rigorislnus stawel myslllému wzletu а.

rozhledu jeete wetäi prekázky, neìlli sama eirkew Rim

ská.; cokoli zbjwalo tehdáí pokroku на poli náboíen`
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ském, utikalo se do uélechtilé sice, ale duchem ponëkud 1472

obmezené JednotyA bratì'i êeskych, 5101210 spiláno pik

liarty. Nic 0001 nuduéjëiho nad polemické spisy z

tohoto wëku, w nichito potykala se chudoba ducha s

oban stran; neb 20 ani strana Rimska newynikala za.

této doby rozliledcm wyäëim, о tom swëdóí predni jeji

dilo sauwëké, encyklopedie M. Pawla Zidka. Domnêly

tento _wäewéd wytknnl weekerému wédomi lidskému

obor auplny sice, ale tak auzky а chudy, 20 nechutné

spisy jeho maji wìdy jeätë wíce poetickóho půwabu

do scbe, 00211 ceny nauëné.” Ale strana. Rimu ро

sluëná, zachowawëi s_e w duchownim spojcni а. we

wzájemnosti s ostatním swëtem kiesfanskym, úèastnila

se aspoñ we pokroku tohoto, ac nenáhlém, nicménë

skuteëném. Studia humanistická, zmáhawäi se zwláëté

po rozäiŕeni umèni knèhtiskaŕského, a weliké podniky

zámoî'ské w zapadni Europe staly se byly blahodarnym

pramenem, oìiwujícim a ëii'ícím weëkercn obor 11137010

nek èasowych, z 061102 ale podobojí wyliiëowali se

téméî* zaumysla. Proto cinnost mysli a s ni spojená

iniciativa, jakkoli newalná., jewila se 512 wîdy wíce u

strany Rimské, kdeîto u strany podoboji, pi'i panujicí

neswobodé a obmezenosti myslné, zmáhala se duchowní

93) Brown. naäi knihu XIV, na str. 378. Poeticky půwab jeho

. (11111 1021 jen w celku jeho piedstawy o weäkerenstwu du

chownim ihmotném, a w ústrojné její nkonëenostî, 1111211

kladë biblického podám', ne bez pomcci fantastické powëry;

sich jeho jest bezduchy", ncdbaly' n nudny. Myslilt owäem a

byl proto slim s sebau welice spokojen, 20 se mu podaŕilo

myslí swau obsáhnanti a wymëï'iti celau wëdaucnost lidskau, '

pred stwofenim swëta (t. nauky pauze myslné), ipo nëm

(murky historické w s'iräím smyslu). Pedanti jeho wëku mohli

owäem spokojiti se takowymto mëŕitkem wà'cliomira, kdyì

kochlli se jistotau, 20 kam nestaëil zrak jejich, tam пси-10

01ёе110 wíce.



120 Kuma XVI. км талыми II. ¿iw/„ek Ш.

14761enost, a kráeelo se do barbarstwi nazpet; cely ober

12

Nov.

myslny byl jakoby zjalowel w národu, ae 111111121

wosti pii tom neubywalo nikoli. Ani hrdinowé nedaì'i

se, kde dì'imá duch, zaklet jsa. do auzke koleje Wee

duosti jednotwárné. Proto také bolestne pohi-eeují se mu

ìowé rázu wyteeného, jeetoby switili té dobe za pî'iklad,

klestili шёл-01111 cestu а, wéwodili w zápasu neodwratném.

Pŕedni kapacita swého weku, pan Ctibor z Cimburka,

pi'ijaw podanau sobe od obau stran wládu na Morawë,

byl napotom pro Öechy jako ztracen; a. тщета Jo
hanna, k nii i slawny manäel jeji utikal se byl nekdy

o radu, zemŕela. w behu tohoto léta na. Melnice (две

12 listopadu.) We ti'etím pak wyteeníku, Praiském

purkmistru Samuelowi ze Hrádku а z W'aleeowa, zdá

se ie wůbec wice ohne ueîli swetla Wycházelo najewo.

)Ve weech zemich, kde wálka, wyboj a_ panowáni

nebywaly pi'ednim úeelem iiwota národniho, powaîo

wáni panownici jeäte we sti'edowekosti ne tak za pány,

jako radeji za náeelníky а wůdce národu, za starosty

dle starého práwa, rodinného. Ae moc jejich bywala.

obmezena, wázána bywei na гады а рошос'пйгоаш,

ukládána jim pŕedce w obecném domneni powin'nost,

chápatì se we weem iniciativy, piedwidati wëecky

poti'eby a. starati se о ргов111‘е(11‹у k wyhowenimelit buditi a oswecowati národ, mii'iti jej doma. i za

stáwati pi'ed cizinau, а. ŕiditi i westi síly jeho pokaìdé

k Zádaucimu cili; bylt to w myslech lidskych jeäte

pozůstatek'nejasné ale praweké`idey státu patriarchalÄ

'niho. Proto poìadowány pŕi panowníku predewäim sta

teenost aèinnost osobni, on w lidském domneni stáwal

se hlawne odpowednym za. zdar а prospecb, jako i za

nehody a poklésky státni, onen pŕieitáu jemu za. zá

sluhu, jako tyto za. winu. ze král Wladislaw uedostál
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takowémutopowoláni swému, о to za. prwních let jeëté 1476>

showíwáno mladému jeho wëku: йе ale drìel pri'sobé

celau moc ранец/11161, aniä podèlil se o ni, za. pi'ikladem

nëkdy ujce swého krále Ladislawa, s predním a nej

ráznëjäim muìem swé doby, nejwyääim kancléì'em Cti

borem z Cimburka, to dáwalo záhy swëdectwi о prire

zené jemu nedůwëi'e, netoliko ku podobojim èili kaci

Í'ům, ale k lidem wůbec. A wëak nemel-li důwëry,

nemël ani odwahy, .ìil bez lásky jako bez nenáwisti,

а působeni jeho dosti hojné we wëcech malych nedá

walo náhrady za. neochotu. a neschopnost podnikati a.

konati wëci weliké. Auöastniti se we swatebnim weseli

neni owäem nic~ welikého: ale i sám nëkdy pestaun

W'ladislawůw, déjepisec Dlugos, nemohl utajiti pohor

seni swého, йе mlady král, zwán jsa i snaänë presen

ode wsech prátel, aby pŕítomnosti swau oslawii sñatek

sestry swé Hedwiky, (tétéí, kterau Matiáë Uherskj'l po

tolik let byl sobë, nadarmo namlauwal,) s Jiŕim kníie

tem Baworskym na. Landshutè w polowici 1istopaduni-Nov.

1475, nedbal wyprawiti se tam, aèkoli otee jello na

bizel pry wsecken potrebny k té cestë náklad, а cisaí'

Fridrich, jeni osobnë tam byl, slibowal mu podati w

Landshutè íádané regalie králowstwi Öeského. Nedá.

se ani mysliti, ieby w tom byl chtèl usetriti saupeŕe

swèho Matiáäe; spiëe stalo se to prj'Í z pauhé neteënosti

a lenosti.1N

Král Matiáë jen proto uzawŕel byl we Wratislawi

primëŕi tak dlauhé, aby nemél pí'ekáìky obrátiti se

celau silau rise swé na. Turky; bylt zajisté uznal swr- '

chowanau potrebu, Wyhowëti w tom ohiedu mnoho

letym snaänym Zádostem swych poddanych. Jiiŕl na п

poëátku bëäíciho roku, w zimë dne. 17 ledna, wojwoda. Jan.

94) Dlugoä p. 536.
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.1175

Febr.

22

Mart.

Multansky Stcpan, prijmim Weliky, poraziw а zniéiw

we swé zemi wojsko Mohamedowo, pi'cs stotìsic bojow

nikůw, dokázal byl slawnë pied swetom, ie Turci

nebyli nepŕemoäitclni; stejnym ale ëasem jiny tureckého

wojska prand, proniknuw do Uher, pokud Matińä jesté

meäkal we Slezsku, dne 6 února prepadl mésto “Гага

dín, tehdái nad jiné w Ullrich kwetauci, a obrátiw je

w popel isutiny (jen hrad ubránil se stíii), odwedl

mnoistwi lidu do zajeti.95 Obé wzbudilo w Ullrich tim

wi'elejëi tauhu a odwahu ku pomstë. Protoi kdyä

Matiáä (lne 22 bi'ezna. z Brno. wolal poddané swé k

walnc'mu snëmu do Budina ke dni'sw. Jii'i, oliluäuje

úmysl swůj, obrátiti se koneënè celau moei proti arci

wruhu kî'estanstwn, shluklo se ze wäech krajin dohro

mady takowó mnoistwi stawůw, o jukowémì nebylo

pry ani pamëtníkůw,“ a. ochoté w'seobccnó rownala se

i Stëdrost swoleni, do 1,200,000 dnkátůw uherskyeh z

95) Йе wzeti a zkázu mëstn “familiaal dne 6 Febr. klásti sluè'i,

ne dle pŕikludu wäcch dëjvpiscůw uherskych k r. 1474 aneb

1473, alc k r. 1475, jakoä udhwá sauwëkj" Dlugoä (р. 540,)

daloby se dokázati podstntnymi důwody, do jichì rozjimáni

alc zde zabrati se nemůìemn. .

Rudolf biskup Wrutislawsky рва! шёвш 2110‘1‘е1я1кёшц dne 11

Jul. z Nisy то nowiny z Uher: ie 111-Ы jejich „hot newli

chen aws dem ganzen Reiche zu Ungern gar vil herm Ritter

schuift vnd uws den Steten beyenander gehabt, als das yn

menschen gedochtniss kein konig ir so vil beycnnnder gehabt

hat. Sy haben aber seynen K. G. eyne grosse stewer zuge

sagt, die sich vtï czweltì' mohl hundirt Tawsent hungerische

gulden lewtït, den Turken zu wedirstehen, dy sich aber sere

stark gesammilt haben vnd an der Greuicz legen. Dakegen

seyne K. G. ouch шея-311011011 folk geleget hot“ atd. (Orig. in

collectan. Sculteti.) Ponëwßdä krhl Май“ jeätë 20-27 Apr.

meh'an byl w Preäpurku, snëm ton pamatny poëal se bezpo

chyby teprw w mêsici máji, u. zápis jeho, wydany' tcprw od

pilnébo Kowuëiëe (Supplemente ad vestìg. comitiorum, Il,

240,) datowán byl ode dnc 29 májc.

96)
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celého králowstwi, a. wëak s wj'minkau, aby suma ta 1475

na nic jiného nebyla nakládána, nezli na walku turec

kan. Pro weliké pí'iprawy, jez Matias èinil, wojsko

jehofsilnóI do stotisici muzůw,‘n nemohlo wydati se

di'íwe do pole, nezli w mësici ríjnu; a zaplaäilo sicom.0ct.

Turky na nékterj'r баз 1 nadëlalo jim drahné ëkod, ale

neupokojilo ani tuzeb ani nadéjí mezi kŕestany owäem

pi'iliä napnntj'ch. Newtrhlo zajiste' , jak oöekáwáno,

hluboko do zemi, jez bohuzel tnreekjmi zwáti po#-`

èinalo se; snad ze zima. tehdáz nad obyëej krutá byla.

w tom pí'ekázkau. Nad rckau Sáwau, nëkoliko mil od

Bêlehradu, zalozil byl pred nëkolika lety Mohamed II

nowau pewnost Sabec, k welikému pro zemi Sremskau,

Slawonskau a Chorwátskau nebezpeëi. Proèez na po

ëátku roku 1476 obehnal ji Matias, а po tì'idcetidno- 1476
wém úsilném dobywáni, w némz i nejwj'fteënéjäi jeho‘ l

wáleëník Frantiäek z Háje zahynul, zmocnil se ji w

prwnich dnech mésioe února; sauèasnë pakpostawil ammûbh

osadil nëkolik bast preti Smederowu, pewnosti jestë

mnohem důlezitëjäí. Tim úspéchem spokojiw se na ten

cas, wrátil se do wlasti zase; a za nëkolik mësíeůw,

nez jestë doslaweno we wseeh zemich kiesfanskych

jeho witëzstwi, neätastny Sabec 1 s baëtami pŕed Sme

derewem octnul sc w moci turecké zase. Statnj’r pak

wojwoda Stépan utrpél due 26 èerwence 1476 W zemi ЕЁ;

swé neméné bolestnau porázku, nezli byl predtim na

Turky uwalil.

Pi'i takowémto králeMatiáse w dalekích krajinách

97) Tak шип-м poeet jeho Esehonloer (p. 337,) coz se stwrzuje

popisem wydanjm in Monum. Habsburg. II, 78. Kdyz tedy

Dlugoè’ mluwi (р. 639) jen 0 10,000 bojownicich, rozumi w

'tom bezpochyby jen zoldnéŕe ëilidwoŕany krâlowské (tchdejäi

rotu бета“), nikoli wojsko sebmnó z сею ŕíäe uherské.
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1476 zamestnáni poîíwala zemë ëeská tim hojnéjsího pokoje,

24

Öím patrnéji myin pánůw strany uherské byly zase ku

prospéchu wlasti swé se naklonily. Jen dwoji ruçh jal

se w bëhu léta. 1476 ruäiti úplny poklid ìiwota weŕej

ného We wlasti: jeden urodil se ze wnitŕních pomérůw

domáeich, druhy ze щит se s wéëné nespokojenymi

poddanymi cisare Fridrieha.

W mësteeh ëeskych mnohyeh, а. predewsím W.

Praze a. w Kutnéhore, wypukly najednau тезке newole

mezi obeeini a magistráty jejich; mluwi se nejen о

rozträkách, ale i o zbauj'ení obci proti konëelům, nej~

prw ne. Nowém, potom na Starém mêstë Praäském, s.

pak i w jinych méstech králowskych. Zachowané nám

oV téchto wécoch prilis chudé a. strannickó zpráwy 95

wini siee konëely Praîské jen z nepoetiwého wedení

auî'adůw, ze ëantroèeni a. sejdůw rozliènyeh: ale obsah

památného zápisu obce Kutnohorské ode dne 24 dubna,

i samo rozëíŕení toho pohnuti do mest jinyeli, nel nás,

йе hlawni jeho pi'iéiny a polmútky byly politieke, a 2e

tu zjewil se jii takoì'ka pŕedbeiny'y stin onëch půtek а.

rozbrojůw, které -znaëily weäkeko pozdéjsí étyŕidcetileté

kralowání WVladislawowo w Öechách. Prawj" smysl a.

wyznam té události záleîel w tom, йе kdyìŕ1 ubylo

Apr.

98) Zpráwy takowé poskytnji nejprw Staŕi letopisowé (na. str.

211-12,)jeìto slauìili za pramen také Hltjkowi, Weleslawi

nowi a jínym; potom Monumenta histor. Universit. Prag. II,

129-31, kdeìto zwláfitë pozoruliodna. jsau slowa: ista clades

in alias plcrasque civitates regias contagio suo derivabatur.

Prwm' (Лёшей Kntnohorského zapisn poëiná slowy: „znnjice

roztrikn obce w mestech Praäskych ijinde, io se byla obec

zbúŕila proti pànuom konäeluom na. Starém i na Nowém шё

stë, а ìádajice téhoì se nwarowali“ oc. (Orig. arch. Kutnob.)

S tim také porownati slliëi1zpr1'iwu o míŕeni obce a rady zn

мы skrze krále Wladislawa r. i478 dne 28 Januar., kterauä

podáwâ. Weleslawin ke dni 22 Januar. dle Mré. _
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pHsnosti w kontrole shůry, purkmistí'i a konäelé, bywäe 1746

sázeni na. úí'ady ed krále bezprostrednë aneb aspen

prostï'ednë, poëlnali sobë партой оЪсеш swym jako

neodpowëdni úŕednici králowstí, ze chtéli panewati nad

sausedy, ukrj'wajice rady a skutky sWé pî'ed weî'ej

ností. )Vedle toho zdá se, ze jiz záhy jewil se u krále

)Vladislawa smër a obyëej, z poeta kandidátůw na

_konëelstwi sobé predlozenych wyluëowati herliwëjsi

kaliäníky, aby pî'ízeñ, kterauì rád, owäem iebez oká

zalosti, propůjůowal se strane Èimské, nepotkáwala se

snad s odporem urázliwym. Hlawni èlánkowé, kteí'i ria

smiî-eni obce Kutnohorské, a nápedebné bezpoehyby

také obci Prazskycli i гнусь, uzawì'eni byli, wymëî'uji

te: 1) аЪу konëelé а rady nejednal i wëeiobecních bez

Wëdomí a spolupůsobení „pánůw ebeenich a pánůw

starëích“ kaädého léta; ”9 2) protoz aby swoláwány

byly die potreby èasté pel-ady a schůze obeenich a

staräich s konsely, a zádny z wolenych aby pñtem

nebj'fwal obmeäká-n, jezto podwelowali se wäickni, ze

'k obeslání panskému wzdy hotowi budau pî'icházeti,

„swj'feh wlastnícli wëci poneehajíee,“ kolikrátbykeli

toho potì'ebí bylo; 3) ahy w takewych poradách ka.de

miwal slyëení, „teil mledj’I jako магу, tak chudy jako

boháë,“ а „kdyz kdo co wedle rozumu swého powí,

aby proto nebyl posmíwán;“ 4) ŕeëi o uzawŕení w ta

kowycb poradách budte zachowáwány W tajnosti; 5)

99) Tomu slnäí rozumëti tak, ze „welikáv obec“ ëìli weäkero шё—

Ыапато kaídoroënë pŕi obnowowani auŕadůw .mëstskjch wo- '

liwalo ze sebe jisty poëet „pánůw obecn'ch“ jakeäto repre

sentant-úw swjrh a „pánůw starëích“, ze kterŕchz potom

lkonìíelé odstupujici wybirali jmena kandidatůw, jez ku posa

zení na swém miste podáwali krali bud bezprostŕednë, bud

skrze podkomofihe zemského. W робе: „pánůw staräich“

brani tnè'ím jen bjwalí konëelé,
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1476 poëty zdůebodůw obecních ncbudte, kromè králi JMti,
I nikomu dáwáni bez wůle pánůw obec-ních a starïsich;

poëty wëak ze pŕíjmůw a wydá-ni beznj'fcb, tez ze sbi

rek wëelijakyeb, skládej napotom pokazde stará. rada

radé nowé a tëm, kdoz z obecních a staräích buda“ k

tomu wydáwáni, „pro uwarowání ncdůwêry а pro swé

bezpeèenstwi;“ „co jest minulého, to pî'ipustila 'obec k

panské wíŕe, ze sau èinili jako dobî'i lidé.“ 6) Роне:

Wadi mêsta odporná. nepi-ijimala w sausedstwi zádnych

podobojích, anobrä pudila je pry ze sebe od statkůw

jejicb: protoz protiwnici kalicba nebudte take pì'ijímani

do oboe, aniz tu zakupowáni domůw dowoleno bud.

7) „Kdyz pŕicbází ¿as olmoweni rady, pani konselé

nepiäte zádnych cizozcmcůw, ani jinych kalichu bozimu

odpornych, nez ty kdoz jsau jazyka eeskóbo a. srowná

wají se w obeowáni.“ Я) Kdokoli ehce 'w sausedstwi

pî'ijat byti, okaz prwé list rodu a. zachowání swého,

téz j list zhostní, aèby kde jinde byl pod pánem. 9)

Práwa i privilegia méstská. ënsto budte obci ëítána,

aby lidé umèli jich se drzeti аса. '

Jiz uwedená tuto ustanowení postaêí k naznaèenl

aspoñ hlawnícb zakladůw, na kterycb spoèiwalo we

ëkero ůstrojí samozpráwy mest ëeskych za krále VVla

dislawa, aniz'. snad potrebi doloziti, ze obce ty w celém

swém podruéí pozíwaly moei jak z1íkonodárné,taki

saudni a wykonáwaoi, ana kontrola, kterauz nad nimi

wedli podkomoì'izemsky, kral. dworsky sudí a nektei'í

. jini líŕednici, dála se téméi' jen na oko: ale zamléeti

nelze, ze král az pŕíliä casts a jak se zdá cele libo

wolne wkládal se kaneeláŕí swau we wäecky jejicll zá

lezitosti, tŕebas sebe malicliernëjsi. I ponewadz privi

legia mêstská., jicbz owëem králowe' seti-iti museli,

wztabowala se wëude jen kobmezenym práwa oborůni,
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nelze na, ten баз jeëtë wymëi'iti ëáry, pokud asi sahalo

skuteůné opráwnëni obci niëstskyeh i naproti králi а

úiadůrn jeho.

О рошёгесЬ Öechůw a Morawanůw k Rakausům,

w této dobë, nelze mluwiti ani dosti důkladné ani

sprawedliwë, kdyi jeëtë kaidy korauhewny pán smél

osobowati sobë práwo wálky, jestliie poiadawkům jeho

saukromym, ale málo kdy skromnym, neůinilo se dosti,

a kdyi о půtkáeh takowych nedostáwá se zpráw пе

в1гапп5‘с11 a nepochybnych; odbywati pak 'wëeeky

„jizdy“ té doby “Ю pauhym zatracowánírn eo prostého

laupeinietwí, nebyloby důstojno prawdy a historie. Kdyi

12 prosince 1475, pan Bohuslaw ze Swamberka 021111

mowal cisai'i Fridrichowì, ic ku prosbë mladych pánůw

z Rosenberka ujal se wladaŕstwi domu jejich, iádal

icj spolu, aby nedal wíce hubiti zboii tëchto pánůw,

una, pry" шика, kteraui tehdái Raubik z Netolic wedl

do Rakaus, w niëem jich nedotykala: awëak tyi pán

jii 10 záî'i 1476 widel pry'Y se prinucena opowëditi cí

53111 wálku sám, protoie äkody, které od Rakuëanůw

pánům 2 Rosenberka. ëiniti se nepi'estáwaly, poëaly mu

byti nesnesitelné. Císaì` owëem poiiwal 11 swych pod

danjeh 512 od dáwna desti málo posluäenstwi; dáwné

` spolky а záwazky nespokojenych pánůw Rakauskych

mezi sebau trwaly ai posawad, jen s tim rozdilem, ie

ku pi’. pani Baumkireherowé a Grafnekerowé, nëkdyv

nejwëtäi podpory eisai'owy, stáli nyni w cele zprotiwi

lych, а zase mini Eicingerowé slauiili jemu Werne;

1475

100) Takowé wàlcëné jízdy n. wpády ëinili w tëchto létecli ku pf,

pan Lew z Roimitála, púni z Rabäteina, Васей Kocowsky n.

Jindŕich Raubik ze Hiawatec z Öerh do Rakaus, 111111 z Pem

ëteina i z vKunstatu z Morawy tamtéi, pak inse pani Eicin

gerowé z Rakaus do Öecli 1 do Morawy.

10

Sept.



128 Knüa XVI, кии madislaw П. Ölzínelc III.

1476 pak ie ouino poiiwali ochrany krale Matiáëowy jii i

24

Oct.

Nov.

weŕejnë mirem Wratislawskym pojiätëné. Za pî'ieinau

äkod èinënych od pánůw Eicîngerůw i jinych eísaî'o

Wych wél-nych wtrhl takó Zdenëk ze Sternberka jii w

mésíci záí'i wáleënë do Rakaus; ioba, jak Bohuslaw ze

Swamberka se spojenci swymi, (strycem jeho Janem

mistrem Strakonickym, Petrem Kapléŕem ze Sulewica.

Jindî'ichem Raubikem ze Hlawatec,)'tak i Zdenék ze'

Sternberka, aèkoli nespojili se dohromady, wstaupili se

zprotiwilymi Rakuäany, jicllito naöelníci bylì Oldŕich

z Grafeneku a pani z Liohtenëteinn, w jednotu brannau.

Dowëdëw se о skutku tom мы Маш, psal obé

ша pánům z Budína dne 24 Щиа, аЪу setrwali w po

óaté wálce a nedali se pohnauti k iádnému míru s

císaŕem, ale aby poslali pro daläí nauëení důwërniky

swé do Preäpurka, kami sám do dne posledniho fijne

prijeti slibowal. Stejnau dobau rozpisowal kníiatům

nemeckym listy stíiné na krále .VVladislawfa jakoby

ruäitelem byl míru Wratislawského. VVladislaw oswéd

ëowal se w mírnlibosti swé, a winil naopak Matiáëe z

nedriení smlauwy; pî'edwídaje pak bauî'i a мам jsa

od cisaî'e, jal se hned sbírati wojsko k jeho pomoci, a

poslal je, w poëtu 4000 brannych, pod welenim Buriana

z Gutäteina do Rakaus. Pan Zdenëk nezachowal se

(Не wůle Matíáëowy: neb 8 listopadu psal swym

do Öech, ie mél koneönau smlauwu s eisaî'em, s pany

Eieingery ise wäí zemí Rakauskau. Naproti tomu

' páni Èwamberkowé set'rwali w boji, we kterémi cisaî~

pomoei ëeskau mnohych dobyl zámkůw i jinych dosáhl.

wyhod nad zprotiwilymi poddanymi swymi.101 K ia

101) Wyprawujeme pŕíbëhy сую, posud na mâle známé, dle listin

a psani sauwëkych we sbirce щи“, jeätë newydanyeh, jichito

podrobny wyëet bylby obäírny. Panni Matiáäowo. (lne 24 Oct.
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desti weak ,cisaiowe uwolil se pan Zdenek podniknauti 1476

dilo, ku kterémue nad jiné schepen а powolán byl, ~

prosti-edkewati ku keneenému smií'eni а. pokoji`wäe

strannému. Zajew o to pŕedewäim ku králi Matiáeowi

do Rábu, pí'inesl ed neho ke dworu cisaî'own do Ne

wébo mesta za Widní spis а ná.th desti ebelrnjl,

kterakby die zdáni a wůle Íllílatilieewj7 weeeky spory

mezi panowniky а роддапушй jejieb k urownáni We

deny ьусг mobi)1 a. mely. Kdyby weliké to dilo bylo

pedaiilo se ради Zdeñkowi, bylby na sklonku swého

ìiwota. odeinil a. naprawil aspoů eástku enech pehrem

a nei-esti, které neskrocená jeho nárueiwest, energie a.

marnest byla uwalila. na wlast a národ. Ale dnewé

jeho byli se jie naplnili: pŕijew do Nowého mesta

upadl w nemec, wníz `i nezadlauho zemi'el dne 4 pro- 4

since. Tele jeho pi'iwezeno ku pehí'bu de Budejewic Dec’

eeskych, a diplomatickj'f jeho Pokus dan w шароше

nuti; ш" пеЬ za techie dnůw а’ w tom samém miste,

nacbází se w orig. w areliivu Tŕeboi'lském. Dne 1 Nov. psal

Depolt z Lebkowie na Chlumci panu Bobuslawowi Swamber

kowi do Rakaus: „A WMtì také powiem, ie krâl Öesky"

pŕijímll koheí твой, slyì'aw od krále Uherskéhe wypowed

pŕímeŕle; a tím sl'l se táké peäí zdraäili :l zdraiujl.“ (Orig.

tamìe.) W jiném рвал! ode dne 6 Dee. prawl' se, йе 1(г!11

Wladislaw dne 4 Dec. каш wà'ude prewolati wojnu a zapo

wedel pŕl'sne, jezditi wen ze zeme na sluîbu; pŕi dobíwúnl'

zámku Grafeneku le se uìiwalo i zwláätních pì'ípraw, z jichä

popisu widi se, ie to byly petardy. (Orig. tamee.) Dlugoäowy

zpráwy lp. 550) o událosteeb techto ukazuji se bjti prawé.

102) J. Beckowského Poselkyne oc. str. 943. ze spisek „Traetata

per D. Zdenkonem de Битв,“ 5е5й wydal Cbmel in Monum.

Habsburg. II, 93- 96, náleìf as do polowiee Novembre 1476
nikoli na konee Deeembru, dokszuje jak úmrtíIZdeñkowo, tak l

iobsah spisu shm. Pŕipoml'náme tu, йе nedlauho pied p,

Zdelikem zemfel take nejstatnejëí jeho syn, Jnn ze Sternberka,

na ceste do Neapole pro Matiàäewu newestu.
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1476

10

Dec.

kde skonal, poöalo se jiné pásmo událostí, o kterémíto

hned dále wyprawowati budeme.

Со tyto wéci wRakausích se ату, myëlenky oban

králůw Öeskych, w Praze i w Budinë, obráceny byly

hlawnë k dornácnosti jejich — k ienëni se. Matiáäowi

pî'iwedena byla konecnë, p0 dwauletém namlauwáni,

dcera poboèna ,Neapolského krale Ferdinanda, Beatrix,

dne 10 prosince do' Stolnilio Bélehradu, kterauito na

zejtî'í daw korunowati, potom wedl ke swatbë do Bu

dína. О neslychané nádheî'e a sláwë, kterau we pi'í

leîitosti té staweno na odiw swéta, i о slawnostech a

radowánkách nekoneënych, kterymi hosté wzácni ze

wëech zemi sezwani baweni byli, wyprawowalo se dluuho,

a sepsány jsau celé июню knihy. Pro wërné Öechy

nebyla to utèäená nowina, kdyî uslyëeli, ie i kníìata

Viktorin a Hynek, dwoîice a koî'ice se arciwrehu otce

swého, tratili se w dawu sluíebnych jeho pánůw;

zwláätë kníZe Hynek pocínal si tak, jakoby weëkera

spása i blaìenost jeho byla zaleìela w milostì Matia

ëowé. Take prodal a postaupil jemu w têchto èasích
mësta i panstwi Kolinského, о kteréä w roku minulém ì

kniie Viktorin byl se s nim smènil za statky blíìe

Opawy leìíeí, irozmnoìil tudíî робей neprátelskych

posádek ‘w Öechách. ‘03 `

Kdyi pak tohoto roku, brzy po welikonoci, sla

wila se w Berline swatba markrabë Jana, pŕijmim

Cicero, se dceran Saského kníäete W'ile'ma, umluweno

jest, pî'iöinëním pry kniîete Jindî'icha Minsterber'ského,

take zasnaubeni sestry jeho Bal'bory, owdowëlé knèiny

103) List smëny té, dany na Kolinl"I 28 Jun. 1475, tiätën ap.

Sommersberg. I, 1035. Nemůäemc zde шве zamlëeti, йе „pa~

met stawu mëstského králi Wladislawowi podan:'1,“ kterauì

w Archivu cuakém, IV, 478, za pŕíkladem Dobncrowym ozna

ëili jsme byli rokem 1474, náleìf k r. 1477.
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Hlohowské, s králem Wla'dislawem. мышка wdowa. 1476

tato po smrti Jindŕicha., posledniho kniìete Hlohow

ske'ho, stala se byla. dediekau jeho, i dáwána budau

címu choti nadeje, ie s rukau jeji obdrii take kniäet

stwi, kteréá otec jeji markrabe Albrecht nemeäkal byl

osaditi moei brannau k jeji шее. Neni pochyby, Ze

madislaw sauhlasil úplne s námluwau tanto, an daw

jiì 20 eerwence plnomocenstwi k té weci od sebe, 12

záí'i sám uzawî'el w Praze smlauwu swatebni, a. jeete

w mesici prosinci dal zwáti okolni kniìata ke swatbe,

která dne 7.1'uiora roku pi'iëtiho w Praze slawiti se

mela.. Aler král Matiáe nedopŕál saupei'i swému tohotoV

pî'irostku.moci. Diwoky kniie Jan Zahañsky osobowal

sobe proti smluvám práwo dediené po stryci swém na me-

stech a zemich Hlohowe, Sprotawe, Koìichowe a. Kro

sne: l“ toho uìiwaje Matiáe, poskytnul mu wáleené pod

12

Sept.

staty w penezich i lidech brannych, jimiì on na. konci `

léta, poraziw slabé Braniborské posádky, zmocnil se

weteiho dílu kniìetstwi bez welikê nesnáze; jen Kros

no ubránilo se. Wladislaw nedal w tom důkazu mysli

uelechtilé, kdyZ zasnaubene clioti,I po шт jejiho

jmení, za manìelku wziti se rozmyälel. Jiì w polo~

wici mesice ledna 1477 dáwal markrabe Albrecht prá

telům swym zpráwu, 2e ze swatby Praiské tenkráte

nic nebude. ю” Tim weteí bylo potom rozhoŕeeni Wla

dislawowo’proti obema. půwodům tohoto jeho poníiení;

nebot zasnaubiw se jednau, stal se beze zwláetni pa.

104) Johannes Saganensis sciebat fovere se снизят поп vulde bonam;

quia olim diserte cautum erst, ut patri et liberis (ejus) nullum es

_ set jus in ducatu Glogoviensi oc. (Cureus inannal. Silesiae p. 324).

105) Eschenloer, П, 339, 350. Akte wkrál. saském archivnwDrái

danech. Spisowatel apologie Wladislawowy z r. 1493 pŕiznáwá

se bez obalu` йе Wladislaw nepojal Barbory jen proto, äe

byla тати swé kniìetstwi.
A'.

9*
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1476

5-9

Dec

peiské dispensace k jinému manäelstwi nespůso

bilym.

Hádáno se záhy a. mnoho, zálezeloli we walee od

Jana Zahañskéhe we Slezích wedené zruseni miru

Wratisiawského se strany Matiásowy; o nepi-átelskych

úmyslech mezi moenái'i, Matiásem, Wladislawem a. ci».

sarem Fridrichem, nepochybowal jiì dáwno nikdo, tim

méné tedy oni sami. Protoä neni se éemu diwiti, ie

působenim Benese 2 “701101110, Wladislaw wypra

wil byl k císaŕi, w NOWém Méstë za VVidni we dnech

5-9 prosince ebnoweny smlauwy Nomiberské z brez

na r. 1474 w ten spůsob, йе král zawázal se poslati

císai'i co nejdì'íwe pomocné wojsko 3-4000 muìůw

preti zprotiwilym jeho poddanym, petom pak 0 sti'edo

posti budauciho lóta pi'itahnauti sám osobné s nejméné

10000 brannymi de Rakaus, k 111111210 cisaì` slibowal

pi‘iquiti se se stejnym poètem bejewnych lidi osobné,

a. te kwedení wálky jak preti neposlusnym cisarowym

poddanym, tak i preti ochránci jejich, králi Matiásowi.

Preti tomu slibowal císaì’ propůjèitiÑVladislawewi, kde

koli se shledají, regalie králowstwi èeského, a opati'iti

wojsko jeho hrubau sti'elbau, jakowéí bylo potrebi k

dobywání mest a liradůw; 0 ztrawowání wojska., èím ’

nákladem by kromé hranic èeskych díti se mélo, ne

nacházi se w listinách e tom sepsanych zádná zmínka. ""

Tak tedy pìisla. byla rada. na krále Wladislawa, by

uwázal se u wedeni wálek za cisaŕe; pŕi nem aspen

nebylo se obáwati prechwatůw, jakowych zakusil byl

cisaî' se strany vjeho pi'edchůdeůw, Matiáäe Uherskéhe

a. Karla Burgundskéhe.
)Náleèné chautky králowy potkaly se W ná.roduv

1477

106) Tià'tëny jsau ty listiny: Fr. Kurz, Österreich unter K. Frie

drich 1V, dil II, 249. Jos. Chmel Materialien zur österr. Ge

schichte, П, 334, Monumenta Habsburg. I, 499-504. III, 630
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tenkráte snewalnau och'otau; nejen strana národní, ale 1477

i páni, kteì-í po'sawad krále Matiáëe pì'idrìeli se, pî'áli

воЪё pokoje -a nechtëli 0 nowé wálce ani slyäeti. Král
510211 Ъу1 swé strane snëm do Budéjowic ke L

dni 25 ledna, i poslal k~ nëmu z Uher dwa swé plno- 25

mocníky, Jana Filipce biskupa Waradinského a Wá.- Jan'

clawa. z Boskowic, aby po smrti Zdeñks. ze Sternberka.

za. nejwyääiho hejtmana. koruny Öeské na. králowë

místë ustanowen a pí'ijat byl pan Bohuslaw ze Swam

berka, tehdái spolu wladaî’ ydomu Rosenberského; a

jeden z prwnich skutkůw nowého nácelnika bylo swo

lám', ke snaäné äádosti pánůw strany oboji, sjezdu kra

jůw Plzenského, Prachenského a Podbrdského do Ne

pomuka., kdeìto uzawî-eno zachowáwati pî'imëî'i, a. 211,

dati krále oba 0 nowé jeho stwrzeni a. prodlauíení.

Jeëtë důraznèjäí krok stal se k témui cili w Morawë,

wedenim energiekého Ctibora. z Cimburka. Stawowé

tohoto markrabstwí obrátili se ku králi Matiáäowi 5

prosbau, ahy jim dowolil zjednati sobc, zapsati aupewniti

pokoj s zemëmi Öeskau, Raksuskauv a. Polskau, jak

by se jim nejlépe hodilo, a. to 8.2 do skonáni weäkeré

pi'e о korunu Öeskau mczi nim а nepi'átely jeho; za

takowau milost nabízeli se mu dáti bemi znamenitau,

totiî půl úroku (0111 ctwrtau ëástku neb 25 procentůw

Wäech swych rocnich pŕíjmůw a. důchodůw, jak se

statků, tak 1 s penëz na úroky půjöenych), а. to hned

po swoleni, po dwau pak létech tolikéä, kdyìby do té

doby pi'e dbtëená nemëla. jeëté konce. Matiáä swoliw

k t'é iádosti listem w Budinë dne 9 bî'ezna. 1477 da.- 9

nym, odŕekl se na. ten das práwa k naî'izenim wáleë- Mm'

nym w zemi Morawské, a. pî'ikázal úî'ednikům swym,

аЪу heitmanu zemskému k zachowání toho pokoje we

Wëem nápomocni byli. 107

107) О тёщи (wlastnë sjezdu) Budëjowském a Nepomuckém za.
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1477

17

Mart.

18

Wladislaw, aby dostál smlauwë s cisaŕem, swolal

stawy králowstwi swého na sném do Prahy po strede

postí (13 bi'ezna). Seëel se jich робей newelmi walny,

ale mesta podoboji pŕiwedla také swé knëzi. Kdyz po

ëala w pondéli dne 17 brezna zasedáni we weliké sini

dworu králowa na starém mësté, predlozenial stawům

pŕedewäim zádost о рошос jak penëzi tak i brannj'm

lidem; Beneä zWeitmile wykládal obäírnë jednáni swé

na dwoî'e cisaŕowë, kterak upewnéna pî'izeñ mezi obé

ma mocnáîi, a kterak ochotnë slibowal cisaî` podati

králi jeho regalie, kdekoli se s nim sejde, jen kdj'z pfi

jde s wojskem a pomůze skrotiti nepŕátely jeho. Ро

tom i král sám ujal se slowa, zádaje, aby stawowé ne

opustili jeho, táhnauciho ku prospëchu koruny éeské

do pole; wzdyt pry predkowe jejich obyëej méli tak

ëiniti w podobnjch potŕebách. Stawowé poodstaupiwäe

ku krátké poradë, zadali rozmyslu do zejtî'i. Wäak jiz

tu knëzi kaliäniëti namlauwali pany, aby nedáwali se

w zádné jednáni, pokud stiznosti jejich cirkewní пе—

budau wyì'izeny; král ze zawázal se zjednati jim arci

biskupa i hájiti kompaktat, о to wäak ze se певиц-Ь,
mezitim pak ze zákům jejich odpirá se wäude swëceníÍ

na knëzstwí. Proto posezeni nazejtŕi (18 bŕezna) stalo

m' se dosti bau'rliwé, kdyz nejprwé Mikuláë Hoî'icky, pur

krabë kraje Hradeckého,potom podkomoî'i zemsky Sa.

muel ze Hradku a. 1 nejwyäsi pisaî` Mikuláä Switácek z

Landsteina, jali se ŕeëniti we smysln tom, ze sice

ochotnì byli slauziti králi, alo teprw kdyz by to, eo

pî'edniho jest, ano тушь se chwály bozi а spaseni duäi

lidskych, napŕed opatŕeno bylo. Z nesnáze, do které

chowalo se nëkolikeropsaní jeëtë netiätënych. Krále Matiàìiůw

diplom dne 9 Mart. 1477 nacházi se w originalu w zemském

arehivu Morawském a. tiätën w Arch. ëesk. V, 371.
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král î'eëmi temi uweden byl, "ш рошоЫ 11111 Petr Kdu- 1477

linee z Ostromíî'e, sam horliwy'I husita, ale we wëcech

státnicha diplomatickych nad jiné zbëhly: Wyloziw důle~

zitost propůjëeni regalii, aby w zemioh zahraniënych

Wände Wladislaw co prawy" král éesky ohláäen a u

znán byl, dáwal spolu nadëji, ze i zemé korunní, Mo

' rawa, Slezsko i Luiice obojí, potom tim ochotnëji wrá.

ti se samodèk do dì'ewního zákonného poméru swého.

Nemohlit owäem ani sebe wetsi milowníci pokoje zapí

rati potŕebu nowého zbrojení, kdyz král Matias jiZ na

poëátku postu, za krute' zimy, poslal byl wedením Ja.

na. z ZerotínaI nowé wojsko do Slez, k dobywaní tam

zámkůw stojíeich We posluëenstwi krále Wladislawowë,

a zwláätë hradn Fürstensteina, za pŕíëinau pry laupezi'
odtud we kraji páchanych; jezto nekteí-il myslili, ze

wojsko takowé mélo wlastné proti Öeehům, jini ie

proti Polákům obrátiti se. Také známo bylo, ze zwlá.

sté slechts. i zemanstwo nejen we Slezích, ale i w Lu

zieich práli sobe шиты zase ku korunë èeské bez

postrednë. Z tech ze wëech pŕièin swoleno koneönë k

ozbrojení se u wétsi mire а chystána trojí wyprawa

wáleënáfjedna. s králem do Rakaus, drnhá. do Slez pod

náèelnietwim Jana Towaëowského z Cimburka, tri-eti

wedenim Jindí'ieha Smií'ického do Sesti mest a. Luzice.

108) Oëitŕ swedek, Sigmund Holko, jeuä o suëmu tom podal ob

ëirnau zpráwu knízatúm Saskjm (dd. w Praze 25 Mart.) prawí

о té scenë: Der 1101113- sach gar grewlieb, do sy von globen

sageten, her antwort aber nicht doruñ'. (Orig. w arch. Dráìdan.)

— Kdyì о masopustë tohoto léta (16 Febr.) král sezwaw k

sobë Prnäany na hody, potaneowal si s mëätkami, knëäí ka

115016“ zbaufiwäe se, liorlili na kázaních proti takowémn ne

ìâdu, ai i Wladislawowi Mahometa pŕezdëli; koneënë ale

obec, njawäi se krále swého, uloiila. fanhtikům mlëeni dne

27 Febr. (BLAH letop. 212 ас.) ——
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Summa lidi brannj'fch z eelóhe králowstwi папаша se,

musela wäak byti desti znamenitá, kdyz ku pi'. Praza

nům polezeno bylo wyprawiti do pole 100 jízdnych a.

300 pëëíeh, Zateckj'fm 40 jizdnych, 100 pëëich, Laun

skjm e Litomëî'ickym po 10 jizdnj'fch a. 60 pësichatd.

Také zahraniëni manewé koruny Öeské wyzwáni jsau,

aby 1 máj'e u mesta Tábora pi'ipejili se s lidmi swi

mi ku kerauhwem králewym. Dle wëeho toho nelze

pochybowati, ze swoleno také k nowé berni pro krále,

aëkoli mnozi páni na snëmu tëzce to шиш, ze pŕes

Wäeeky tolikeré bernë od poëátku kralowáni Wladisla

wowa wybíranô, on wzdy w patrné prj" bydlel chudobë.

Koneené uzawŕeno, ze w nepŕitomnosti jeho pan Jan

z Cimburka, pánè Ctiborůw bratr, mél eo nejwyäëi

heitman králowstwí Öeského wládnauti zemí na králo

we místë.

1477

20

Mart.

Nemůíeme zamlëeti о zwláätní pŕihodë na snëmu

tomto, co znamenir neutêseného wi'ení a treni duchůw

té doby. Kdyz we ëtwrtek dne 20 bŕezna shromázdili

se stawowé, nejwyïsäí hofmistr Lewz Rozmitála hlasem

kormutliwj'fm i hnëwiwym oznamowal, jak neëleehetné

wëei z tajného úkrytu wycházely prj'1 na jewo: krále

ze doëlo psaní bezejmenné, w nëmz se wykládalo,kte

rak kníze Jindŕieh llrIinsterberslq'Y a podkomoì'i Samuel

ze Hrádku i nëkteî'í knêzí kaliäniëtí radili se spolu w

úmyslu, pî'iprawiti krále Wladislawa о ziwot, a роту

äiti кинет na. trůn, aby рту wírà. podobojlch w zemi

tim lépe ochránëna. i upewnëna byla a t. d. Wee ta,

doloîil pan Lew, byla zŕejmá lez a nehedné osoÖewá

ni, jehozto půwodce, kdyby wypátrán byl, ze zaslauzil,

jinj'vm k ostraehu, wláëen by'ti po wëech mêstech krá

lowstwí Öeského. Knize Jindi'ich nebyl na snêmu, a.

radewé jeho pritomni nemohli k obrané pána swého u

\
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wei-ejniti tajemstwi, 20 dawno pŕestal byl piti 2 ka.- 1477

licha: král wëak sám jaw se mluwiti, ujiätowal, 20 o

jeho lásce a newiné pŕeswëdëen byl. Kdyz ale pan

Samuel wymluwnosti ohniwau pokáral ëerednost poku

su takowého, uwroi simë nedůwëry mezi krále a nej

wërnejëi jeho rádce: snëm cely wzkî'ikl pry'r jednim

hlasem, 20 známa byla newins. jeho, aniz pry poti'ebo

wal osprawedlñowati se. Neznámy strůjce úkladu mu

sel poznati, 20 dopustil se netoliko neälechetnosti, ale

i neäikownosti.

Jeäté pokud snëm byl pohromadë, pî'iälo ku králi

poselstwi ze zemé Lucenburské. Karel knize Burgund

sky, 50112 tau zemí wládnul, zahynul byl w boji napo

èátku tohoto léta. (5 ledna;) o ruku jediné jeho dcery 5

a dèdièky Marie, tehdáz 20leté, hlásilo se zenichůw.té Jan'

mei` bez poëtu; nejdoléhawëjäi byli _král fransky Lud

wik XI pro syna. swého Karla teprw osmiletého, a ci

sai' Fridrich pro arciknízete Maximilians; tomuto dá,

wali piednost netoliko knizecí newesta sama., ale i wet

ëi ëást jejich poddanycb. Ponëwadz ale moo Burgund

ská. poslednimi porázkami byla ochromena, a. nejen král

fransky, ale i Renhart knize Lotrinské, osobujíce sobë

práwo nápadu k zemim odumî'elym, hrozili násilim,

a 512 jali se byli dobywati jich: Lueenburäti mnozibo

jice se Ludwikowa ukrutenstwi, hledali útoöiätë také u

krále Óeského, co pî'irozenébo nápadnika zemé jejieh,

jejiboz titulu byl potud nositi nepŕestal, a, wolali Wla

dislawa, aby wzal je pod swau ochranu, i aby zádal

také о ruku knëzuy Marie. Král Wladislaw wyprawil

рёву Вепеёе Libsteinske'ho z Koloyvrat a. Jana Hasi

äteinského z -Lobkowic do Lucemburska na wyzwédy.

Со následowalo dále, není nám wedomo; Wladislaw

отдел; Ьу1Ъу musel byti 111112 powahy ráznèjäi a stat
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1477 néjäi, aby s prospëchem mohl byl pokusiti se o wee

tehdái jeëté ne nemoinau; i není pochyby, aëkoli chu

dé z toho wéku nas doëlé`zpráwy 0 tom mlëi, ie w

tehdejäích hojnë zapletenych pomërech jeho k cisañ

Fridrichowi swatba Burgundská byla momentem nepo
slední důleiitosti. ю” .

Prwni toho roku wáleëná wyprawa z Cech, as

4000 brannych, obrátili se do Slezska; wedli je, pod

Janem z Cimburka, Burien mladëi z сыщет, Miku

láä Hoi'icky, Jindrieh z VValdäteina, Fridrich zburka, Hanns z Warnsdorfu a jini. Wkroeiwie do kní

ietstwi Swidnického due 22 dubna, pi'ijati jsau od oby

watelstwa tóméi' co wyswoboditelé s prízni tlm patrnej

äí, dim wiee, opak wojska Matiáëowa, wystì'ihali se

wäeho èinëni ikod a násili. Jen méëtané Swldnieti a

Jaworëti, w zarputilé nenáwisti ku kacíŕům èeskym p0

dobajic se VVratislawanům, strojili s pocátku odpor a.

wolali ku pomoci swé jak heitmana zemského Stépana

ze Zapoli, tak ibiskupa Rudolfa: kdyi ale posádky

uherské u nich, obdriewëe konecny iold swůj, odepì-e

ly (мы sluibu, priznali se i oni k zápisu dne 2 máje,

jimito slechtici a zemané onoho kniietstwi, a w jich
cele pani Reibnicowé, Safgoëowc', Sedlicowé i jim', wstau

pili s kralem Wladislawem a poddanymi jeho w tutéi

smlauwu pokoje, která. iobywatelstwu markrabstwi Mo

rawského powolena byla, a to ai do due sw. Bartolo

méje nejprw pì'istiho; za oprawce sporůw, kteriiby me

22

Apr.

109) Hlawm' pramen о jednLni na snemu tomto i o poselstwí 1.11

cemburskéui jest dotöemi. jii Sigm. Holka zpráwa ku 11111111

tñm Saskym; kupec ten byl tuäim spolu jednatclem jejich vy

Praze. Srwn. také Archiv шву, V, 371, o'wöcech pak Lu~

eemburskych také psani dne 21 Apr. 1477 z Lucemburskß k

cisaï'i dané, i jinych wice, w Monum, Habsburg. I, 151 sld.
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zitim wzejíti mohli, uznán s obau stran „král“ Wladi- 1475

slaw. Ро té smlauwë opowédéli Öechowé wálku Wra

tislßwanům i jinym Slezákům, a hrdi pani Wratislaw

iti octli se tim u weliké nesnázi, kdyi jii ani obec je

jich, ani králowsti мамы dal@ bojowati necmëli. Zá

dali tedy o stáni a wyprawili poselstwi k машет s

prosbau, aby Slezákům jako Morawanům powoleno bylo ~

uzawriti smlauwu pokoje'se stranau Wratislawowau w

Öeeháeh. W takowémto wë'ci stawu pan Jan Towa

éowsky bylby mohl donutiti celé Slezsko ku posluäen

stwí krále swého, kdyby tento, chystaje se do Rakaus,

byl neodwolal jeho náhle i s wojskem do Öech nazpët. ‘1°

Drubá wyprawa. éeská., nëco pies 3000 brannych,

sméŕowala. do Sesti mëst ëili hoi'ejäi Luiice, a. wůdce

její pan Jindŕich Smii'icky obdriel od krále dne 28 28

dubua plnau moc k uwedeni té zemé w pokoj аиром.
dek, ku potlaëeníÍ zpaury a k uzawírani potŕebnych u

mluw. шаман, Ьдуй рты k деды) тает, umluwili

se s nim a proto necháni w pokoji. Kdyi ale dne 9

máje hnal útokem na Libawu, odraien jest od meätan мая

а utrpél ztrátu dosti eitelnau, anii podaŕilo se rmu po

tom zmocniti se kterého mésta. ohraieného. I zde ze

maué tuëim wäichni podáwali se k míru ak umluwám:

jeu méëtané, piedewäim Zhoî'elsti a Budiäinstí, chowali

se co nepî'átelé, a. proto statkowé jejieh hubeni a ple

néni bez milosrdenstwí ai do mêsíce детина, kdeito

Zhoŕelätí za 6000 zlatych obdrieli primêí'í. Pan Smìŕicky

Wyjednáwal také We jmenu cisaŕowu, aby Luiiëané od

ieknauee se poslusenstwi Matiáäowa, pi'ilnuli ke Wla

dìslawowi, co prawému králi eeskémli. Koneöné uza.

wŕeno i zde stani wseobecné ai do dnev sw. Michala,

110 ЕвеЬещоег, и, 351—355. Dlugoà р. 5544.
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1477 Sestimestetí pak wyprawili peselstwí do Budlna s pros»

Mai

bau podebnau, jako Slezáßi.'ll

00 (10 pokoje nwniti' zeme ecské, kdye stawowé

strany obojí jewili ìádost e zachowáni jeho, a král

Matiúe dal byl Behuslawowi ze Swamberka pewolení,

swelán jest do mesta Rekycan sjezd zwlaetní, na neme

byli ed králc Wladislawa páni Lew z Reìmitála, Beneä

Libeteinskj'Í z Kolowrat а. Jan z Raupewa, s uberské

pak strany pan Bohuslaw doteeny, Debrohost z

`Renëperka i jini. Tu smluweno, 20 primeri Wratislaw~

ske melo wìdy zachowáwáno ьуы (10 Letnic téhoì léta

(25 máje), petem pak 20 melo trwati w zemi eeské

tak dlauho, pekudby he strana strane newypewedela,

i nadte etyii nedele po wypewezcnl. Král Wladislaw

potwrdil té smlauwy listem danym 1 máje."'z To owëem

newadilo králi малыша, wyprawiti do Öceh eástkn

wejska swého, k obsazeni mesta Kolina., .101102 11111

1111120 Hynek Minsterbersky byl smlnwau postaupil.

Öeehewé weak nemohli we skutku takewém. nespati'o

wati zruäeni pokoje а poeátku newé wálky. PretoZ

Wladislaw rychle powolaw pana Jana Towaeowského

ze Slez nazpet, sám wytáhl 16 máje z Prahy ku Kau

rimi, a lid jeho brannj", jene mel tálmauti s nim de

Rakalls, ebrácen preti wpadlj'vm do zeme nepî'átelům

nowym; tito ale di'iwe neìli Kolína. dojiti mohli, tuäiln

18 máje nedaleko Kutné bory porazeni bywee na,

1 6

Mai

18

Mai

111) Esehenleer, p. 356. Des земным von Görlitz Instmction an

ihren Bürger Heinz Borewitz, zu werben bei K. Mathias von

Ungarn, — 26.р1в desti zajímawŕ, jeji Barth. Scultetlls do

Ill dílu Annales Gerlie. omylem pod rok 1467 byl pojal. Kr.

Matiáäewa odpowed na Borewieowo peselstwl' dana byla w

Budine 1 Jul. 14.77` wiz Oberlaus. Urkilnd. Verzeichniss p.

131. Srwn. Paprockj 0 stawu panskem p. 316. —

112) Wiz Archiv шву, V, 373.
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hlawu, opustili zemi s nemenäi rychlosti, neîli do ni

byli wtrhli. A wëak i pozdéji jeätë, na konci mësice

cerwna, opakowán pokus podobny od wojska uherského

se stejnym neprospéchem; dowídáme se pîitom, ie mé

ëfané Kolinsti we sporu tom stáli proti strane uherské;

Ílirozili zajisté, pììjmeli Matiaäůw auî'ednik Ubry na

brad, ìe oni pusti Öechy na mêsto.“3

Do Rakaus, cisaî'i ku pomoci, predeslal byl Wla

dislaw w mésici bí'eznu, jakmile snéhu pocalo uby

wati, asi 6000 lidi brannych, opët wedenim Buriana

starëiho z Gutäteina, jehoîto prièinënim uzawŕeno tam

dne 20 dubna také primëîfí mezi cisaì'em aBohuslawem

ze Swamberka i spojenci jeho; wëtäí pak dil wojska.

Burianowa obrácen k dobywání zámku Ebersdorfu nad

Dunajem pod )Vidnh kdeì. cisaî'owa branná. moc jiì.

(lr'ahnë casu leäela bez prospëchu. Ро 2ар1аёеп1 Uhrůw

u Kolina obrátil se i král 1Vladislaw dne 20máje od

Kaurími pï'es Nacerac а Stráì, maje s sebau asi 8000»

jízdnych ipëäích, do Rakans, a stihnul k Widni, jak se

zdá., dne 7 cerwna. Císaŕ, jenì pry jiî zaufal byl nad jeho

pi'íjezdem, s welikau radosti a slawnym komonstwem

wyjel jemu wstric daleko do pole a uwedl do mêsta со

swoboditele a ochránce swého; mezi korporacemi wy

ëlymi k „мы jeho, Vbyla i universita Wídenská, na

jejiîto î'eèi odpowidal pry s takowau wymluwnosti a

1477

20

Apr.

20

Mai

113 Dlugos' р. 558-9. Listìny krále Wladislawa z >doby této

datowány jsau 16 máje z Prahy, 17-Y 19 z Kauŕimä, 21 máje

na poli n Naderace ahi. Srown. psani kralowo (dd. 24 Apr.

1477) u Paprockého we нити rytilv'ském str. 190. Na dotaz

Bohuslawa ze Swnmberka oporáäce lidi Matiáäowych uKolins.

“на vmu od ůŕednika z Budëjowic dne 9 Jul. odpowëd we

smyslu nahoŕe postaweném, (Orig. arch. Tfebon.) Pamëti Mik.

Daëického z Heslowa prawíz 1477 w pátek pred pamlttkau

Petri Pauli (28 Jun.) sjeli se Öechowé, rytíŕstivo a z nëkte~

rjch'mëst, uHory Kutny, preti Uhrům husaŕům. (MS.)

Juni
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1477

10

.l um'

16

Juni

24

Juni

Juli

lepotau, ze se tomn weickni diwili. W шьет-у dne 10

бета propůjeil mu cisai` w kostele sw. Stepana tau

lebne zadané regalie, t. korauhwe na znameni jeho

důstojenstwi co kurfìrsta i arcieeeníka. w Éiëi a wrch

práwi nade weemi manstwími, kteréz králowé eeeti drzeli

od Rise; rozumí se, ze se to dilo u welikém dawu lidstwa

s potrebnymi slawnostmi a nemalau nádherau. Take po

mnoho dni ctili se cisai` a král nawzájem hojnymi

dary, hostinami aradowánkami rozmanitymi. О ŕizeních

státnich té doby neni nám wice známo, nezli ze Wla

dislaw due 16 eerwna we Widni uzawrel priméi'í se

stranau sobe odpornau w Morawe, a to do sw. Jakuba

r. 1478, a сям Fridrich ze 24 eerwna darowal mesta.
Prazskit nowymi erby cisaŕskymi, za. platné sluìby,

kteréz pry jemu byla prokázala. Oeekawal weak cisar

za eest i králi i hlawnimu jeho mestu prokázanan

sluìby jeete platnejäi a wolal je do boje proti pi'iwr

zencům Matiáeowym W zemich swych, mezi nimiz jen

páni z Lichteneteina sami méli pry w poli k 8000 lidu '

branného. 1 poslal “(магнат nejprw eastku lidi swych

pŕes hranice uherské k Soproni, а. pozdeji také osobne

wytáhl do taboru pì'ed Ebersdorf, kdezto byl jiste aspoñ

dne 4 eerwence. Ale dobywáni zámku toho bylo ne

etastné, a Öechowé ztratili tu znamenity poeet lidu.

Nedostatek potrawy a pice u wojäte a chudoba komory

císaî'owy i králowy“ daly pŕíeinu, ie cela wyprawa ta

wzala. konec zbedowany. Wetäi dil Öecbůw opustili krále

swého, kdyì jim nedáwáno zoldu, a Wrátili se weeli

куша cestami do wlastì; jini jali se lapkowánim a ná.

silim hl'edati wyziweni a. zbaurili obecny lid wende

proti sobe; mnozi prestanpili knepŕátelům, kteì'i aspoñ

we placeni zoldu byli zpráwnejeí; naposledy nezůstalo

pry u Wladislawa nez-li as tisic jizdnych a dwa tisice
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pëäich. Kdyä tedy due 18 ëerwence pi'isly wystmhy,

ie wojsko uherské, Wedenim Jana Zeleného, uweliké

sile bliìilo se k retowání Ebersdorfu, Öechowé i Raku

ëané roztrhli pole e. ebrátili se k Widni. l“

Byla to deba kriticka pro císaŕe a cely panowniëi

dům Habsbursky'. Rádné znsnaubeni arciknizete Maxi

miliana s Marií Burgundskau, kteréz wedlo dům tente

nezadlauho na nejwyssi stupeñ moei a sláwy, jiä se

byle stale dne 21 dubna w Gentu, ale Maximilian zü

stáwal jeäte wídy wRakausich, protoze se nedostáwalo

penëz, aby ke swatbé s nejbohatsí newestau we kŕe

stanstwu byl se mohl wyprawiti sluänë. Nesnáze mno

àily se tim, ze knëina Marie nepì'estáwala iádati o ce

nejrychlejsi" jeho pî'íchod, aby pomahal braniti ji preti

Franskému králi a knizeti Lotrinskému, sice zeby snad

ke swé nejwéhtäí zalesti donucena byti niebla zmëniti

úmysl а, esud swůj. Koneënë naskytla se pomec jen

w pokladech arcibiskupa Osti'ihomskéhe Jana Beken

sloera. Tente hlawni nëkdy saupeî' Jana Vitéza, stal se

byl jeho neteliko nástupcem, ale i následowníkem;

oetnuw se w podobnóm pomëru s králem Matìáëem, jako

jeho pi'edchůdce,'utckl se byl jií w úneru 1476 k ci

sai'i Fridrichowi do Rakaus a nalezl tu ochranu; nyni

půjëiw cisai'i 100,000 dukzítůw, pedal mu moìnost wy

prayviti arcikniäcte k Rejnu na poeátku mésice cer

wence, po ëemì slawena w' Gentu skuteënat „мы dne

1477

18

Juli

114) Kroniky zenne Rakallské z doby této jsau jestë chudäí, пей“

ëeské, a рттой e rlúleìitêm adlauhém dobywáni Ebers

'dorfu ncwi se wíce, neäli co poskytuji Jacobi Unrest chron.

Austr in Hahn collect. Monum. I, 621-2, a nékteré zminky

w sauwëkych listinách. - Mimochodem pfipomináme, ie u

Dlugeiíe p. 559 den propůjëcní „ваш we Widni chybnë na

znaëen feria тая pest festum S. Viti (I7 Jun.), ano ëistise

má ante festnm S. Viti (10 Jun.) - ’

21

Apr.
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1477

19

Aug.

21

Juli

31

Juli

19 srpna. Takowóto císaŕowe finanení bide rownala.

se i nauze Wladislawowa, kteryeto neumew nikdy ho

spodaî'iti, nákladem w prwnich dnech pobytu swého

we Widni wedenyln wyeel'pal byl do dna netoliko po

klady ale ikredit swůj. Protoí marne bylo domlauwáni

s obau stran, od cisaì'e, aby král zůstal а bránil jeho,

od krale, aby cisaŕ platil wojsku ŕádne; panownici po

dwaudennich hádkách a důtkách , newidy eetrnych,

rozeeli se w newoli a Wladislaw opustil Wideñ dne

21 eerwence, du zeme swé se ubiraje. Kdyi preprawo

walî se Öechowé mostem pî'os Dunaj, Rakueáci u we

likém mnoístwi, ne bez wedomi a swoleni cisaŕowa,

oboì'ihl se na wozy jejich, zlodejůw jim nadáwajice, a

brali jim, cokoli za laupeî powaîowati se libilo; mezi

Öechy pak zobecnela nadawka iidowstwi, jak Wide

ñakům wůbec, tak i cisai'i Fridrichowi zwláete. )madi

slaw stihnuw na hranice eeské,v propustil lid swůj a.

pî'ijel bez hluku a sláwy шве do Prahy dne 31 eer

Wence w průwodu jen asi 150 jizdnj"ch.lm

Propůjeeni regalii králi .Wladislawowi roznítilo

Matiáäe w takowy hnew, йе jiz 12 eerwna opowedel

cisaì'i wálku, newdeenost a. werolomnost jemu wyty

kaje, a We psanich' papeìi, ими Kazimírowi a. jinym

kniäatům danych ohlaeowal, 2e hledati bude pomsty в

nasazenim netoliko wei podstaty, aleI tŕebas i ìiwota

swého. ze pak wálky té nepoeinal dlauho, powaäowati

bylo za desné znameni pripraw obezŕelych a weestran

nych, aby rena, kterau „туша, stala se smrtonosnau.

Ku promyelenym jeho náwrhům náleìelo take dowoleni

12

Juni

115) Hlawni pramen naäeho wyprnwowani jest, krome Unresta jiì

doteeného, zpráwa od Lukáäe Estla i Кадрам. Schönberkn dne

6 Aug. z Freiberlia radám кыш Saskych podaná (orig, w

archivu тат.) a nekterà psani девиц,
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danê Slezákům a Luziéanům, aby za pi'íkladem Mora- 1477 A

wanůw sami zjednalì sobë stzîni a pokoj s králowstwim

Öeskym; naproti tomu pì'ikázal Bohuslawowi ze gwam

berka wypowëditi pŕímëii w Öeehach, bczpochyby proto,

aby )Vladislaw maje desti èiniti doma, cisaî'i nemohl

pì'ispëti ku pomoci. Prawy poëńtek wálky, stal se 21

teprw po dni 21 èerwencc, kdezto dáno z Babu cisaî'i Juli

i od “"ladislawa opnëténómu mnozstwi listůw od- l

powèdnj-ch. Pro odwráceni nastawajlcí pohromy wy;

prawil Fridrieh bez mcäkání ruddy syvé k Matiáëowi,

aby w mésteèkn Kittsee Wjjednáivnli s nim o pokoj:

ale wyminky, kteró kladl Matias, byly tak мы a

prikorné, ze cisaî' radëji pry bylby slyëel'dábly, nezli

takowé jednatele pokoje. Potom prostŕedkowánim pa

pezského legata Alexandra biskupa Forlivského pî'iäli

k cisaì'i do Kremze nowi poslanei uherëti, Jan Filipec

biskup Waradínsky a Mikulás Banfi, a pî-edestî'ewäe

mu dne 3 srpna celau í'adu prohî-eskůw, jichz dopustil

se proti pánu jejich poëna'odr. 1468, zadali za кашу

z nich nrèité náhrady, jiohzto'summa obnáäela 754,000

dukátůw; ac pry'r to bylo malo, wëak ze král jejich

tim chtël.spokojiti se, a jakmile mu dosti ueinëno

bude, obnowiti s eísaî'em smlauwy pîatelské, od niehz

jen nerad pry odehylil se."“ Netreba tusim dokládati,

ze cisaî' radèji wolil _ztratiti wäecko, nezli podrobiti se

takon wyminkám; také dobî'e wëdël Matias, ze

zádal wëei nemozné, jen aby u wálcc nemël pí'ekázky.

Byl pak tak- jist swym witózstwim, ze pi'iwedl s sebau

do boje .také matku ixnanzelku, jezto u weliké nad

hei'e, w koëáŕích pozlacenych, _Wozin se s nim od tá

Aug.

116) Wiz o tom spin zajimawy pod nilpisem Beschwerden des Kö~

nígs von Ungern w Monnm. Habsburg. II, 110--115.
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4

1477 bora. k táborn. Prawí se, ze kìádostì mladé ehoti swé,

ana prála si “мы; dobywání hradeb, kázal obklieiti

mésto Haimburk a hnati autokcm k nëmu: ale kdyz

autok pro tì'ìkrat opakowany" 0d posarlky eisaî'ské po

kazde' ndatnè odrazen byl, rozhnëwany podmanitel ká

zal pry tim ukrutnëji nakládati s mêsty a hmdy шёпё

silnymi, jestli které postawily se na odpor. Protoz oby

watelstwo podèsené poddáwalo se mu tim walnêji, Шт

Ъояьой'ёепёйй bylo nad cisai'owan neëinností a nesta

teënostív; takì brzy we'skeren kraj mezi “Tidni a No

wj'm méstem octnul se w moei Matiáäowé, kteryzto

14 dal sobë wsude w Rakausieh slìbowati poddanstwi dé

.A11g_diëné. ‘Vídeñ obehnána dne 14 srpna i sewrena co

nejanzeji, po wodé jako po suse, ale liránila inbránila

se pod stateënym hrabëtem Haugem z Werdenberka;

nápodobnë i Kremze odelinala nepi'átely a Lachsenburk

[а]; zůstal nedobyt; Klosterneuburk wzat dne 21 srpna;

w Korneubnrku Matias nsadil se фил-9111, pokud tr

Wala wálka, jizto podrobnë zde owëem líëiti neiińlezí.“"

Do Braumowa na hranicech ëeskych a slezsky'eh

nmluwen byl, k îádosti Slezákůw i Luziëanůw, a pro

ю sti-edkowfinim knízete Jindî'icha Minsterberského, sjezd

Aug, ke dni sw. “fawŕinee (10 srpna) pro uzawŕeni trwa

117) Kromë znltmj'cli pramenůw o wálce t610 nalein smc we Zho~

ŕelci take dwoje реви! (Orig. in .collec-tan. Sculteti), jedno

Étëpàna. Zápolského, dané2l Allg. pied Wídm', drnhé Gabriele

Rongoniho, danó w Patersdorfö 22 Aug. jcäto dáwaji podrob

nostì zajimawé. Onen niluwë о obklíöení \Vidnë take po

wodé, di: vf dem wassir ligen XXV Schitï voll Nessarer, das

 sein. pösze lewt., die esszen vill lieber menschenßeiscli denn'

von dem pessten Oehszen. (Srwn. Eschenloer p. 366.) Tonto

prawí:_ Nnnquam vidi tale bellnln: rex vadit cum nxore, cum

шипе, cum. quadrigis deanratis et trinmphalibus, ac si ат ad

nuptias, et quotidie oxpugnat castello. et loca; nnllns sibi re

sistit, 
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lého pokoje. VVladislaw peslal tam wedle kniìete Jin- 1477

drichag Wiléma Krusinu z Liehtenburka i Petra Kdn

linee z Ostromiŕe, а dal jim s sebau pszmi jak od

eisai'e, tak i ed sebe, jimii napemináni onino jmenem

netollko óeské koruny, a-le i swaté î'iäe Éimské, аЪу

podnikli posluëenstwí Wladislawa, co prawého krále

Öeského. Se strany edporné pŕiëli biskup Rudolf Wra

tislawsky, kníìe Fridrich Lehnickj'7 osobnë, pak rady

knizat Opolskjch, Kunrata bilého a Jana Zahañskèho,

téz mnozí páni z kníäetstwi Swídnického, z gesti mest

а z Luiiee dolni. Ti, kdyì jim preëtena psaní dotëená,

zdráhali se dáti na ne odpewéd, jelikoiby pry'y dî'iwe

w potaz museli wjíti s krajany swymi, kteî'í takowého

donucowáni se ani nenadáli a jen k uzawi'eni smluw

pokojnych je byli wyprawili; slowsJ cisaî'owa, prawili,

ze neméla. u nich zádné waliy, an pry obyèej mel, co

prikazowa] dnes, zitra. odwoláwati zase. W zápisu tedy

sjezdn toho, dne 12 srpna daném, spokojili se poslanci All;

ëeëti záwazkem, ze Slezáci а Ьий1ёапё, poradíce se se '

swymi krajany, daji edpowédna psaní císaî'owo a krále

Wladislawowo ai do dne sw. Jiì'i nejprw pŕíätího (23

dubna 1478), mezitím pak ze mél trwati mezi nimi

pokoj 'pod wyminkami a spůsoby obyöejnymi, jeheìto

nejwyääi oprawci méli bjti knizata Jindi'ìeh Minster

berskj"v a Fridrich Lehnieky; knizete так Jana Za.

hañskébo nepî'ijali Öeehowé do smlanwy té, pro násill',

kterého se by] dopustil preti Barbore wdowé Hlohow

ské a newestë VVladislawowé. Proto král Matias welice

se rozhnéwa] na jednatele strany swé, ze epustili w

miru tom kńiìete jemu telidáìA nad jiné wërnë edda

néhe.Ils

I 118) Eschenloer, II, 360--363. Za pfiëinau VMatiäivsowe lmëwn pro

wylanëem' Jana Znhañského z pŕímëŕi r'ozelìsôlg'kbiskup Rudolf А
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1477

Sept.

14

Sept.

О toni со uwniti' Öech p0 “'ladislawowë zVViduë

náwratu se dálo, nemáme zprztw dostateënych a jasnych.

Wíme jen, ze dne 1 záì-i král narizowal po celé zemi

Wojenskau hotowost proti Matiáëowi, jenz pry do zemé

wtrhnauti se chystal. Potom 14 zai'i dáwal Bohuslaw

ze Swamberka Matiáäowi zpráwu, ze jednal s Öecby

o stáni dlauhé nebo кишке, а1е s wyminkau, aby ci

saî'e k sobë nepojimali, oni pak kdyz opustiti jeho ne

chtèli, ze zmaŕeno bylo celé jednáni. Na to psal Ма

. tiáä panix Bobuslawowi dne 5 rijna z Korneuburka:

„Öechowé cisai'em se wymlauwají, ze jeho necbti opu

stiti: myt dobì-e wime, na èemz jich wëc s císaŕem

stoji, nepotî'ebit jest tech zámluw. Nez chtéjili k ëemu

, koneënému mluwiti а stale-mu, eísaî'e w to nepletaue,

18

Oct.

ehtéli bychom k tomu swoliti a jcdnati, cozby místného

a. stálého bylo.“ О dwë nedele. pozdeji, dne 18 i'ijna,

psalzase z Korneuburka: „Slyäeli sine, zeby lidé né

' jací z Öecli sem do Rakaus táhnauti melî cisaí'i ku

pomoci. »Zádámet s pilnosti od tebe, aby to w jistotë

pŕezwèdë, i jiné coz se tam deje, nám rozumëti dal.“

Mezi tim uzawŕené od )Vladislawa dne 4 rijna nowé

в Morawany pi'imëí'i swédëi owëem o pî'edeëléin j'akémsi

hnutí waleënémfm Blizëich a urëitèjäícli o tom'zpráw

nedostáwá- se naprosto; jen tolik jest wůbec wëdomo,

ze cisaì' Fridrieli, nawolaw se spojencůw swych Kazi

mira. i )Vladislawa do ustání, a nemèw od nich pod

statné pomoci, 10 listopadu pi'íméi'i uëinil a dal se

do wyjednáwání pokoje od Matiáëe diktowaného; je

10

Nov.

' Slezákům i Luziëanům zwlúätni snëm do Vl'ratlslnwi ke dni

13 Oct. (Verzeichniss Ob. Laus. Urkunden p. 132,) „

119) Psaní krále Wladislswa dne 1 Sept. o nßŕlzení botowosti w

zemi nacbázi se w archivu Tŕebonském; pfimëiil 4 Oct. ti

ätëno w Arleivu' банкет, V., 374.



тиса в Манит. ямы рарегшю. 149

hoito hlawni ëlánck zaleicl w tom, ie dne 2 prosinee

cisaî' w mêsté Gmunden piseninë propůjéil práwa krá.

lowstwi Ceského W ï'iëi králi Matiáëowi, a nai'ídil wëem
i poddanym koruny ëeské, aby jeho a ne Wladislawa co

prawého krále byli posluërri.120

Jako w kaidé рой-0100 Matiásowë, tak i w téchto

půtkách propůjëowala, se moc cirkewní jemu za- po_

mocnici, aby pi'iprawowala mu cesty k wítëzstwí. Legat

papeisky w zemieh Matiáäowyeh, Balthasar de Piscia,

hned po propůjëeni regalií Wladislawowi ohlásil byl

klatbu- nade wëemi wëî'icimi inewëŕicimi, jestliieby`
koho jiného neili Matìáäe uznáwali ~za. krále Öeského,

а Matiáë dne 12 srpna z leieni swého u Pruku

pohrozil wäem obywatelům králowstwi Öeského wůbec,

kteŕiiby rozkazy legatowymi pohrdati smëli; bylit pry

_na omylu ti, kdo myslili, ieby dáwné kletby papeiské

uzawŕením pi'ímêî'í byly ztratily moe swau. Pozdeji tyi

legat we swém horleni pokroèil tak daleko, ie i krále

Kazimira. i Wladislawa pro jejich odpor proti Matia

ëowi dal do cirkewni kletby; coi iupi'imym katolikům

zdálo se byti jen ëilenau drzosti. Sixtus 1V sám We

psanich '19-27 zái'i danych cisai'owi a Öechůrn po

sluänym i neposluënym ohlzisil, ie skutek dne 10 бог

wna nemël dle práwa iádné platnosti, a napominal k

uznáni Matiáäe za krále Öeského, aby. nemaje odtud

piekáiky, mohl tim důraznëji obrzititi se proti Tur

kůrn."‘

1477 '

2

Dec.

120)» Monum. Habsburg. ll, 117-126 podáwaji nëkolikcro listin 0

této wëci danycli 30 Nov. do 13 Dec. 1477, n spolu také

popis pánůw a mest Eeskych sti-any “Ílaalislawowß kteryimi

cisaŕ рот-1111001 podnikuauti posluà'i-nstwi krále Matiúäc.

121) Psaní 12 Aug, w archivu Ti'clmuském; 19-27 Sept. w pfe

khuln nëmeńém podáwá Eselienloer, II, 3611-70. .

12

Aug.

1927

Sept.
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1477 Nejedna temná událost za. doby této nabude aspoů ~

ponëkud swetla, kdyi obratilne pozor swůj ku powa

hám, mrawům a skutkům tehdejäí nìiëi slechty w Се

cháßh, a zwláëte dwau osob, Jindi'icha Raubika ze

Hlawatec a rytíì'e Racka Kocowsko'ho. \Ve spoleèen

ském iiwobyti XV stoleti wůbec jeätë nebylo policejní

wlády, a tudii ani uniformujieiho wliwu, jeitoby stiral

byl a mírnil pìirozené drsnosti powab osobnieli; wáënê

a naruiiwosti míwaly jeätè wäude wolny zjew a. prů

chod, a w zemanstwu zwlástè, lnaucím popredné k

lesku ihluku zbrani a k dobrodruistwi, twoŕilo se

charakterůw samorostlych drahné, oznaëenych Wesmés

energii neskrotitelnau. Známo jest, ie w bauì'ech doby

busìtské wyrojilo se originalůw takowycb, za pi'ikladem

Jana Zìiky aspoleënikůw jeho, mnoistwí weliké, jeito'

wéwodíce ëetám sebranym z odwáiliwych 'koŕistnikůw,

nepokojili wlasti na sii* i na dal, ana uzda zákonůw

a moei státni byla pro ne wäude pì'ilië slabs.. Pokolení

druhu toho ubywalo ku konei XV stoleti widy “Асе;

mezi posleduimi, ktei'i wynikali, bylì dotèeni dwa pa

noäe, jeito étastnau we wálce odwahau powysili se bylì

mezi zamoinëjëi туш-е w zemi. Jindí'ioh Raubik zůstal

byl králi Jiŕimu w poslednioh létech weren, protoie

wéruost mu slibowala hojnéjëi prospéchy; jakoi pak

dobyw na рани Janowi z Rosenberka r. 1469 mêsta

Netolic, obdriel je byl od krále w zápisu а hojil se

jinymi drahné ëkodamì, jichi nepi'estáwal èiniti pánům

strany Matiáäowy. To wëak newadilo mu w poiado

wáni nemirného ioldu, kteréhoi kdyi po smrti krále

Jii'iho ani wdowa ani s_ynowél jeho platiti mu necbtèli,

náhlym autokern zmocnil se hradu Hluboké u Budèjo

wie, zapsaného králowné Johanne, a. роба] se tudii

psati pńnem na Hluboké (w éerwnu 1471,) ai odtud
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шве wybyt byl. О jizdácb jelle do Rakaus (1475 sld.) 1477

sine ueinili zminku. Kdye posléze,na podziln 1476,

wtrbl tam we spoleenosti pana. Bolluslawa ze swam

berka, preeel de sluäby krále Matiáee, u nellee. brzy

nabyl weliké milosti. Posledni e nem zminka eini se

w srpllu 1477, kdeite strejil se pry s Janeln Zelenym

wtrbnanti epet ku Kell'nu, ale seeel náhlau sml'tl', krále

Matiáee porueníkem ueiniw redu i'statku swého. Kdye

pak pan Bebuslaw, co wladaŕ domu Rosenberskébo,

iádal e wráceni Netelic swj'fm sehowalleům а. Matias

edpi'el mu te, wyskytla se w tem prwni náln známá.

nesboda mezi kralem a námestkem jello."m ~

Wáänejëí weak w témz ehledu prieina pocházela

ed Racks. Koeewskéhe, pána па Herazdiowieích, elo

Weka swéwolného, bejechtiwého a opowáiliwého, шта—

wůw drsnych a energie diweké. I on priznáwal se we

rejne ke strane Wladislawewe, ale mel záhy take d0

rezumeni jakési s Matiáeem; elo to bezpoehyby skrze

kniìete H-ynka, jeni po králi Jil-im w drìeni pan

stwi Konepistskébo, ustanewil tam byl rytiŕe Raeka

swym wladai'em. Nepekojnj" ten mui zalobami ed nello

i пай wedenylni nekoneené saudi'lm dáwal zamestnani:

ale jeäte wice~hluku nadelal krutj'fmi jizdami preti

weem tem, doma. i w cizine, kde protiwili se- ìádestem

jello. Tak ku. pi'. na pedzim r. 1475 zdwihl oprawdo

wall wálku preti Ikniîeti Albrechtewi de Bawer, maje

po beke swém drahnj' робе: panoeůw; preti Budejow

skym wytábl nekolikrát de pele, pretoze dali byli u

sebe auteeiete auî'edniku jelle, jak prawil, llewyetené

mu. Pro pedobnyeh násili wice stale se bylo saused

stwi jeho 'koneene eelé zemi obtiînym, takìe pani

122) Dle .psani ynekelika w archivu '1`l"ebonském. z niche llekten'l z

r, 1471 jiì i tietena jsau w Arellivu eeském, V, 324 sld.
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1477 strany oboji, s woli králc VVladislawowau a wedenim

lo Bohuslawa ze Swamberka, prowolawäe wálku proti

Nov. nëmu, oblehli 110 na Hoŕaîdiowicich dne 10 listopadu

welikym poctem lidu, i zdélali hned baäty proti méstu

a opletli je celé, ncminíce ustati, pokudby ho nedo

byli.123 A tu w prodleném pres’ cely rok dobywaní

wyälo teprw na jewo, weliké mél král Matias 1168.

stenstwí w pocinaní Racka Kocowského, i jak neshodné

byly úmysly jeho se snahami pana Bohuslawa Swam

berka, jeho námëstka w Öechách.

1478 О znamenitém tomto рани zachowala se, skrze

jakéhosi Frantiskána, pamët dosti zajimawá., ‘9‘ z níz

nwedeme zdc, pro wzácnost jeji, prwní z ceského pèra

poslau Charakteristika osobni doslowné: „Pan Bohuslaw

byl rodu Swamberského, muz sluëné wysostì, wëecken

hnátowity a w ramenach a w plecech rozëií'eny, prsi

wysazenych а silnych, w obliëeji prisny a wzezî'ení

hrozny, wlasůw sediwych, w reci skrowny a wëak

prawdomluwny, w slibu. werny a drzeliwy, —- tak sem

jeho wyznamcnal, kdyz sem nekolikrát s nim byl; —

dobrym byl 1nilostiwy,'ale zlym hrozny a mstitelny; u

123)

124)

W arcllivu öeském, IV, 64"»98 podali smc sbirku listin pod

nápisem „Pŕe Racks. Kocowskélio s Budëjowskjfmi.“ О doby

wáni Horaädiowic wiz Staré letopisy str. 214, Archiv банку,

IU, 387, a psanijeà'të newydaná w archivech 'l‘ŕebonské|n i

Worlickém.

Ze starého rukopisuIc. k. bibliotheky Prazské wydali smc ji

w casopìsu ëeského Museum, 1830, 267-271. Nebude zby

teëné doloziti, ze p. Bohuslaw byl jediny'f syn nëkdy Hynka

Kruäiuy ze Swamberka a Markcty z Piawna; ze prwni jeho

manäelka byla Lidmila doers. Oldŕloha z Rosenberka, druhá

Konstancie Slikowna dcera Kasparowa; 2c nejsbaräí jeho syn

Ilynek (1- 1489) pojal 1475 za manîelku Kunhutu dccru p.

chñka ze Stemberka oc. Umïel pak tyä pan Bolmslaw

na Born 15 Febr. 1490 u wysokém staî'í.
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odeni byl stateeny a. Witezstwi мамашу; mnohym byl 1478

яви-айву a._ hrozny,~a zwláete Nemcům a kacií'ům, neb

jest byl prawé kladiwo na. kacíŕe“ a t. d. “гены о—

prawdowost a neoblomná pî'ímost jeho mrawni powahy

neliodila se nadlauho krali Matiáäowi, kteryz jako sam

neznal mrawnich rozpakůw, podobne powolné chtel miti

take sluzebniky swé. Usilowalt on pomoci kniiete Hyn

ka i Racka Kocowskeho, a snad i jinych panůw wice,

zmocniti se hradůw nekterych w zemi eeské, a eel i

na pana Bohuslawa Swamberka, jak doteeny spisowa

tel „rozlienymi cliytrostmia podwody, aby k te яга

de powolil а nekterého zámku postaupil jemu.u K ta.

kowé sluìbe bylby se tuëím ani pan Zdenek ze

Sternberka nepropůjeil, tim mène tedy mrawne prisny

pan Bohuslaw, jenz i jináee neochotnym se ukazowal

k záhube wlasti swé. ”5 АЪу zbawil se nepohodlného

sluiebnika, wyprawil k nemu Matiáe jeete ze sidla.

swého w Korneuburee "в mladého pana Jaroslawa. z

Boskowic, jehoz od nekolika let роба! byl uiiwati

w missiech diplomatickych, a. kázal mu zmocniti se oso

by jeho i uwesti jej w moc králowu; snim pak spolu _

poslal do Öecli ëástku wojska. sweho, jak se prawilo, `

125) Matiáà' psa'l р. Bohuslawowi z Korneiibnrka 7 Januar. „Jakoì

nám piäeä _ coi se sjezdu s stl-ami nam odpornú dotyee:

wez ie my w té weci ner jiného pred sebů marne, a protoì

takowym pŕ'iwoliti nam se nezdâ. a nehodi` а ty take k niln

neswoluj. A jakoì dfile piäeè', abychom wàlků do Öech ne

pospiechzili: wel ze z bujnosti nic nepoencm, aniî nam kdy

to milo bylo“ atd. (Archiv Tŕebon.)

126) Dne 21 ledna 1478, jakoî „мы psani téhoîŕI dne dané w

Archivu ecském, III, 387. Historikowé uheräti, мы) prawí, ie

toho dne byl Маты? w Budine, protoie tam wyìila w jeho

° jmenu listiuu. ищешь; (ар. Katona, XVI, 139, Tcleki. V,

51,) meliby pamatowati se, 2e saudowó мышцы w Uhëích

lwydáw'ali králowské listiny take w nepŕitomnosti 'králům
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27

Jan.

30

Jan.

Febr.

pro rozmnozcni posádek w Budéjowicich ‘a w Plzni, a

w skutku pro pojiäteni dila pí'edsewzateho.

Pan Jaroslaw pi'ijew do Budèjowic dne 27 ledna,

розы па Zwikow list králůw i swůj, jimiz pan Bobu

slaw zwan byl do Budéjowic welmi pilnè we »zwláët

nich pry'7 králowskych potŕebách. Pak sotwa wjew pan

ten do mèsta. due 301edna pod weèer, jat jest bez

welikeho hluku, di'iwo nezli pana Jaroslawa. spatî'iti

mohl, a zatéen jako zloëinee; heitman Matiáäůww Bu

déjowicicb a w Plzni, rytii’ Jan Planknar z Kinsperka,

prowedl skutek ten s wetsi obezŕelosti nezli slechetno

sti. Nazcjti-í, kdyz poöali wésti wëznè do Jindi'ichowa

Hradce, zoldnéi'i panůw Roscnberskych a. obywatelé

mésteëka Weseli strhse mosty w Mezim'ostí, any i'eky

Luznice 1 Nezarka byly rozwodnêny,oboì'ili sc na prů

Wod ne welmi бету, k oswobozcni „swého milébo pá

na“, pobili a zjimali jich nekolik a pi'inutili ostatni,

wrátiti se do Budéjowic zase. Teprw w autcry maso'

pustni, dne 3 února na úswitè, wyweden ран B'ohuslaw

opét u wetsí sile, an král Matias mél tebdáz pres 900

101011010“! w Budéjowicich, а pi'iwezen pres Hradec

27

Febr.

nejprw do Znojma, potom pak do Вгпа, kdezto nekte

ry баз sedél na Spilberku. _

Pan Bolluslaw poziwal hojné lásky u swyoh, a 1'1

cty ode wäech; skutek nad nim spáchany spůsobil na

ramné pobnuti we wseeh wrstwácb národu, bez roz

dílu stl'an. Nejziwèji dojati byli ncjbliësi jello pi'atelé,
syn Hynek, muzienergicky, jenz ihned uwazal se, na

otcowé miste, we мам-31111 domu Rosenborského, a

stryc Jan ze Swamberka, misti’ Strakonicky; ti oba

dawëe se lined do wyjednáwani s králcm )Vladislawenn

uzawi'eli ‘27 února koneëny s nim pokoj. Pan Zdeslaw

ze Sternberka, jenz te doby wclel pri oblezení, netoliko
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ncuposlechl -krzilc Matiáee, kazawsiho odtrhnauti od 1178

Horaìdiowic, ale i jal a. slibem zawázal weecky Bude

jowské,kteì’i s nim leîeli pred mestem, jakozto spolu

winniky krále swého; i mluwilo se jiî, Ze cela jedno

ta panská, s wyminkau jedinych toliko mest Budejowic

a Plzne a pana Jindricha ze Hradce, hodlala odstau

piti od krále Matiáäe. Tomu weak branil pan Bohuslaw

sám, dáwaje z Wezeni swého podtaji naueení anaŕizeni

pŕátelům а poddanym swym w tom smeru, aby osadí

ce dobŕe hrady a zámky swe, nepaueteli nikoho do

nich, a drieli se tiâe, nepoeinajice nikde walky, aniî

co mem'ee we stawu weci; za jeho pak wyswobozeni

aby nepodáwalì ani groee.

Dnc 21 dubna poealo se w Budine s nim jednání.Winen jest ze äkody 40.000 dukatůw, kteraui spůso

bil pry králi tim, ze ueiniw primeì'i, nechtel wáleiti,

ani lidi králowskyoh na zámky swé paueteti, ba ie i

bránil Budejowskym a Plzenskym, aby takowychusebe

nepi'ijimalí; proeeí aby se s králem о tu ekodu wy

rownal, sice'äe mu to půjdc k hrdlu. Odpowidal pán,

2e ueinil byl primei'i s králowym wedomim akázanim,

йе o puetení lidil králowych na swé zámky nikdy ea

dán nebyl; dokládal se Plzenskych а Budejowskych,

~kteì'i теист w Budine pì'ítomni byli, aby pod pi'isahau

powédeli, bránilli jim ei nebránil; toho ale detem a

pi'átelům swym k hanbe ie ueinìti nechce, aby se mel

wyplacowati. Pedal potom král Matiáe pana. k saudu

pí'ed pany uherské а neapolitánské,ktei’i pŕítomni byli

na dwoïe jeho: ale ti newynesli äádného nad nim ná

lezu, kdyz on dowolawaje se prawa Öeského, sauzenu

byti saudem domacim a. nikoli eizozemskym, zadel po-V

stawen byti pred» eeske a. morawske pány strany Ma

tiáäowy. Z rozkazu králowa tedy odwezen jest na za

n



156 кита XW. мы И’ЮФ'вШш и. дашь 111.

1478 mek Diosgyör, a chowán tam co wezeñ sluënè 'sice,

ale pod pî'isnym dozorem. "7

Newole a nedůwëra wzrostlá. mezi kralem Matiá

sem a pany eeskymi za priéinau pana Swamberka spů

sobila to bezpoehyby, ze Matias poëal sobë pokládati

konecné urownáni o korunë Öeské za zádauci. Nadëjí,

podmaniti Öechy moci meëe, byl jiz pustil tusim od r.

1470; öawé pokusy, usaditi se aspoñ na Koliné, nemëly

prospëchu, a welmi éitelny odpor králowského mesta

Hradiëtë na Morawë, pŕekázející wolnému spojeni Uher

s korunau Öeskau, nedal se jiz odstraniti jinak, nezli

wymënau za Plzeñ a Budéjowice. Doby takowé uziw

Ctibor z Cimburka, nepŕestal pî'es celj'l mësíe 111101- 11

silowati о to, aby jednáni, opuätëné pred tremi léty, о

koneöné 'smíŕení a upokojcni zemi, obnoweno bylo те.

Se swolením oban králůw umluwen tedy sjezd plno

mocnikůw oboji встану do Brna, kdez on co heitman

Morawsky, poziwaje wáznosti 11 obau stran, nejlépe

prosti'edkowati mohl. Kral Wladislaw poslal mu7 bŕezna k té potrebé swan carta bianca. "le Pì'ijeli

° pak s êeské strany km'ze Jindî'ich, Jan 2 Cimburka

Ctìborůw bratr, Jan z Selnberka, Beneë 2 Weitmile,

Jan z Raupowa 1 Petr Kdulinec z Ostromiŕe, s uher

ské Jan Filipec biskup 1Varadinsky, Ètëpan ze Zapoli,

127) Schrané o tóto wè'ei nèkdy od Waclawa Bi'ezana listiny dali

sme wytisknauti w Arehivu ëeském, Ill, 387 «393; jinych

wice nalezli sme w archivu Tŕebonskóm.

128) Naŕídil totiz mirada mesta Hor Kuteu, aby wyprawili wedle

slnzoliníka. Ctiborowa z Cixnburka dwa. jizdné, k bezpeënému

‘ doneà'eni „dwau listůw pergamenowj'ch, pŕi ktcrychzto kaz

dém jest nase wëtà'ie wisutá. робе:7 a mi tech listeeh nic радио

nenio; а ti lishowé inají neäeni bjti do Brna. na. nynëjëi sjezd.“

poranëcl pŕi tom, byloliby kde nebezpcëi, zcby nepi'átelé mëli

tech membran doslnhnauti, aby je prwé zsekali anch peëeti od

nich utrhnli oc. (Orig.) '
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Rudolf ‘Vratislawsky a Tas Ololnuekj" biskupowé, knlee 1473

Hynek Minsterberskj'I а Wáelaw z Boskewic. Jednáni

poealo о nedeli kwetné dne 15 brezlla, i trwawei do Mijn.

sobety po welikonoci, skeneile se keileenj'm nsneeenim

dne 28 bí'ezna nad nadéji rycllle. Meel téy smlauwy ¿it

mel “riadislam co dedienj’y král Öeskj', zapsati Matiá.

äewi a potomkům jeho králůrn Uherskj'm de zástawy za

400.000 dukátůw zeme koruny Öeské Merawu i obojí

Slezy a Luzice, aweak biskupowé Ololnueti a. plini z

Lipébo (w Morawe osedli) ce marsalkowé eeeti meli ú

iady swynli zawázáni zůstati VVladislawowi; Matiáe mel

drieti ty zeme práwem zástawním ne de 'wyplaty a

prepustiti obywatele jejieh ze záwazkn poddanosti de

diené; necháne jemu na wůli, psáti neb llepsati se i na

potom králem Öeskj'fln, eweem pak mel on dáwati

titul ten VVladislawewi, ne weak Wladislaw jemu; spů

sob a wyminky deteené wyplaty ureeny podrobne, a

uloeen, pre dekonáni a upewneni obapelne prizne a

bratrstwi, sjezd osobni4 oban krńlůw mezi Olemaucí a.

Unieowem ke dni 24 беги/па; na tem sjezdu meli krá.

lowé zespolka postarati se, jakby různice mezi pape

zem a Öechy i Merawany urownána,arcibisknp do ze

me uweden a klatba s туш i mrtwych займа byti

mellla a t. d. Byle take' umluweno, ale newlezeno do

zápisu, ie mezi Matiásem a “'ladislawem mel pewstati

pomër otce a syna; pak rezepî-e, kteráì byla mezina

dislaweln a. kniietem Hynkem, urewnána рту pekne ke

Spekojenosti ebau stran we „метят zápisu ke smlauwe _

pŕipejeném. Litowati jest, йе obsah telloto zwláetnibe

zápisu zůstal neznámym, tak ie nám nelze- ani wyswet

liti pediwnéhe ellowání onohe kníäcte a pi'iein jeho. “9

129) Original te smlauwy w eeském jazykn „мы se w с. k._

tnjném arehivn we тат, Тййъёпё dosawad exemplary jeji
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_ radost.

Tí'i z plnomocnikůw, Tas bisknp Ololnncky, knize

Jindî'ich a Bem-s z Woitmilc, wyprawilí se lined z

Brna do Uher k Matiaiëowi, a т jini, lJan biskup Wa

radinsky, knize Hynek a Stépan Zápolsky do Cecil

ke Wladislawowi, aby pŕijali od nich osobní sliby pro

stwrzcni smlauwy. Wladislaw zdrzowal se tè doby na

Kutné hoŕe. Tam prisedëe k nëmu dotëení pani 1

_dubna, obdrzeli od ného slawnym i'nkau dáním slib

визитку, jak si ho prali; potom zabrawëe se dale,

‚ dne 6 dubna llwítáni jsau w Praze co poslowé mim s

welikau slawnosti a poctau. Uzawreni zajisté konec

ného pokoje spůsobilo bylo po wëcch zemích welikau

We VVratislawi jiz 31 bi'ezna nai'izowal byl

sam papezsky nuntius, Baltazar de Piscia, aby we

Slez'sku i w Luzicich Wände spíwáno bylo Te deum

laudamus a slawné processie aby se konaly pri kazdé

cirkwi na diků cinëni pánu bohu za. weliké to dobre

diní; iskuteëné slaweno uwedeni miru netoliko we

Wratislawi a Swidnici, ale i w jinych mêstech, kromë

obi-adůw cirkewních, také pólenim strojnych ohñůw,

Péastowánim chudj'fch w obci a plesánim wäeobecnym.

Dlugoä ujiëtuje nad to, ie we wëech korunnich zemich

samodék cinily se pŕíprawy ke splaceni summy zá

stawné, aby lidé co nejdi'íwe znikli panowám' Matiáäo

wa, jehozto krutosti jiz dawno pry se byli nabaziliJ"

Jeätë pred sjezdem Brnénskym poslal byl král

wäecky, (také w Archivu анкет, IV, 481-487,) jsan wíce

ménë nezpri'iwné a nedokonalé.

Dlngoä р. 566—8. Eschenloer, Il, 373—383. Téz podlé пё

kolikera panni a listin jeätë newydanych. jeìto nalein sme

w Drázdanech a. we Zhoŕelci. Bec, kterau M. Wáclaw Koranda

w cele knëìstwa. podobojího wítal biskupa VVaradinského w

Praze „feria Ц post Ambrosii,“ zapsana jest w jeho Manual“

(MS. XVII, F. 2, l. 104) w bibi. university Praäské.

130)
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Wladislaw do Plzenska as 4_5000 lidu branného, nej~ 1478

wice 2 mest, aby bránili zoldnei'ům Matiásowyni w

Plzni, kdyby chteli retowati Racks Kocowského na
Horazdiowicich. )'Velitelem te wyprawy jmenowán opet Y

pan Burian z Gutsteina, jakoby jinych wáleenikůw,

stateenejäich а opatrnejeich, nebylo w Óechách dosti.

Z lezeni toho wojska, nekde u Choteeown, wytrhlo se.

jednoho dne do 400 brannych na picowaní; kteì'izto

upadäe w zálohu od heitmana Matiáeowa Jana Plank

нага 2 Kineperka. nastrojenan, pobiti aneb zjimáni bez

mála weickni; a kdyì pan Burian pozde ibez poŕädku

pospichal jim ku pomoci, porazen jest i on dokonale,

tak ze poeitalo se do 400 mrtwych а do 800 zajatych,

а mezi posledními 4 Osoby panského, 16 rytiŕského

этаж/113“ Ode dne u Lipan neutrpeli pry Öechowé roz-

hodnejei а bolestnejei poráìky. Stalo se to télioz dne,

kdyz práwe w Brne smlauwa. pokoje uzawŕena byla, ¿er

а boj „kî'estanůw skacíi'i“ wiee nez půlstolety ukon

een takto witezoslawne, aekoli hlawa porazenych, pan

131) О роёш zabitycli u znjatycll rozchiizeji seizprliwy sauweké

tak, ze teìko jest ulioditi w prawdu. Dlugois' (p. 568) udáwá

eisla od más w textu postawená.. Staŕi letopisowe (str. 214)

prawn', ze „nekt/sii jsau zbiti, druzi stopeni a tfcti zjimánì ze

wäeho wojskn do Eesti set“ (die jiného rkp. „osmi set.“)

Escheuloer (p. 384) klada weekeru silu brannau na 5000, di ’

ze zabito 3000, zajato 2000, iedyby ani ìiwé duÈe bylo ueuìîlo

z boje. Étepan Zápolsky we psani 'dnném 2 Prahy 11 Apr.

pánům Zhoŕelskym mluwi jou o дашь „vyr pannerherrn, 16

namhuñ'tíge vnd als 1200 dinstleute und burger.“ )Václaw

Wim pmu am» 4 Арт. о :smi do Bildëjowic; „ze 0 «они

summe mi pieeä wezñuow: nocht je toho туй, mnoìli to

_bytii nebt jh mâm Epehy jim'Ii. A jestlìîet sů tfi plmy jali,

p. Buriana a p. Libäteinského a p. Jence, wez chutne, ìetby

mohli dati nekolik tisic zlntycln“ (zjewny úsmeeek.) „Nez

мака: jest, wálkú witle se som itam; musi to byti.’v".et jedni

dmhé porhíeji.“ (Orig.)
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` 1478 Burian, mileicl mezi nejrozhodnëjëi katoliky. Ponèwadi

ale brzy na to pŕiëla i do Plzenska zprawa o miru

Brnënském, rytiî' Planknar uzawî'ew tudíi pi'iméî'i ai
Y do daléiho Matiáëowa nai'ízeni, propustil také «мы

cástku jatych na swobodu.

Král Matias obdriel w Budínë sauöasnë známost

jak o dobytém witëzstwí, tak i о uzawi'eném miru a

wyminkáeh jeho. Byloli mu wůbec protimyslné, slauti

kriilem Öeskym jen jako z milosti a doeasné toliko,

zpî'ikî'ilo se mu to co witëzi dwojnásobnë. A ncméné

protiwné bylo mu, ie mel nyui pi'inllauwati se u pa

peie za tytéi kacíî'e, protì kterymi posawad hanënim

a posmëchy nemèné neili щебет byl bojowal. We

smyslu takowém utwrzowal také pi'edni tehdái

jeho rádce, bratr Gabriel Rongoni z Verony, biskup

.Jagerskj'g jii také na kardinalstwi powyäeny, nëkdy

mnich í'ádu Kapistranowa. Uminil tedy zamítnauti

smlauwy Brnènské a hnëwal se na poslance swé,

zwláëtë na biskupy )Varadinskóho i Olomuckého, ie

pry pî'ckrocili. meze swych instrukci; i jest pochybné,

doëlili k nëmu plnomocnici z Brnënskóho sjezdu wy

praweni. Nad-armo wáiil cestu i sám аптеку biskup

Rudolf, od Wratislawskych snainë 0 to proscu byw, do

dalekélio Budina, aby oblomil Matiziïéc prosbami a nedal

zmaî'iti nadèje národůw na iádauci pokoj. Matiáä od

powëdël s hnéwem, ie dobre wi, kterak “Tratislawëtí

jii nelibè nesli panowání jeho, a rádiby dostali se pod

pána jinóho: ’M wäak ie on nebyl ten, jeniby lehce

132) Dlugoä l. c. Eschenloer (р. 384) di: „Mathias sagete, er ken

nete wol, dasz man nicht gerne unter ihm were, sondern man

freute sich, von ime abzutreten.“ Ропот hodné jest toto wy

zuáni muie Mntiâäowi nad jiné oddanêlio,
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odî'ikal se práwa mnohymi obetmi nabytého, aniz îe 1478

mu to sluëelo bez zwláetniho swoleni Otce swatého.

Na úmysly jeho te' doby wrhá znamenité swetlo psaní,

kteréì 21 dubna z Budina dal etastnému bojownikuJanowi Planknarowi, а jez pro důlezitost obsahu kla

deme zde cele doslowne:

„штату werny náe mily! Psani twému srozu

meli sme. _ Napŕed primeî'í, kterézs ueinil, pŕikazujemt

ahy zase wypowedel a jeho nedrzel, nez pied se, po

newadìt pán bůh etestí pî'eje, nepi'átely trápil coz nej

wice můzee, do daleiho naeeho rozkázani, na äádné

jinych lidi listy ani ŕeei se neobracuje. Take lidi, kte

ì'íì, k nám od rotmistrůw pro `penize pi'ijeli sau, ne

meëkajic wyprawíme s penezi, i na ty peeí, о kteréz

piëeä, -penizet poëlcm, i husaî'i te meekati nebudau,

kterj'fchz jiì. 500 poliotowe máme a. poslati chceme. A

ponewadz Horazdejowice nam k te' potŕebe hodneby byly,

piikazujemt, coi nejspie budee moei, aby jich retowal:

aweak tim obyeejem, aby jìst byl, ic ten zámek ku

potŕebe naëi otewî'ín bude wîdycky bez Wei wyminky.

A jestlit k té weci co wicc poti'ebi, dej nám wedeti,

chceme te opatî'iti weemi potî'ebami. Nez jestliby wi

del, ze tomu dosti ueiniti nemůzee, aby jich retowal,

radeji se о to nepokaueej. Neb my slyeíme, ze sau

je welmi silne opletli, okopali- a obaëtowali, tak zo k

nim eturmovati musie. A protoz pomysli na to, mûr

ìeeli tomu eo ueiniti ei nemůìee: шуб to weecko rozu

mu twému a opatrnosti poraueime. Jsauli pak jinêJ

weci, jeztoby nám k dobrómu slauziti mohly w teehto

wálkzích, pokudz swedom jsi, dej ná-m znáti; пеЬ my

twé rady w tom poziwati ehceme, majice plnau

wiru о wernosti twé.“ Následkem tohoto psani powstal

w Plzcnsku wáleëny ruch заве; Planknar oboî'il se

11
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1478 piedne na statky pánůw Buriana z Gutetcina, Beneie

Libeteinského z Kelowrat a “тётя Rabského z Ri

senberka: weak kdyä mu páni katelieti nepolnáhali,

bralo weet-ko úsili jeho wice pewallu obecnéhe zhái

stwi,a laupeinietwi, neìli poŕádné wálky; e retowl'lni

Herazdiewic ani nepokusil se. "la

Pî'ihodila se také jiná událost, kterau Matiáe о

mlauwati mohl swé nedostáni smlauwe Brnenské. Plno

mocnici jeho, Jan biskup штамму a Stepan'Zápol

sky', pebywee nekelik dni w Praze, wydali se byli na

pant ke swatjm etrnácti pomocllikům de Kadane. Po

náwratu odtud, kdyî bisknp Waradinsky pehádal se s

mistry a kneiimi Praeskymi e swátesti eltáŕni, a po

llanil zwlliete rozdáwáni její dítkám ijine ŕády kalie

nieké, nastalo preti nelnu weliké kwaeení mysli w о

becném lidn; pak kdye pri weiejné processi eeled’ uher

ska odepî'ela poetu swlitosti w rukau kneze pedeboji

be, nabádaním jinj'eh kneel zbauî'il se lid, a bylby

hncd weeeky Uhry рои/182611 na miste, kdyby ,kniìe

Hynek s meefany newemestskymi bylnepì'ispel rychle

k ocbrnne jejich. lianre ta popudila nad miru krále

Wladislawa, mcëkawäille petud na Kutné here; proteì

133) Psani Matiáäowo w eeském jazyku dane cllnwll se w archiv“

Trebollskénl. Dlugoä наций. Plnnkncra „Plnnkyberk Анапа

115“: Ьу1 wink z rod“ rytiŕůw Plankllerůw z Kinäpcrka w

Loketsku jiì ode XIV steletl' dellŕc znl'lméllo. Pfedkowé jello,

zwnnl' z Kinäperka, i take nekdy 7. Krotnnsee 'w Loketskll,

byli spolu s rytl'ŕi gtampachy patronowe eirkwe w Schölliicllt

(1365-1385.) W archivll hrabat ze ätampllellu. rodiny wy

mìelé za llaël' teprw pameti, nnlezli jsme listìnn, owäem pede

zfelau, eisaie Fridricha ed r. 1464, w nieto se twrdl', ee

rytiŕi jména Qtampaeh, Globen, Hildprant, Plankner a Sataner,

nìíwnwäi télleí erhn, byli wl'lil-kni půwodne jednebo a téheŕ.

l'odu. О nowéln peeútkn wálky nacbázi se psani dne 4 májn

1478 w archivu Drüdanském.
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pozwaw urazené pinomocniky k sobë, nejen hledél u- 1478

chlácholiti jich reëmi a dary wäemoìnë, ale dal i zji

mati a uwëzniti knezí, kteí'í k té bauì'i byli dali pod

nét. Takowä. prísnost` proti knëzim kaliänickym byl

tuäím jediny' zjew o'sobni energie pri králi tom; ja.ka

pak nedáwno pred tim také w Kutné hoi'e kázal byl

wyhnati z mésta M. Martina, pro bauŕliwá pry’1 kazaní,

a kdyz i tu pozdwihla se obec za. to proti konäelům,

dal půwody/ té baure, a mezi nimi nëkteré prední mé

ätany, wsaditi do zalái'e a potom wypowédíti nawzdyz

obce (9 dubna.) Apr.
i To weak mêlojeäté horëi nasledky: horliwëjäí pod

oboji poëali se nepokcjiti w celé zemi, jakoby nebez

рей walilo se na strana jejich; mésta Zatec, Lanny,

Slané, Nimburk, Hradec Králowé,Tábor, Beraun ijiná.

poëala raditi se dohromady, kterakby tomn zlému wy

hnanti se a krále ke splnéni jeho záwazku _co do ná

boìenstwi donutiti 111011121."н Bylot owëem i kacei'o

wání podobojich w zemi zapowézeno: ale nelze zapi

rati, ze wystupky s té stx-any mnohem me'në wyëetro

wány а trestány bywaly, пей“ se strany protiwné.

О snému Prazském 0 sw. Witë neni nam wíce známo,

nezli ze prednim pánům podobojim na nem od knëz

stwa kaliënickèho podzina zadost welmi důtkliwá, aby

postarali se о lepäí ochrnnu aubczpeëeni strany jejich.

Trenice náboíenské nabywaly takowé powázliwosti, ze

predni pani podoboji w rade Wladislawowë uznali za

poti'ebí, postawiti ,se za presti-@dek mezi krale а

národ.

15

Juni

134) Psaní w archivu Dráädanském ode dne 5 Apr. a 4 Mai. О

pìíhodach Kntnohorskyclr psani krále Wladislawa w archivn

téhoì mësta, pak pamëti Mikul. Daëického z Heslow-a w базо

písu ëesk. Mum-inn, 1827, IV, 78- 9. [Лидой pág 568.

1 1 '
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1473 Zadali, aby jim dowoleno bylo swolati „мыт snem

16

Juli

stawůw podobojich toliko, ku poî‘:idani zniatenych wäe

lijak pomerůw cirkwe jejich kalienické; a král toho

jim odcpî'iti nemohl, kdyìÀ zarueili se mu, ze na snemu

tom nic nebude «se jednnti proti `jeho práwům, ani k

ujme jeho cti a důstojenstwi.

W den rozcsláni 'swatych npoetolůw, 15 eerwence,

pani Jan z Janowic n. Petrepurka ncjwyeeí purkrabi

Prazsky, Jan Towaeowsky z~ Cimburka na Boleslawî,

"nejwyeäi sudi, a Samuel ze Hrádku а z Waleeowa,

10

Aug.

11

Aug.

podkolnoi'í zemsky, rozeslali po celém králowstwi we

like mnozstwi psani, w nicbi oznamowali,ì.e ku prosbe

poctiwych mistrůw a kneìi i take jinych stawůw ìá

dali a obdrzeli od králc powoleni, aby poloîen byl

snem obccni wei strany podoboji w Praze na den sw.

Wawi'ince (10 srpna) „a to naprcd pro ëest a chwálu

pána bolla wecmohauciho, pro dobró Krńlowy Milosti

a wei koruny, a pro jodnotu a swornost milnjioich

prawdu bozi а prijimajicicb telo а krew pana Krista

pod oboji spůsobau“; íádali tedy wëech s pilnosti, aby

neobmeekali na ten den pî'ijeti aneb ze sebc wyslati,

jakoz jim „zwelcbeni té swaté prawdy“ adobré obecni

milo bylo. Take konsistoi' dolejei eili podoboji roz

pisowala wende podobné pozwáni. Proecî kdyìJ piieel

den ureeny, scelo se tnkowé mnozstwi snemownikůw

dohromady, ze pi'ewyäowalo weeliké nadeje а. oeeká

wáni: král zwláete diwil prj'7 se, ze mu pro poti'eby

jeho zemské nìkdy lze nebylo dowolati sc tak weliké

ho shromázdení. Kdyä nepostaeìla шва síñ w Karo

line, snemowáno we dwoì'e dole pod äirym nebem, a i

tu netoliko celé prostranstwi dworu, ale i weecky blizke

chodby, okna i sine byly pry jako natlaeeny. Ро slaw

nostech obyeejnyeh, sluzbáeh bozich, witani a deko
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wání, jali se lined misti'i a. knëzí wykládati pí'iëiny 1478

mimoŕádného toho swoláni, totiz postawení strany pod

obejich ëim dale tim pry'1 nesnesitelnëjsi. W prednásce

trwawsi nëkelik hodin liceno nejprw, jakowé dle prawn.

mélyby panewati pomëry mezi stranami pod jednau a.

pedoboji, a potom, jakowy byl skuteóny staw wëei.

Wykládány obëirnë Wsecky nêkdejäí smlauwy, jak se

sborem Basilejskym, tak i s eisaì'em Sigmundem, a u

kázány i éteny listiny na to dané, tak reeená kompak-Á

ша, W poetu 15, z nicliz sedmere poslal byl na влёт

kníîe Jindi'ich Minsterbersky, ede snèmu jeätë wzdy

za kalisnika powazowanyf“ druhych esmero pak pred

lozili pani Prazëti. Za. důkladnost celého preti'esu ruëi

také okolnost ta, ze neopominuto èisti téz list papeze

Eugenia. IV, ю“ kterym dotcené umluwy schwalowal.

Z tohe ze wsebo dokazowána predewsim neslechetnost

tëcb, kteî'i nepî'estáwali Winiti podobojíeh z kacíŕstwi;

potom Vzalowámo na kanowniky, mnichy a. knëzí odpor

né jak wůbec, tak i zwláäté na ty, ktei'i bywse driwe

pedoboji, odpadli od prawdy a stali se zuî'iwéjsimì nad

135) M. Pawel Zatecky prawí w liëení tohoto jednáni: Finita

oratione, mox oratores principîs Henrici, qui et ipse commu

nionis utriusque speciei cultor esse creditor, omnibus palam

salutatione habita, compactata concilii Basiliensis et compactata

Sig-ismundi imperatoris, et cetera regni munimenta, quae pro

tune in manibus dicti principis fuere. (вши! na jeho hradë Liti

cich?) tati synode ostensa, contulcrunt. (Menem. hist. univ.

Prag. 11, 138.)

136) We zprltwë, kteráz w MS. bibl. c. k. Widenské N. 4488 na

'listu 365 (poslednim) о této wëcî podáwú se, stojl' slowa:

„Septimn Pragensium litera continet commendationem Philiberti

cpiscopi a papa Eugenio, et quod grate audîvit, quod Bohemî

ipsum pro episcopo acceptarunt.“ Bylo to tedy jiné psam',

пей“ dd. w Bononii 11 Mart. 1436, kteróz wydal Raynaldi

a`d ann. 1436 §. 18 bez datum, a my ze starého pŕekladu w

Archivu ceském, Ш, 441~
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1478 jiné nepŕátely; poeítáno fary a kostely, jak w Praze

tak i po krajieh, kdez za. cisaŕe Sigmunda poslubowá

no bylo z kalicha, noweji ale knezi podoboji b_ud au

klndy a hrozbami, bud i nasilim wytieteni byli; ozná

meno, kterak sweceni ìákůw podobojich na kneästwi,4

di'iwe jen W Italii na nekoliko mistech, a to s weliky

mi obtíiemi a náklady moine, ode ш let spůsobením

papeeowym (an Wyhnal byl posledniho bisknpa, kteryî

to einìl) dokonce zastaweno bylo; o uwedeni areibisku- А

ра do zeme dle kompaktat ee mluwilo a jednalo se jiz

dosti, ale ze nebylo wideti w tom ani prospechu ani

oprawdowosti. Lieenim tech а jinych pi'ikoí'i wice roz

horlilo se shromazdeni tak, te kdyz kdosi zaspiwal pi

señ „Werní kî'estane“, pro stranny a popudliwy obsah

zapowezenau, pomalu weichni pí'idali se knemu, tak ie

na miste hluene dospiwána jest. Pritomni pani swet

eti, jezto se byli králi zarueili za pokojny průchod snemu,

jmcnowali doteené stiznosti sice podstatne a sprawedli

wé, i horlili sami o jejicb oprawu, ale pŕedkládali, te

w takowé hluenosti ŕádné rokowáni stáwalo se nemoì

nym: protoi k náwrhu jich, a. za pŕikladem jinych wal

nych snemůw, wolen ze weech pi'itomnych zwláëtni wy

bor důwernikůw, jimìto dána moc raditi se a uzawirati

o wecech potŕebnych. Ale dŕiwe ncili rozjel se snem,

zapsali se snemowniei sobe wespolek, „kdoby je 0d

prawdy boei chtel tisknauti, aby sobe polnáhali hrdly i

statky, pokud jich stáwati bude,“ pak „eli sau z kolle

je weliké (z Karoline) na králowsky dwůr (w starem me -

ste u Praëné brány,) wesele spiwajice, mistí'ia knezi a

mnozstwi lidu. A tu sau mluwili pî'ed kralem о ty

weci, o arcibiskupa, i co slibil na pomezi,aby k tomu

se prieinil bez prodléwani a ráeil jim na to dáti odpo
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wed. Král Wladislaw î'ekl jim dáti odpowed, kdyì 1478

radu pî'i sobé bude miti; a na tòm sau se rozjeli.“ "п

Zpráwynás doëléo jednáni zwolenèho wyboru jsau

nad miru chudé a nedostateené; eehoi tim wice lito

wati jest, eim důleiitejäi bylo sneäeni jeho samo w so

be. Neni zajisté pocliyby, ie konsistoî' Praiská pod 0—

boji, o jejímito pi'edeëlém zî'ízeni nam témeŕ 1110 neni

wedomo, podriela potom ai do konce ono ústroji, kte

réi wyelo z porad tohoto snemu. ‘33 Pozůstalé po nem

uekteré elánky to nesau, ie „pro jednotu a sworuost

mezi kneiimi takto jest zůstáno, ie woleno jest dwa

nácte osob, etyry osoby swetske a osm kneii, a. ti aby

î'idili wëecky kneze podoboji w zemì, kneii pak weichni

aby pod ne sluëeli a jich posluëni bylì; a jestliieby

ktery z toho se wytrhl, aby iádnému to trpino nebylo,

ale páni, rytirstwo i mesta podoboji aby tem dwanaeti

radni а. pomocni y bylì, aby se tak stale, jakiby tech

dwanácte rozkázali.“ Bylli zwoleny administrator, nyni

M. Wáclaw Koranda, take w poetu techto dwanácti,

137) W Archivu eeském (V, 375-r 7) pedali sme i рот/[1111 dne 15

Jul. i nekteré elánky snemu 10 Aug. О jednání wiz Stare
letopixy str. 214-6, a Monum.l 1115101:- univers. Prag Il,

133-140 (dieta de Compactatis), téi psaní Sigm. Holka dané

w Praze 12 Aug. (w Dráidanském archivu.) Celá. nieemuost

а mala. fides liájkowy kroniky eeské dalaby se zwláëte (10111.

zatì 2 10110 со pŕináäía zamleuje о snemu tomto, kdyby

polemika «венка zde nebyla newhod; take Dubraviowo wy

prawowáni neni bez auhony, aekolì michaje události rozlie

nych easůw dohromady, kritice mene piistupnym se eini.

138) Weleslawína w kalendáŕi histor. ke dui 24 Sept. 1478 uwodi

— z Kndicìlla lperu, která jiste nàleìi ke snemu Swatcwawŕin

akómu: -— „Tu konsistoŕ od nich (t. stßwůw pod oboji) w

kolleji weliké starobylym spůsobem naŕizena a obnowena, a

práwa i statuts. Кит—ада arcibiskupa Praiského ji piedneëeua.“

- Snad ie porudy wyboru snemowuího skonëily se teprw

okolo 24 Sept. -
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1478 nelze nám ustanewiti; sneln kocbawei se potud jeëte

nadeji, obdreeti brzy slibeného arcibiskupa, zdá se, ze

neuzawiral o postaweni a působeni adminislmterowe

nic nowébo: ale sestaweni konsistoŕe, nyni eblibené,

zachowáwalo se i w pozdejeicb stoletieh. Potom zwo

leno jest eestero pánůw swetskyeh, Jan z Janowie, Jan

z Cimburka, Samuel ze Hrádku, Pawel Skalsky zJen

eteina, Mikuláe Switáeek z Landeteina i Petr Kdulinec

z Ostremire, aby bdeli nad skuteenym prewede

nim nálezůw tohe snemu a weech zakeilůw tyka.

jicieb se strany podoboji; prwnim tŕem dana. spolu moc

wolati bud Osoby jednetliwe aneb i celau stranu ke

slyeeni a jednáni weelikycb poti'eb jejieh. Zŕizeni jsau

take w mesiei мы wende pe krajíeh dekanewé (decani

rurales,) jimz ostatni knezstwe podŕizeno byti mele.

Milne te, penewadz pewstalé pì'ed léty reztrzky u wire

pedobojieh netolike trwaly, ale eo rek wlce zmáhaly

se skrze sektu bratŕi eeskyeh, jez nazywáno pikbarty:

nai'izene jest mistrům a knezím, aby pî'edeweim posta

rali se o důkladné jejieh poueeni a o wywráceni blu

důw jejieh. l

Wyprawowali sme jiz, z jakyeh poeátkůw tato

sekta roku 1457 powstala, e deset let pezdeji' 1467

î'ádne ustrojila se, i kterak predni půwedeowé a ueitelé

její, bywäe r. 1468 uwezneni, pî'i korunowáni krále

Wladislawa. 1471 na swobedu opet propueteni jsau. Od

té doby zmáhala se kazdym rokem i einnost jejieh, i

oblibenost u lidu; ро cele zemi eeské i merawské

mnozil se poeet jejieh priwrzencůw, шиш w lidu rel

nickem a průmyslniekém. Nejwiee usazowalo se jieb

139) Mluwi o tom Korandowo psam' ad decanos rurales dalle 1478

„circa Katharinae“, obsaeené w rkp., o neme wiz poznam. 142.

Ostatek die Archivu eesk. V, 377.
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na statcích nejprw pánůw bratî'i Towaöowskych z Cim- 1478
burka, potom bratŕi Kostkůw z Postupic, Yaz i pana

Wiléma z Pernäteina; protoz take pi'ední jejich sídla

byla w Öechách na. Mladé Boleslawi, w obojím Bran

deyse a w Litomyäli, w Morawë pak we Prerowé, Lip

niku, Towáèowë a Prostëjowë. ”о Pi'ikladná. pilnost,

poŕadnost a pokora téchto „bratì'ikůw“ ziskala jim pŕi- _

zeñ onéch pánůw tim wíce, ¿im ménë paustèli se do

hádek о èláncich wiry, kladauce podsiatu nábozenstwi

piedewäim we praxi kŕestanstwi, ahotowi jsauce i пшё

niti wërouëné zásady swé, jakmile о neprawdé jejich

byli pouöeni. A так uéeni jejich o mrawni poruäe

nosti weëkeré hierarchie půwodu Bímského, a ze swa

tosti cirkewni W rukau _ jejich nemaji spasitelné moci,

bylo prilië uráäliwé netoliko pro knèzi вашу, ale i pro

wérné jejich oddané, nez aby byli Íneteëné diwati se

mohli na jed, an „rozlézal se jako rak äkodné.“ Pro

той jiz na. snëmu Beneäowském r. 1473 usilowala byla

zwlástë králowá. wdowa Johanna о zastaweni toho zlé

ho, a pozdéji nebylo téméì' snëmu, na némzby se о

pikhartecb bylo nejednalo. Myin wůbec byly w té

wëci od r. 1476 pobauî'eny zwláïstnim aukladem, na

strojenim totiz jistého Lezky, remesla sladownického,

140) Jan Towacowsky" z Cimburka drìcl od r. 1468 Boleslnw m111

dau istarau, a тай iBrandys nad Labem; bratr jeho Ctibor

w Morawël postanpil r. 1470 тёща Pŕerowa panu Albrechtowi

Kostkowi, ktery'z r. 1467 byl weäel také w drìení mësta

Lipnika, ohéllo pak r. 1475 postaupil i s panstwímî panu Wi

lémowi z Pernäteina. туй pan Albrecht, nebyw sám nikdy

stálym ani hnsitau, ani katolikem, nestaral se také о nabo

icnské wyznání swych poddanych; umî'el pak 3 Mart. 1477.

Вши- jeho Jan Kostka z Postupic, byw jiz 1464 panem na

Brandjse nad Orlici,_ po smi-ti pak bratra Zdeiika. 1468 zdèdiw

panstwí Litomyälské, äiw byl do r. 1486. Prostëjow dostal se

r. 1490 pod pany z Pernäteina.. ‘
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` 1478 co swedka proti nim; kteryí prawil о sobe, йе ze spo

leenosti pikhartůw wyeel, stareim mezi nimi byw, a

diwné tajné weci zjewowal: jmenowite, jak oni we

swych sboì'ích a schůzkách bohu, Marii panne а swa

tym pry se rauhali, swátostem lehkost einili, mezi se

bau wesmes chlipnost na spůsob adamitůw prowodili,

Wraídy páchali, s eárami a kauzly se obirali a weliké

poklady shromazdowali. Ten elowek po mestech a me

steekách jako na diwadlo wozen byw, odwoláwal wen

de w kostelich weŕejne ,doteené bludy a odprisahaje

se weech tech neelechetnosti, prosil, aby pobozní zañ

hi'ienika se modlili a sami tech bezboînych pikhartůw

se warowali. ш Ale úeinek toho wydai'il se naopak;

hlásaná, takto le?. budila. netoliko wetei pozor, ale take

úsilnejäi skaumáni prawdy, kterázto pak ziskala kì'iwe

naŕeenym koneene tim wice saucitu. Proto nemohl

snem Swatowawŕinsky r. 1478 minauti, ahy newzal

take této weci we zwláetni úwahu. Uzawŕeni weak jeho

nemohlo byti prisné, kdyì nejen uznany náeelnik we

ekeré strany podoboji w Öechách, Jan Towaeowsky z

Cimburka, byl pi'itelem bratrůw, ale i Jan Kostka 2

Postupic, pán na Litomyeli a Brandyse, weŕejne jich

zastáwal; aekoli oba ti pani nemohli byli sami zpik

harteti, pokud ta sekta bránila swym audům weeliké

poziwání moci swetskc'. Snem zůstal na tom, ze melo

predstaweiiym „brati'ikůw“ dáno byti pred konsistoi'i

Ypodoboji slyeeni wolné; a 002 dokázi ze zákona boäiho

a 2 pisem swatych, îeby z wiry dr'láno byti melo, pi'i

tom meli byti zůstawenî; budauli pak w eem bludni

shledáni, powinni budau naprawiti, pod skuteenym tre

stánim. О newhodnosti a neprospeenosti wëech tako

141) Historie o teìkych protiwenstwich církwe Öeske, lmp. 21.



Snëm podobojích a kolloquium s bratŕímí.

wychto theologickych kelloquii snem se byl jeëte tuäim

nepi-eswedeil.

Prwní půwodce a patriarche. Jednoty bratrské,

Rehe?, byl jiî umi'el (w Brandyse nad Orlici, 13 srpna

1473.) Lidi ueenych mela tehdáz Jednota jeäté malo,

an bratr Èehoî' ostychal se jich byl pro prirozenau,

jak se mu zdálo, jejich sobewolnost а. swárliwost; za.

nejspůsobilejëi k disputacem theologickym powazowáni

nejprw Michal эту, knez Rimského sweceni a nekdy

farai' prwe Kunwaldsky, potom Zambersky, jenz prwni

pî-iwìnul se byl ke bratru Rehorowi; pak Jan Chel

давку, nekdy ueennik Petra Cheleického; koneene

Prekop z Jindi'ichowa Hradee, r. 1467 w Praze` na

bakalá'rstwi powyëeny, mui newëedni ducha bystrosti.

Ti tedy posiáni od cele Jednoty k M. Wáclawowi

Korandowi, pî'edstawenému kensistoi'e Prazské, okelo

12 záî'i 1478, a. meli s mistry hadani skrze nêkolik

dni w Karoline. Ze zpráwy, kterauì M. Koranda o

jednám' tom podal рани Janowi Kostkowi pred sw.

Wáclawem téhoz léta a kteráz wlastní jeho rukau

psaná. zachowala _se,“" wyjimáme nekteré pozoruhodné

podrobnesti. Piäe inistr: „Kdyz k naml pi'iëli Michal,

Prokop a сыщику, zachowáwajice k nim tichosti

sluänau poctiwost, nez smc ee poeínali, coi smc k nim`

meli mluwiti о jich wytrznostech, napi'ed mezi námi

s obau stran prestano jest na jìstém saudci, kteréhoz

171

1478

12

Sept.

i predkowé naäi na Basilejském sboru se dowolali .

(1432), totiZ na zákonu bezim, na skutcich podstatnych

142) Mezi rukopisy universitni bibliotóky w Praze -nachâzi se (pod

sig-nat. XVII, F. 2) také manualnik M, Wáelawa Korundy, od

nis jiä easto pŕipominany, do папой on isám wpisowal i

wepsati dal důleîitejäi щиту, ŕeei a psani, jiehíto potre

bowal w ůfadowàní swém, a jichî i wetà'í быки sam byl

sloíil. Psaní p. Janowi Kostkowi stoji шпица. l.29-34.dwoje.
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1478 prwotni cirkwe swaté a'. na swatych doktoŕich starych,

zakládajicich se na temi zákonu.“ — „W tom kdyì

s nimi w jistych easlch i rano i pï'ed neeporem bylo

rozmlauwáno o tom, 002 0 111011 piel a mluwi: oni

pi'ed mimi polozili swého behu zaklad, a. ten oweem

nedokonaly.“ — „Prawili, kdyz sme se odtrhli od Rim

ske cirkwe i od was, tehdy kteì'izby mezi námi meli

hyti za kneze a kterj'I 2 п1с11 biskupem, o to sme

losowali. A kdyä pî'ieel los na 111, a. z tech na jednoho

aby byl biskupem, tedy máli to tak estati, bylo mezi

námi rozdeleni: aweak potom ode weech k tomu swo

leno, 20 sme wyslali k biskupu Waldenskému,”a kte

ryzto mne, mluwe Michal 0 sohe, poswetil na biskup

stwi; a já se nawratiw, swetil sem jednoho 2 tech Ш

na knezstwi ina biskupstwi.“ - „By pak sbor nemel

ìádného kneze: tehdy podlé doweŕeni k bohu, 1101102

sobe za. kneze zwoli sbor, kterye se k te sluzebnosti

hodi, ten pŕijma to woleni, zůstane za kneze.“ -

„Kneei, ktei'iz od biskupůw Rimskych poeli, nepoeli

podlé ŕádu, kteryz bůh otec zridil skrze syna swého,

. a kteryi zachowáwali apoetolé; a protoä nesmime o

sw'edeiti, by byli 1111021.“ —— „О tele boziin a krwi

jeho swaté seznali: 1102 se ji a pije, nemáme wyswed

eeni, by w tech spůsobách bylo telo a krow 11021; ani

143) Pozoru hodna jest tato nejstarái anthentieká. zmińka 0 půso

beni biskupa ‘Valdenského р1‘1 zŕizcni Jednoty 111-0115116;

jinde zajisté fee bywa jen о nejstaräim knezi Waldenske'm,

ne biskupu. Poznamenati musimc, 20 вин-51 historikowé Brntiii

eeskych (ku pŕ. Blahoslaw i jini) meli sami jen nedostateenßu

známost prwowekych dejin swych, kdyí půwodni archiv Jed

noty jiì ku konei XV stoleti zmaŕon byl w Zamberku, a

pak ohnem r. 1546 w Litomyäli powstalym орёт znamenite

utrpel. Colloquium, 'o neme fee jest, klade Blahoslaw k r.

1479, 111112 :ná o nem juke podrobnosti.

l
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také nîáme wyswëdëeni, by tëlu Kristowu mëlo se 1478

klánëno byti we swátosti.“ —- Nejtuzäi hádka strhla

se tenkráte o swátosti kŕestu. Bratî'i popirawëe moei

swátostni swátostem od knëzi Rimskych podáwanym

wesmës, mëli potud obyëej, kì'títi podruhé ty, kdo

pi'istupowali ke strane jejich; také byl mezi nimi

samymi jeätë spor 0 to, mèlyli také ditky kŕtény byti,

jezto naueeni pryA nepì'ijímaly. О posledni otázce dali

se poslanci bratrjiw poueiti: neb poznawse „pisma, die

saudce'pî'edepsaného, ze ditky maji krtëny byti, prijali je

a prawili, ze chtëjí tomn obwyknauti.“ Ale zeby kì'est

wůbec ne1nël opëtowán byti, neuwéî'ili tenkrate jestë

bratî'í (stain se to teprw pozdëji,) jakkoli pí'isnë (10

mlauwal jim M. Koranda, i to dokládaje, ze koho

brati'i poki'tiliby ~we jmeno trojiec swaté, on nede

pustilby kî'títi podruhé, aby .neuèinil kî'iwdy swátosti

ani zlehëeni jmena а 111001 trojiec swaté, a ze weliká

byla jejich W tom ukrutnost, odsuzowati takto wäecky

kromë sebe za nekî'estany a k zatraceni wëönému.

Kdyz tedy mëli se w tom zatwrzenë, knëzi a. mistî'i

wyëetäe jim wëccky jejich bludy, kázali jim bez od

kladu opnstiti Prahu. „I гаё,“ (tak píëe dale'M. Ko

randa panu Kostkowi,) „rae z toho ze wäeho pohledëti,

pane, na jejich wseteönost, bludy a neústupnost. Písem

nechteji prijimati, na smyslcnkach podlé swé wůliëky

ustrnuji. Protoz neni z ëehoby méli milowáni byti neb

штанг.“ — „Také neni co pati'ìti na 51011 bud'to

skutky poämaurnó, budto mluweni pokniî'ilé (t. skrau

sené.) так pan Kristus nejwie'e proti pokrytcům do

mlauwal; anjel také satanáëůw nmít se promëniti w

anjela swëtlosti; a takowych podlé í'eéi sw. Pawla

nejwíee se warewati a wystrihati jest sluëné i potŕebné.“
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1478 A wäak pan Jan Kostka nepi'estal proto byti pritelem a

obráncem brati'i, jakoz iBohuëe a Jan synowé jeho."‘

VVálka po Brnënské smlauwë w Oechách орёт

wypuklá. netrwala dlauho; neb na poëátku mesice4

éerwna uzawi'eno zase primèrí do sw. Jakuba, kteréì

potom prodlauzeno az do dne sw. Miehala (29 zái'í.)

Do wyjednáwani o koneëny pokoj, kteréz poëalo znowa.,

pojata jest napotom i pi'e pana Bohuslawa ze Swam

berka. Král Matias byl swolil k tomu, aby pan

’ Bohuslaw sauzen byl od pánůw ëeskych a morawskych

24

Ang,

w Brnë o sw. Bartolomeji: ale seëlo i s toho, kdyi

Beneä z Weitmile w béhu lnësiee ëerwence pî'ijew d0

Budína, jmenem krále VVladislawa primlauwal se za

pana Bohuslawa také. Pan Benes, niaje 24 srpna po

druhé jeti do Uher, psal о stawu wéci рани Bohnsla

wowi w tato slowa: „O nic různice noni mezi králi

proti prwní smlauwë, пей ze král Uliersky ehce byti

jmenowán a drzán titulem za krale Oeského av'. do

swé smrti, a do swého ziwota nechee s tech zemi

144) W mêsici Novembru 1478 pŕièital M. Koranda Braiŕim

wůbec winy nlislednjici: — ЕМ. frutrienlormn seu Pighardorum

secta turpissima, baptismnm :iliaqne .sar-remonta iniiciens, deli

eiens quoqne in credendis artienlis non paucís. Isti namque

rebaptisant singnlos ad se accedentes, ordinates ab episcopis

latinis reordinant sacerdotes, вииш saecrdntìnm phantasticum

similiter et confirmationcm sine forma verbornm adhoc re

qnisita perliciunt; — mrsum de existentia Christi in sacra

mento venerabili ejusdemqne ibidem adoratione наветы sub

tide non esse credendum; sacerdotes more Romanas ecelesìae

ordinates non existere saeerdótes garriunt, et hinc a quolibet.

sit quantnmvis moriger aut honestas, ecclesiae sacranienta

respuunt recipere ac recusant, neminem etiam ab eis baptisatnm

fore añirmimtes. Hnec ialia compluraque alia ad demolitionem

fidei sua temeritate tenent, assevernnt et dogmatisant oc. 1V

eneyklickém psaní swéni ad decanos rurales, w Manunlníku

dotëeném l. 87 sl.
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splaeen byti; a tî'eti o zbezl také nëjaká neweliká 1478

různice byla jest. Ale o ty о wsecky kusy já. desti

nauëeni i moei mam, jezto bohdá. nadèje jest, ze se

můze ‘dobŕe srownati s obau stran. A král Uhersky

by] mi î'ekl, dáli pau bůh, ze já k nëmu s nékterym

sluënym koncem pî'ijedu zase de Uber, ze Wasi Milosti

wéci maji dobry a sluëny konec штат Лй z tech .

slow wyswitá dosti patrné, ze naproti nowym Matiáäo

wym poiadawkům jewila se u Wladislawa nowa pe

wolnost. Jiny panownik bylby tusim umèl koî'istitì z

nesnázi, do kterych Matias toho ëasu by] uweden, jak

nowymi wpády tureckymi, tak i walkau s markrabim

Albrechtem Braniborskyrn jiz wypuklau a s Kazimírem

Pelskym teprw zase hroziwäi: ale peti'ebné k tomu

statecnosti )Vladislaw neeíti] do sebe.

Působenim tedy Beneëe z Weitmile pî'iëlo k tomu,

ie koneëné dne sw. Jeronyma (30 zati) krá] Matiáäseîg.

w Budínê Wyda] od sebe jazykem eeskym zapis w

tato slowa: „()znalnujem timto listem wäem, ze my

îádostiwi pokeje jsauce, kteréhoz se Wäemi knízaty

kresfanskymi, pokudä na más bylo jest, wzdyeky za

chowati mëli sme тайном, nyni pak jiz po mnehyeh

různiceeh a nesnazich, kteréì sme s nejjasnëjäím kni

ietem рыщет VVladislawem králem Öeskym, markrabi

Merawskym, Lucemburskym a Slezskym wéwodau a

markrabí Luzickym, bratrem a pritelem naèim milym,

mëli e králowstwi Öeské, pî'ìëli sme k jednání pokeje

skrze rady nase a rady Jeho Milosti; ро kteryehito

mnohyeh a znamenityeh jcdnánieh naposledy, jakoz ne

poehybujem, w pî'itomnosti ducha swatého nekteré arti

knle aprostî'edky upokejeni s Jeho Milostí zespolka na- ‚

mluwiwse zawŕeli sme,jicl1zto znení takowé jest: Nejprwé

145) Original who рвет! zachowa] se w archiva Tŕebonském.
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zawi'ino jest, aby oba králowé pî'i práwé swém, kt'eré

hoz dosńhli sau, zůstali, kazdy jako pan dédièny, а.

kazdy z nieli poziwej titule králowstwi Öcského, jako

jini králowé cesti zwykli sau; tak aby král~Matiáä

krale VVladíslawa kralem Öeskym jmenowal a рва], a

zase krńl )Vladislaw králc Matiáëe také; tez poddani

obau králůw obéma öiniti powinni budte. Dále zawŕino

jest, aby krzil Matias postaupil кыш Wladislawowi

pánůw, rytii'stwa, zemanůw, mëst a krajin, kterézkoli

drzi w Öechúcb; tez král )Vladislaw wäecb mëst, zemi,

krajin, knizat, pzinůw a rytiŕstwa. w Morawë, obojí

Slezii, w Luzickó zemi a. w Sestimêstcch aby postaupil
králi Matiáäowi.“» W daläicli èláncicb uréeno jest, na

ktcry spůsob, p0 smrti krále Matiáëe teprw, zemë ko
runy (_V‘eské od potomkůw jello w Uhî'ic-li 400,000 du

káty wyplaccuy byti mëly, a ze potomci tito mëli drzeti

zemë ty práwem pî'ínióllo a pozitcënébo panstwi az d0

wyplaty jejicb; èlánek jeden wyln'azowal, ze kdyby

král VVladislaw “ты za ziwobyti Matiásowa, a. sta

wowé Cesti pî'ijaliby toboto do zcmë swé za krale,

aneb kdyzby zwolili sobé potomka jeho králc Ulierského

na králowstwi Öeské, tebdy ihued po korunowáni

wäccky ty zemë, totiz Morawa, oboje Slezy, Luzická

zemë a Sestmëst ku korunë Öeskój' s zápisy nawrá.

ceny budte beze wäeh'o liplaceni swrchupsanycb pe

nëz;“ “5 biskup Olomucky a marsalek králowstwi

1478

146) Důlezitjy èlánek tento zni w latinském uuthentickém pfekladu

(up. Goldast, Dobner, Канта, Theiner oc.) doslownë шиш

Conclusnxn est, quod -si rege Mathia vivente regem Wladislaum

sine heredibus legitimis decodero contigerit, et baroncs ac

communitatea regni Bohemine ex libera eorum voluntate ipsum

D. Muthiam regeln ad corpus regni Bohemiae in regem ac

ceptareut sive eligerent, vel aliquem ex succesoribns ejus

regibus Hungariae in regem similiter eligerent, et Sua Ma

jestas vel aliquis sucessorum ejns ишаке: ex libera vnluntate
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Öeského konejte powinnosti úizulu swého králi )Vladi

slawowi, a wäak bez skody poddanosti a posluäenstwi,

ktcré králi Matìáëowi zachowáwati maji; o sw. Katerine

(25 listopadu) bud sjezd w Olomauei rad a poslůw

plnomocnych obau králůw k slawnému wyhláäeni této

smlauwy a k dokonáni ëlánkůw poti'ebnych, zwláäté

také ke zí'ízeni kommisse na ustanoweni mezi kralew

stwí Uherského a Öeského, a zejména hranic zemè

Morawskó; na den hromnic nejprw-pi'istich (2 února

1479) maji oba králowé pŕijeti osobnë, Matiáë do 010

шацсе а Wladislaw do Unicowa, pak sjedauce se na

tom misté, kteréi zespolka umluwi, maji ubezpeéiti ty

poddané swé, kteî'i prwé jim odporni byli, ic jim

odpor takowj" nikdy ku pomstë zdwihán nebude, ze

juiena mëstům Plzni a Budëjowicim w Öeehńch, a

Hradiäti а Unióowu w Morawë; dále maji králowc na

sjezdu tom utwrditi mezi sebau záwazek bratrstwí,

maji-spolu pohlcdatì cest, kudyby různice mezì stolici

Èimskau a Cechy pominauti, ,arcibiskup »do @ech uwe

den a klatba nëkdy 0d papeie Pawla Ц wydaná s

iiwych i mrtwych sńata byti mohla, pak jednati o

smiieni krále Uhcrského s králem Polskym a w. О

nawracowani zámkůw w minulé wálce dobytych a 0

nahraiowání iskod, kteréito kdo pro wërnau, sluibu

swan wzal, uzawreno jest, aby uloieny ,byly we wëcch

zemich borné obecni, jichito wynos od kommisse zwláëtní

obrácen bud na takowé náhrady atcl.“7

elcctioneui ipsum suscipcret: ex тис coronatione facta stntim

omnes illnc provinciae Moraviae, Slesinc, Lusatiae ct Sexcívb

tatnm ad commun regni Bohemiae rcdigi et sino aliqua solu

tionc readjmigi debent eo facto.

Zápis smlauwy Budinské 30 Sept. 1478 (Orig.) chowá se pndnes

w c. k. tajném archiva we Widni; my wydnli jej ze вин—6110

rukopisu w Archivu êcsk. IV, 488—495.

m)

1478  I

12
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1478 S timto koneenym a rozhodnyrn zápisem pì'ijeli

lilawni jeho redaktoì-i, Beneä z Weitmile a Jaroslaw z

Boskowic, ku králi Wladislawowi, o stwrzeni jeho

iádajíce. Kteréhoi kdyi dosáhli a oznamili to Matìásowi,

tento hned 6 listopadu psal Wladislawowi list plny ra.

dosti, lásky a srdeenosti, an pry w srdci swém widy

tauiil iiti s nim w pokoji, swornosti a lásce bratrské, i

slauiiti a'pomáhati jemu we wäech jeho potŕebách. l“

Potom 26 listopadu psal z Wacowa swé strane do

` Öech:149 „Wezte, ie konec a. misto s králem Öeskym

i se weemí jeho poddanymi mame, a jii маце ne

pî'izne mezi námi neni wíce. Protoi wy nic nepŕá

telského proti nim nepoeinejte, ani lidem naëim poeinati

dopauetejte. A о to i Planknara. heitmana naäeho obe

slali sme, newedauc kudy to pï'iëlo, ie jemu to prwé

znáti neni dáno.“ I nebylo jii iádné wálky wíce W

Öechách, шит kdyi i mesto Horaidiowice, po celo

letém obleiení, hladem pŕemoieno jsauc, prostî'edko

wánim kniiete Hynka Minsterberského, na úmluwu nám

jii neznámau koneene wzdalo se. Jen nekteré pohra.

niene půtky saukromé pánůw eeskych s Nemci rakau

skymi a baworskymi udriely' se i napotom, о nichi

ale nám ani mnoho wedomo, ani ëiroce wyprawowati

hodno jest.

K uloienému sjezdu Olomuckému о sw. Kateî'inë

pi'ijeli od krále Uherského Jii'i arcibìskup Kolocky,

Tas biskup Olomucky,~ Étepan ze Zápolí, Jan Zajie z

Hasenburka, Mikuláä ze Seee а. Wáclaw z Boskowic,

od krále Wladislawa. Jan z Cimburka, Jan z Sein

berka, .Ian Kostka z Postupic, Öenek> z Klinäteina,

148) Opis psani toho w pŕekladu nemeckem nalezli sme w krâl.

archivu we.Dráidanech. Srown. také Staré letopisy nastr. 214,

149) Orig. w archivu eeského Museum.
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Benee z Weitmile a Jan 2 Raupowa, a wyloziwee 1478

weecky elánky smlauwy Budinské jazykem latinskym,

zapsali a. problásili je slawne na radníci a namesti

Olomuckém dne 7 prolsillee.“"0 Rek sjezdu obau 10-25,- 0:0.

lůw ko dni hremnic ustanoweny uznán s obau stran

za pî'ilie шику, a odleäen az do sti'edopestí (18 bre- _

zna,) а kdyz by ani tu se státi nemobl, koneene ai

do 2 máje piistl'he léta. Melit k nemu woláni-byti

netolike prední poddaní oban krzilůw, ale iknízata

ekolni a. zejmena také Kazimír král Polsky.

Skutkem ale predlil se poeátek tohe slawneho 1479

sjezdu jeete` mnehem wice, a te za pi'ieinau spletkůw

zahranienyeh. Matiáe wzal byl w oehranu swau edbej

niky krále Pelskébo, mistra kŕizownikůw Pruskych a

biskupa. VVarmienského, jicbzte pi'e kdyz poselstwími

а jednánimi hojnymi nedala se urewnati, koneene zá

lezitosti Polské wylaueeny z pedruei budaucibo sjezdu.

Benee z Weitmile, byw na poeátku mesíee dubna-1479

opet u Matiáee w Budine, umluwil s m'm edlezeni

sjezdu do dne wstaupeni pane (20 máje,) а. zjednal

spelu Bobuslawewi ze Èwamberka propueteni na swo

bedu. Jeëte dne 29 dubna dal Matiáe W Budine psátiweem swym Wernym, аЪу neobmeekali pì'ijeti ke sjezdu

na den 20 máje. Také knl'ze Albrecht Sasky, pezwán

byw, prijel skuteene k tomu easu de Olomauee. Ale

Wladislaw eeekáwán byl s dwerem swym w Unieewe

teer 15 eerwna, Matiáe pak se swjmi byl jeete 27 ¿gli

eerwnaw Preepuree, kdezto wyhotowil téhez dne gleit да;

160) Take zápis dne 7 Dec. 1478 nalezá se we dwojím originalu,

kazdém s 12 wisutymi peeetlni, w c. k. tajném archivu we

Widni, wydlln pak jest na mnohych místeeh, i ku pf. w

Monum. Habsburg. III (дивны) р. 225-236 a znse 252-262,

a wëak ne z originalu, nybrz ze sauweky'cb opisůw; „щёку

pŕeklad w Archivo ee-ském, V, 377 _387.

12*
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1479 bczpccny pro králc Wladislawa iten робе! osob а

koni wedle ného, ktery jemu рту libiti se bude. ‘5’

Prawilo se, ze opozdil se za pî'íëinau boje s Turky;

wäak neménë prawdiwá pì'icina byla welikost pî'ipraw,

které èinil ke sjezdu tomu, nechtéw se pry dati pi'e

туша od kteréhokoli ‘pritele neb nepî'itele, jak krutosti

pomsty w nepŕizni, tak ani welikoleposti а laskawosti

we pì'ízni. Do Olomauce stihnul teprw 2 ëcrwence, za

sebau weda u wcliké nádheŕe králownu Beatrix, jejiho

bratra Frantiäka prince Neapolskóho a drahny робей

knízat i pánůw duchownich a „выкусь asi w 5000

koních. Aèkoli pak VVladislaw s neobyèejné skwostnym

komonstwem asi 2000 osob jiz od nékolika nedél s

netrpëliwosti cekal byl na prijezd jeho w Unièowë,

naskytowaly se pî'edce jeïsté osobnimu jejich sjezdu

záwady nám neznámé, pro které Matias dne 7 èerwence

w Olomauci obnowiti musel list bezpeënosti pro krále

“латыша i stranu jeho. Proto prwni slawné setkáni

se obau panownikůw priliodilo se w poli mezi Olomauci

a Unièowem teprw w pátek dnc 9 cerwence. О etiketé

pritom, wëci dle smyslu stî'cdowékého welmi důlezité,

zachowala se pamët, kterauz pro zwláëtnost jeji nwo

dime zdc doslowné: „Kdyz král Matias s lidein swym

z Olomauce k leieni krále Öeského welmi slawnë s

odkrytau hlawau, maje dosti welikym wëncem ji окт

ё1ешш, proto aby pied kralem Öeskym pi-i pì'átelskéin

pozdrawení nemusel ji odkryti, prijízdél, Wladislaw

král Cesky z lezeni swého proti nëmu take wyjel: a

widaucc Öechowc', ze král Matias hlawu odkrytau wen

ccni okráëlenau má, dowtipili se, proc to nëinil: protoz

Juli

Juli

9

Juli

151) Wäc dle psani sauwëkych we sbirce naè'i; gleity od~ krále

Matiáäe daué 27 Jun. а 7 Jul, chuwaji se warchivu zemskéui

w Brnó. 
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take ihned radili králi swému, aby on na swe' hlawe 1479

snurau tak swůj klobauk zawázal, aby jej мацу roz-'

wázati nemohl, coz” on také speëne ueinil. A kdyzk

sobe tak blizko, co by se eipcm dostî'eliti moblo, pi'i

jeli, oboje wojsko stati zůstalo, králowé pak sjedauce

se ruky sobe podali, pî'átelsky se polibili, s koni na

zem staupili a sami dws. do stanu schwalne k tomu

posta-weného weëedee, w nem poi'ád tî'i hodiny spolu

rozmlauwali.“ ‘52 Oswedeiwso pak obapolne úmysly swé,

utwrditi pokoj uzawreny, teprw pustili k sobe piedni

pány .obau stran, aby za pî'ikladem jejich spŕátelili se

mezi sebau take. Potom wrátili se, Matiáe do mesta,

Wladìslaw do lezení swého zase.

Byli pak pî'itomni na sjczdu tom páni: 2 Öech

kniìe Jindì-ich, Lew 2 Rozmitála, Jan 2 Cimburka,

Půta Swihowsky z Risenberka, Burian 2 .Guteteinap

Albrecht Nowohradsky 2 Kolowrat, Alee Berka z Du

bé, Benee zVVeitmilc, Jan z Raupowa, Mikuláe НОНС—

kj" a t. d. z Morawy Ctìbor z ,Cimburkzu Pertolt zLi

pého, Jindì'ich 2 Lichtensteina, Markwart 2 Lomnice,

Karel z -VVlaeimL Hynek 2 Ludanic atd. z Uber Jiî'i

arcibiskup Kolocky, biskupowé Jan Waradinsky, Oswald

Záhiebsky, Sigmund Petikostelsky" а Albrecht Wes

primskj'f, Emerich hrabe Zápolsky, ‘Wawî'inec syn nekdy

Mikuláëe z Ujlaku krále Bosenskeho, Sigmund hrabe

0d S. Jiri, E_mrich 2 Palóc, Jan Túz z Laku, Ladislaw

Orság atd.

Kdyä we dnech nasledujicích seëli se králowe na

temi miste ори, Matiáe namlauwal „bratra i pŕitele

sweho пшено“ dlauho nadarmo, aby pro pohodli swéi

jello neostychal' se zabrati se k nemu do mesta. Teprw

152) Beckowského pcselkyue na str. 950. Srown. Mikal. Daeického

pameti w Öasopisu eeského Museum, 1827, IV, 79.
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1479 kdyi po tî'etí, w auterj1 dne 13 ëcrwence, na. důkaz

¿i swé důwëx-y, pî'ìjel do leieni ëeského bezbranny, dal

se W'ladîslaw pohnauti, йе wjel s nim ì s obojím ko»

monstwem do Olomauce slawnë. U brány mëstské

pi'ijati bywëe oba. králowé pod skwostná nebesa., jelî

wedle sebe u weliké processi prelátůw а kniiatz pî'i

hluénóm zwonëuí se wäoch wëìí, pî'ed`bislmpsk_)'y kostel,

kdeito s koni slczäc, weälî в duchowenstwem do chrámu,

w nëmî wysokym hlasem spiwalo po ëesku nejprw

weëkero knëistwo, potom pak bìskup Tas sám. _Odtud

celà'l průwod s korauhwemî а pochodnëmi brul se pod "

tèmîäc negesy nejprw pŕed hospodu pŕiprawenau pro

krále Wladislawa, potom pi'ed Matiáëowu._ Nazejtí'i due

„Ё 14 ëerwence uëinîl dopoledne Май“, we průwodu

wäech kníäat а. pánůw swj'ch, náwätëwu Wladislawowì

na pŕiwítúní jeho, kterauì mu Wladislaw-po polednî

zase wrátil. Wo ëtwrtek opét spíwána. w kostele bi

skupském, u pî'ítomnosti oban králůw a. weäkerého

panstwa, slawná mäe de spiritu sancto, jako n'a úwod

16__21k iednání pokoje, kteréìto poëalo dne 16 a trwalo ai

Juli do 2l ëerwence pokaädé ráno 1 weëer, jeäto jednatelé

o polednách, snad pro weliké horko, obyëejnë pry

dŕímali. Jakj hluk panowal po ty dni w Olomauci, dá

se sauditi 2 toho, ie wydáwalo se jen obroku pro as

20,000 koni, kteî'i owëem ne \v§icknî wmëstnali se do

mësta. Takó mezi hosty pi'ìälymi z 111101- s jedné, a z

Öecb 1 2 Némec se druhé strany, strhaly se èasté

swády а půtky krwawé, jichíto ргу Matiáä nikdy tre

stati nodbal, aèkoli ребёнку pocházely pry'l pokaìrié od

Uhrůw. Мартой tomu о zábawy a. radowánky pro

wzácné hosty posturáno se 0d uého. dostateöńë: welikó

hostiny, kolby, tance, hry diwadelní, hudba. 1 spëwy

dle spůsobu 0d králowny Beatrix z-Neapole pi'ineëe
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ného, stŕídaly se na weelikych mistech. U prostŕed1479

námesti dal'byl Matiáe postawiti z tesaného dŕiwi sta

wení prostranné a wysoké na spůsob pyramidy, jehozto

steny oweeeny byly sukny, koberei a oponami drahymi;

uwniti' po stranách rozestaweno bylo na odiw swetu

nesmírne bohaté jeho stolni nádobi ze stî'íbra, zlata, ì

drahokamůw; zlatem tŕpytely se take pî'ikrywadla, zidle

а. pohowky. Tu stolowali obyeejne kralowé, a po ukli

zeni stolůw dáwali se do tance aneb do jinych krato

cliwilí. Zwlaetnim pŕepyehem ozdoben byl dům pro

králc wWladislawa pî'ipraweny: bohatstwi tam nahroma

dená clrahym a skwostnym náì'adim, zlatohlawy, krum

powánim atd. cenilo se ai ke 20,00() zlatych; králowna.

Beatrix sama pî'istrojila mu pry postel nejwzácnejäimi ’

anejlahodnejsimi potŕebami. Pomalu králowe' oba spŕá.

telili se tak, ze nawetewowali se nawzájem` saukromi,

any hospody jejich ncbyly od sebe wzdáleny, a ne

jednau lVladislaw nabidnutim Matiáeowym bawil se

hrau w eachy s krá.lo\vnau.‘53 .

Co do jednáni o pomerech státních nezmeneno té

doby nic we lilawnich Wyminkách miru smluwau Bu

dinskau pî'ed desiti mesícì ustanowenych, a králowe 21

oba wydali dne 21 eerwence od sche zwláetni zapisy Juli

na. potwrzeni jejicb. Prowedcní weak tech wyminek

we podrobnosti potkáwalo se s mnohymi nesnázemi,

kdyz mysli obywatolstwa tolikerych mest, zámkůw a

krajin, odporem wice nei desitiletym a. easto krwa

wym znáruziwele, mely nyni netoliko smli'iti, ale i

poddati se pod wládu dosawadnich nepi'átel._ To zwlá

153) Psani Albrechta kniìete Saskélxo bratru Arnoätowi, dane w

Olomauci 2O Jul. 1479 (orig. .w archiin Draídanském). Dliigoä

p. 583. Eschenloer, Il, 400 _401. Ant. Bentini rerum Hangar.

decadis IV libro V, pag. 474 -5 (edit. Posen. 1744)
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1479 sté dojimalo mèätanůw králowského mèsta Hradiäté,

kteŕi po deset let odolawäe wäem wále'önym auto

каш newlidnych nepi'átel, méli nyni W miru predce

podniknauti panowáni jejich. Nicméné nepostawili se '

we zjewny odpor tu w Olomauci ani oni, ani

25 kteì'ikoli pany swé méniti odsauzeni byli: ale obdr

Juli zewëe 25 eerwence písemná pojistêni od obau krá

lůw, ze predeälé jieh se ehowáni slowem ani skut

kem nikdy we zlé pì'ipomináno nebude, skládali jim

tu hned sliby poddanstwi a wérnosti; po eemz jeëté

snëmowé walni wëech zemi korunnieh utwrditi méli

doteené smlanwy priwèsenim peèeti kazdého jednot

liweho snémowníka. Wime wsak, ze stawowé Lu

' ziëtí pod wëelikyxni zámysly odkládali to uëiniti, az

sinrt Matizíäowa je té potreby zprostila. Knizata Slez

sti pak мы: pojiëténí od stawůw uherskych, ze ani

po smrti Matiáëowê nebndau nikdy powazowáni za pod

dané jejich.‘5" To postaeuje k důkazu, s walnauli

'ochotau zemë ty pi'ijimaly swé ti'ebas jen doèasné od

trzeni od koruny Öeské. Podrobili se Wäak nastalé

nutnosti, a obdrzeli od Matiáse záwazky na to, ze pro

mène takowá. i smlauwy Budinskó a Olomueké wůbec

nemëly w nieem na záwadn byti starobylym jejich pri

vilegiim, práwům a zwyklostem. Knize Viktorin pro

puëtén ze Wsech záwazkůw, jimiz pî'ìoswobozeni swém

r. 1472 byl se králi Matiaëowi zawázal; nápodobnë sta

lo se i knizeti Albrechtowi Saskému, co manu koru

ny Öeské. K dostiuëinéni clánku onéeh. smluw, aby о

smireni Cechůw a Morawanůw podobojich se stolici

apostolskau pracowáno bylo, uzawi'eno wyprawiti о to

154) О knízatech Slezskych srown. zapis jejich dd, 12 Aug 1479

w Archîvu ëeském, V, 387. O`stawech oboji Luziee swëdöi

w ton smysl Benedikt Johnsdorf chron. Bohem. MS.
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zwlástni poselstwí do Riina, k nemuz i Matias rady 1479

swe pripojiti slíbil; pritomny pak w Olomauei papeî

sky'I nuntius, Baltazar de Piseia, jiz na biskupstwi Srem

ske powyëeny', sñal se wäech zemi koruny êeské pro

hláäené klatby a interdikty, a wäak doöasné toliko a

s klausulemi i obmezenimi, které dobrodìni takowé'

weliee zteneowaly. Koneëné obnowen zase listy od

obau králůw na to wydanymi starodawny pî'átelsky

swazek mezi králowstwími Oeskym a Uherskym.

O welikém slowu a. působeni, kteréz priëítáno

sjezdu Olomuckêmu we wäeeh zemich okolnieh, swed

èí také okolnost ta, йе pi'isli k nému kromë kniîat Ba

worskych а Saskych, take poslowé ze zemë Lueembur

ske, zadajiee о рошос proti kniiatům Burgundskym;

о jejich wäak wyi'izeni nie nám neni známo. ""5

Promëny we wládé zemi potáhly za sebau take

prolnény w nèkolika eelnyeh auì'adeeh zemskyeh. Cti

bor z Cimburka pî'estal byti kaneléŕem ëeskym, po

twrzen byw we swém auradu nejwyëäiho heitmana mar

krabstwí Morawského; král Wladislaw zwolil si na. je

ho misto za kanclére pana Jana z Selnberka. Jan Za-.

jic z Hasenburka, kteryz od r. 1469 psal se byl kane

léŕem êeskym se strany Matiáëowy, musel napotoxn>

odriei se toho titulu, kdyz stal se poddanym Wladisla

Wowym; Matias nieméné nezrusiw kaneeláre swé éeské,

powolal na jeho misto Jaroslawa z Boskowic. Úmrtím

pana VViléma Rabského z Risenberka uprázdnil se byl

sauèasnë aurad nejwysäíbo komornika we kralowstwi

Oeském, kteryz Wladislaw poruéil dosawadnímu nejw.

sudimu Janowi z Cimburka, па tohoto pak misto do

sadil mladého pana Půtn Swihowského z Ris'enberka.

155) Wiz Мошны. Habsburg III, 263.
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1479

o()

Juli

4

Ang.

Kdyz dne 30 ce1-wenee král )Vladislaw lauei] se

koneëné ed Matiáäe, presen jest, aby weëkeren skwost

ny nábytek postaweny do bytu jeho, pewazowa] a pri

jal za swůj wlastní; take predni radowé jeho poete

ni wsickni dary nádhernymi. Wladislaw odmëñowal

se owëem také wzáenymi dary nawzájem: ale bleskem

a nádherau ëtëdrosti nemeh] rownati se Matiáëowi. Dnc

4 srpna jiz pì'ije] by] do Her Kuten zase.
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ÖLÁNEK ÜTWRTY.

ÓECHY NA NEJNIzsÍM STUPNI. UKoNÖENí

STARYCH, PoCÁTKY NOWYCH RozBRoJÜW.

Naurú obsah a smër dëjin бьющей. Рапиищ) гнёт Swalowá

маты 1479, a nowé postawení sh'an. Zmáháuí se рте]:

nábozenskúeh a králowa рт nich energie; [слёг .Michal Рот/с.

Ja-n Filipcc bískup Warazlínskú. Půtky s Rakuà'any. Urow

-nání s knízaty Saskgjmi ш Mimtë. Biâkup Augustin Lucian

w бес/щей. Snëimuvání podobojích w [милее/с, Hrarlci Krá

lewe', Nimburce a Slane'm. Holcowání wyboru 20 osob. Mor

а krwawá bauŕe w Praza. Kra'l na snëmu ш давшим a w

Kutnéhuŕe. Реп-аду podobujích w Praze, Papezowo marné

usílowání. Ношу гнёт Kut/whorsky о hromnících 1'. 1484.

y‘litoral králůw (ln Pra/ly. Obrat wëcí k Iepëz'mu. Zápis

obqjí питу ku pokoji na 32.’ let. Koneëuú pokoj núboëcnakg]

na pamáfném тёти Kutnoharském r. 1485 a ukonëení spor-u

mezi машу panskúm a rytlŕskgjm.

(R. 1479-1485.)

Poslednim mirem Budinskym a sjezdem Olomu- 1479

ckym klesly Öechy na nejnizëi stupeñ mooi swé. Stalo

se poprwé od půlpáta století zase, od wéku nebratr

skyeb bratŕi, Boleslawa. Ryëawébo, Jaromira i Oldricha,

ze slowo panownika Öeského platilo jen uwniti` hrauic ,

wlasti nejuzäich, a. ze jiz ani sesterska Morawa nepa
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1479 ti'ìla wice ku králowskému stolci Praiskému. Byli

owëem lidé, kteŕi twrdili, ie koruna Ceska, noëena

jsauc 0de dwau králůw, jednoho w Praze, druhèho w

Budíné, nepotratila tim ani lesku, ani moei a sláwy:

ale obecnému rozumn î'eë tato neswëdcila lépe, neili

smyälenka druhá, ie králowé Wladislaw i Matiáä byli

se pobratî'ili. Dokonalé jii osamocení Öech bilo do '

wscch i scbe slabäich oei. Ten byl koneëny prospëch

půlstolcté reakce swétowé proti prwnimu odwáiliwe'mu

pokwku ducha na dráze náboienské.

Ozbrojeny fanatismus nemél wëak co plésati, kdyi

iposledni jeho nadéje, mocnáî` a bojownik za wëku

swého nejraznëjäí a nejehytî-ejäi, unawen jsa bojeur

desitiletym, zaut'al nad úlohau, wyhladiti s шаг-е zemë

skwrny tyto kaclŕské. I ktery odwáiliwec bylby, po

zkuëenosti takowé, mohl jeëté pokusiti se о pokoî-eni .

národu Öeského.meëem? Také suverenita koruny fieské

byla owäem jcstè neutrpëla ujmy niiadné.

Nicménë trati dëjiny naäe od té doby nemalau

дав: swé důleiitosti aspoìi pro poméry zahŕaniéné. Kdyi

zaleiitosti mezinárodni wywijely se w Europe napotom

bez patrného úcastenstwi a wliwu králůw Cesky'ch,

kdyi walky ceské staly se i proto nemoinymi, pone»

Wadi Öechowó sami od jakiiwa nepomyëleli na wyboj,

na panowáni w zemich okolnieh: obmezuji se i déjiny

_ nase na pauhau domácnost, a k objasnëni ~lidiílostiza

hranicnych jest jich tak malo poti'ebi, jak málo s nimi

se stykaji neb potykaji.

Tomu wäak nesmí se tak rozumeti, jakoby udá

losti, ktcréi dále wyprawowatì budeme, postrádaly dû»

lciitosti'neb zajímawosti вату w sobê. Pozor clowcka

Saucitnélio jimán bywá kaidy'm oprawdowym zápasem,

netoliko limotnym, ale i duchownim: а tento, po do
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bauî'eni onoho, zmohl se w Öechách jeäte iiweji zase.

chnota panská. roku 1465 proto byla se odtrhla 0d

národu, ie zalibowawäi sobe w myälenkáeh, wiŕe, ро

merech a ŕádech zapadni Europy a nenalezäì iádaného

doma ukojeni, odwáiila se byla k násilnélnu wymáhani

promen we wlasti die zdáni jejiho potî'ebnyeh. )Válka

témeî dwanáctiletá. poueila ji, ie hmotné násilínewedlo

k cili, nikoli ale, ieby snaiení k takowému cili bylo

neprawé a hodnó opowrieni. Pî'ilnuti techto pánůw

zase k národu a mocné jejich působeni jak we sne

mich a saudeeh zemskych, tak ina dwoŕe králowê,

melo za následek nowé wieni a tieni duchůw, jehoito

piíeina bylo usilowáni о promenu wäelikych мам

domácich, práwnich i socialnich, aby Öechy pîipodob

nily se jeste wice krajìnzïm západnim, a zejmenn ne

meckym, w celém ústrojí státni spoleenosti. VVelici

páni zemsti, mewäe posawad kaidy swé wlastní wojsko,

jimito na spůsob samostatnych mocnáî'ůw zwykli bylì

prowoditi wůli swan w zemi, chteli také po ukonëeni

wálek а ро smíî'ení obau stran osobìti a ujistiti sobe

netoliko piednost, ale i panowáni nad ostatnimi wrst

wami lidu; stáli tedy o koneenó zruäení a wyhlazeni

weech zbytkůw staroslowanské demokratie a о doko

náni i zwelebeni î'ádůw feudalnich. Snahy takowé ne

potkaly se s odporern s hora, od krále slabého a ne

pŕedwídawého, ale jen s dola, od niiëich ша obywa

telstwa; i wedly k rozbrojům а půtkám mnoholetym,

tytyi i krwawym, ke ti'enicem politiekym neméne

iiwym, neili byly náboine a cirkewni, jeito je pi'ed

cházely. Král VVladislaw, jakkoli wysokého dosahl

ваш, nedoekal se pi'edce konce rozbrojůw techto,

jichito rozliené zjewy budau napotom> hlawnim pied

metem wyprawowání naäeho; panowáni pak jeho stale

1470I



190 кита XVI. кии таща-ш II. быть IV.

1479 se dobau preehodni we politickém zi'izeni zemske'm

28

Sept.

králewstwi Öeského; prawni pomery speleeenske, u

tworiweí se we dlauhém speru tom a nalezeí hlawní

formuli swan we smlauwe Swatowáelawské r. 1517,15“

pedreely platnest az témeí` do naeí deby (г. 1848.)

Úwahy tyto mají jen upozorniti na wynikajiei na

petom a panujici momenty w dejinách Öeskyeh, nikoli

p ak uwediti demneni, eeby snahy deteené byly za

deby téte Weskrz nowé, aneb zeby wylueowaly byly

weeeky jiné w äiwete národu. Feudalismus demáhal

se panowáni w Öeeháeh jiz ed weku krále OtakaraJ

П, ale s prospeehem, die rozdilu deb a oseb, wzdy

wíee méne nedokenalym; a různiee nábozenské, jezte

peealy ueením Husowym, neustaly nikdy doeela, nybrz

wedly, wstaupením mecné strany Èiinské zase do spe

leenosti státni, k nowéinu doeasnému zjitî'ení, az teprw

důmyslná. taktika. uziiala potrebu smiî'eni a pokeje na

tomto (г. 1485), aby tim lépe pojistila sobe witezstwí

na peli jiném.

Snelll eelého králowstwi', kteryz swolán byl od

krále Wladislawa do Prahy ke dm' sw. Wáelawa, a

trwal po dwe nedele, jestli ne déle, stal se proto nad

jiné důlezitym a památnym, ze na nem takoì'ka eelé

ústroji speleenosti státni bud ebnoweno bud aspoñ re

videwáno bylo. Prijewäe пай take náeelníci nekdy

J ednoty panské, straniwei petud králi Uherskému Ma

tiáeewi, Jan Zajie z Hasenburka, Bobuslaw ze Swain

156) Jiì Jan Beekowskŕ we swé kreniee (Poselkyne ec. na str.

954) zpozerowal to, äe politieke spory, ukoneené známau

smlu`wau Swatowáelawskau r. 1517, wzaly peeatek swůj r. 1479,

aekoli nejcn duch, ale isama materie teeh sporůw zůstaly na

wetìiim dile tajemstwím jak pro nello, tak i pre jiné deje

pisee eeské. .
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berka, brati'í IJaroslaw a Zdeslaw ze Sternberka, ”7 1479

)Vok z Rosenberka i Jindŕich ze Hradce s pŕiwräenci

swymi, museli piedewäim obŕadem slawnym zase pî'i

jati a jakoby do téla kralowstwi Öeského znowu wäti

peni byti: oni sami dáwali tomu tu twárnost, jakoby

teprw nyní wolili 'sobë Wladislawa za krale.158 Sauwéky `

letopisec liëi událost tu slowy následujicimi: „K1-al

tázal se jich, cheeteli mne za pána miti, abyste mi

powëdëli. Tehdy pan Zajic, pan Swamberk, Zdeñ

kowé, Rosenbersky, pan Telecky a jini wäickni páni, _

klekajice na jedno koleno, prosili sau krale pro boba,

pro matku bozi a pro wäecky swaté, aby jim ráéil

odpustiti, co sau koliwëk proti zemi a korunë Öeské

ucinili. Tehdy král jim odpustila jim ruky podáwal

a slibem je zawázal, aby jeho z prawého srdce za

pana a za krále sobë wzali. Potom sau se s pany

wëemi i s mêsty smiî'ili, a krále zespolka prosili, aby

je pi'i jich práwich, swobodach, obyëejich a pri kom

paktatech zachowal: a král slibil to uëiniti wedle za.

psání swého.“ To dálo se zejmena w sobotu due

2 î'íjna.

Tim owëem neuklizena jeëté pî'íëina Wsech ne

snázi. Prwni a nejtëzëí záwada lezela w tom, йе podlé

smluw mëly wäecky zámky a statky, kteréä odbojní

157) Páni ze Sternberka, synowé p. Zdeiika zemŕelého 4 Dec.

1476, sluli шиш obecnému lidu w Öechách wůbec jen „pani

Zdeñkowé.“

158) То jewi se zwllts'të z napisu stati, kterauì pan Jindŕich ze

Hradce pojai do sbirky swé (rkp. Talmbersk. l. 153 sl.) a my

odtud wydali w Archivu ëeském, IV, 444-451 mylnë pod r.

1471, ano se prawi: „Toto swoleno na snëmu obecném, kdyz

Wladislawa za krále wolili“ oc. О tom, ie'stat ta naleäí k

snëmn Sw. Wáclawskému r. 1479, a nikoli k r. ‘1471, pŕi

мышцам znamosti okolností êasowych пешие byti pochyby.
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147l9lpáni od r. 1467 we WálceI byli ztratili, jim шве wrá

сепу ъуса; bylyf опу `n0wjm drìitelům zastaweny 0d

králowstwi 'za urèité summy dluhu zemského, а bráti

je тётю Ье2 pî'edbëìné wyplaty bylo nesprawedliwé;

mnozi také jak půwodní majitelowó tak i zástawní

dräitelé w poslednich dwanáctì létech byli pomî'eli, a,A

práwa. dédìcůw jejich byla spomá. Proto protáhlo se

auplné wyŕizení této wëci ай do následujíciho léta; о

mńohé pak takowé statky tl'waly spory jeätë za (Паш

hé базу.

ВШЬаи hlawm' záwadu pokoje hledati bylo w nc

hynaucím sporu náboäenském. Strana katolická nn

snému Öeském i na dwoŕe králowë pî'ibytím nèkdcjëi

jednoty pánské sesílila se znamenité; а, známá tëchtó

pánůw proti kaciì'ům nenáwist nemohla nikterak па—

pomáhati k míru. Snáëolìwosti náboìenské, jak náä

так jí pojimá, století XV jcëtè neznalo: jen nèkteŕí

muäowé, wynikajíci jak duchem, tak i mrawni powa

hau nad wék swůj, zejména páni Ctìbnr 2 Cimburka,

W'ìlém 2 Pernëtcina, Jan 2 Selnbcrka, pozdèji takó

rytíï` Albrecht Rend] z Auëawy, èinili wyminku i w

tom ohledu; партой tomu byli páni Lew z Roìmitála

(jenì ale tuäím r. 1482 umŕel,) Jan Zajíc z Hascn~

burka, pán uëeny а půwodce nèkolika spìsůw polemi

ckych, Jaroslaw ze Siembcrka, nëkdy páné Zdeñkůw

nejstaräí syn, a pan Рта S'wihowsky 2 Risenberka,

tim wëtëí horlitelé we smyslu katolickém, a zase pan

Jan jinak Jaroslaw 2 Cimburka, pánë Ctiborůw bratr

a nyní nejwyääí komornik zemsky, pak podkomoî'í

Samuel ze Hrádku we smyslu strany podobojích. Knëìi

takó oboji strany ncpŕestáwali nai'íkati na útisky, jeito

pry jim bylo trpèti: katoliètí poîadowali auplné zru~

ëení iuterdiktn, aby wérní jejich, pro nedostatek sluin
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11021011 а ßwátosti~ potî'ebnych, nelnuli Wice ku kaciìům, 1479

kaliëniötí wedli stíìnost na рёву zemské, kteì'i w ne

bezpeëí prfu'wodili církew jejich. Dnc 5 ‘ŕíjna jednáno 5

na snëmu o wëci té u pí'ítomnosti králowë, ètena zase ос"

kompaktata 1 jiné zápisy, na kterj'ch se zakládala

práwa podobojich w zemi, aby doëla uznání wëeobec

ného. Pñèinëním králowym ustanoweno jest, а. dán o

tom rozkaz ze snëmu, aby duchowní ani swëtëtí jedni

druhych nehanëli ani kaceî-owali, ani utiskowali zjewnë

ani tajnë; ta-ké slibili páni katoliètí pî'ímluwu swau pî'i

poselstwi, kteréî mélo ku раре21 od celé zemé пурга

weno byti pro urownání nesnází a různic náboìenskych.

Poselstwí wäak takowé neälo do Rims, wtëchto létech,

aniä wime za, jakau pî'ièinau; také celé to snëmowni

zůstání o pokoji náboìenském ukázalo se brzy bjti

jalowé; wìdyf i nuntius papeäsky, bisklip Baltazar de

Piscîa, na pî'ímluwu krále Matiáäe, swolil dne 9 pro- Dm

since jen pod tau wyminkau ku prodlauìeni relaxace

interdiktu а2 do r. 1481, аЪу mezìtím kazatelům ka

tolickym nebylo 'bránëno kázati swobodnë proti ka

ciŕstwu а proti obî'adům od Èímské cirkwe nechwá

Ilenym.

Tŕetí hlawní pî'íëinu ke sporům na snëmu na

skytowali tehdejëí auî'adowé zemätí. Èádné působeni

nejwyääiho saudu jak zemského tak 1 dworského za.

staweno bylo od r. 1467; wäecky pî'e neodkladné

0d té doby замену а rownány byly jedinym saudèm

komory králowské, w nëmä mnozí pohî'eäowali bezpeóí

důkladného a. nestranného wedení práwa.. Dáwnjl spor

mezi stawem panskym а rytíî'skjfm „osedániw lawi

cich“, 159 nebyw dosawad ukonëen, pî'ekáìel jeätë nè

159) Wiz k r. 1437 knihu XIII на str. 868--372; r. 1454 knihu

XIV, 511. 309411; k г, 1464 kn, xv, вы 27s-280. 
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1479 kolik let ŕádnêmu osazeni saudu zemske'ho; mimo to

pani znowa na snem pî'ibylí eádalì, aby zrueeno bylo

snemowni zůstáni pî‘i бани korunowáni" krale Wl'adi

. slawa., dle nehoz tehdejeí nejwyeei úî-ednici, ustanoweni

jeete 0d krale Jiî'iho, nemeli s'mist swych hybáni byti.

Tito nekdy jednotnici panetí we spisu шиты,

jeje podali ke snemu, ‘6° formulowali wůbec nekolik

zadosti, jeeto dáwaly zî'ejmé swedectwi o usilowani

jejicb, klestiti sobe cestu k wyhradnému panowáni nad

ostatnimi tî'idami w narodu. стадия byla péee jejich

о zrueeni weecb postrannich smluw a zawazkůw `mezi

stawy а. kraji jednotliwymi, tee o lepei opatî'eni desk

zemskych a zamezeni pŕechwatůw úŕednickych pri nich;

zaslauäená byla. důtka králi nepŕimo einená, йе pî'ilie

powolnym pŕipisowánim welikych sum- na zástawaeh

komornicb iduchownich ‘mnoiil se dluh zemsky lehko

wazne; tez horleni lpreti pîfiliené einnosti a moei kra

lowského prokuratora Öeñka z Klineteina dale Aby se

jeete osprawedlniti: ale zádosti, „aby meetané na sne

mich zemskych obecnich neby'wali, tu kdez se páni

a rytiŕstwo sjiìdeji, majice jednati о zemské obecné

dobré a o zemská. рты/а,“ dáno heslo nowé W zemi

a wztyeena politická. korauhew, kteraz neopráwnena

‚ jsauc sama. w sohe, wzbuditi musela odpor eim dále

tim oprawdowejei. Staw zajiste mestsky miwal hned

od prwniho zaloäeni swého pod kralem Otakarem Il

wîdy úeastenstwi we snemownícb jednaníeh, a nastaly

160) Jost to jiä doteenů. stat (w rkp. Talmb. l. 153 sl.), která. die

nápisu a dlo eàdosti plmůw nekdy jednoty panské mela oilväem

ode snemu swolena i „we dsky zapsana“ byti, сей ale se ne

stalo, aekoli nápis twrdi, ìe „to powolení, kterak wäecky

weci maji zachowůny byti, dole w komoŕe wei zemi bylo

_ swoleno.“ (Archiv девку, IV, 444.)
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doby, kde moc a wliw jeho stáwaly se i rozhodnymi. 1479

Proto zádosti tanto nepromënilo se sioe natu chwili,

jeätë nic we stawu wëcí, a zápis snëmowniho sneäeni

pominul ji docela mlëenim: ale takowymi pokusy о

ztenéeni a ruäeni praw politickych obywatelstwa ne

panského W Öcehách dan prwni. podnët a poóátek no

wym rozbrojům, jezto proskakujice wzdy znowa, wedli

k bauŕem a ku proménám dalekosáhlym. Stejnau za

jisté dobau wyskytuje se u “губы ЫеоЫу také smër,

uwaliti na obecny lid selskj'r télesnau porobu; kteryzto

potkaw se в mené ziwym odporem, doäel také dŕiwe

а úplnëji uskuteënëní swého.

Ponëwadz nejwyääi sand zemsky pî'ed urownánim

sporu o sedáni w lawieich nemohl obnowen byti, na

wrzeno а uzawî'eno bylo vna snëmu, aby král „opatî'en

byl radami z pánůw i z rytiŕstwa, kteî'ízby pî'i nëm

ústawné byli, а. on s tëmi radami aby ráëil î'iditi a

jednati potŕeby zemské; a kdozbykoli koho z ëeho

winiti chtël, aby stáii a práwi byli jeden druhému

pŕed králem i tëmito radami jeho.“ Radowé tito, co

nejwyëäi prozatimni wlada zemská, uzawî'enim pozdéj

sim (22 prosince) obnowowáni byli _na ten spůsob, zena sjezdech krajskych od krále rozpisowanych кашу.

kraj Wolil ze. sebe pany a туш-е, kteŕizto stŕidajiee se

jeden po druhém mëli kazdy aspoñ étyî'i nedële setr

wati pri krali a opatŕeni byti od kraje, „aby swého

neutráceli.“ Opatî'eni toto trwalo potom az do skuteö

ného zase osazení starodáwného saudu zemského (r.

1485.) ~ .

Рго weliké dluhy a záwady, kterymìz králowstwí

obtizeno bylo, stalo se na témz snërnu Swatowáclaw

.ském, k zitdosti králowê, dne 7 i'ijna uzawŕeni důlezité OZ'

а pamatné, ahy pry'1 „král mohl pomocì *sam sobêi

. 13
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. 1479 koruné z obtizeni takowych;“ dáno swoleni k berni

_w takowé wyäi a na tak sirokém základu, ze eelá

dawnowëkost éeska jen málo poskytowala prikladůw

podobnyieh.161 Kazdy obywatel w zemi, bez rozdílu

stawůw, tedy pán, rytlî', zeman, dédinník, farà-î' i man,

méli wesmës sloziti poloroëni ŕadné důehody swé na

pomoe králi, ato nejdéle do hromnie nejprwe' pî'iätieh;

nebyli wyjmuti ani kapitalisté a obeliodníci, ani riehtá

î'i swobodní, ani mlynári a krëmái'i, ani nájemníci
ijaeíkoli, owäem ale lidé selsti pod purkreeht wysazení,

jichzto jeden powinny'r úrok tenkráte práwé jen usaze

пут 0d wlády bernikům odweden byti mel; a stawu

mestskému izidům mél král sam, co komoŕe swé,

wymëriti berniëi powinnost jejich. Proto take uwedeno

po celé zemi moratorium od sw. Hawla' do sw. Jiri,

tak aby mezitím nikdo nikoho neupominal z dluhůw

saukromyeh. Skoda, ze nezaehowala se nizádná pamet,

z nizby sauditi bylo, jak weliká toho seëla se summa.

кип Ьу1 pomoci té welmi wdëëen, a ubezpeèil stawy

zwláätním zápisem (reversem), ze to uëinili „pro wy

prawení nekteryeh záwad adluhůw zemskych, králi ke

cti a k obeenému' dobrému, ne z práwa podle swobod

swych, ale swan dobrau wolí,“ a ze napotom ani on,

ani potomkowó jeho podobnyeh berní na nieh ìádati

nemají а. nebudau. Bylo wäak nálezem snëmownim

opatŕeno také, ze král jen s wédomim rad swyeh dis

ponowati mél pokladem nowym; a wedeno k tomu,

aby pî'edewëim knízata Minsterberëti wywedeni byli

161) Stow'nej jen snëm po nwedeni krále Ladislawa do zemë w

mesici listopadu r. 1453 drìany, jenì wůbre nojednu паями.

towal podobnost se snëmem Sw. Wáclawskym r. 1479. Wiz

~ knihu XIV, str. 300 sl. '
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koneëné ze záwad, kteréz ~nékdy pedstaupili byli za, 1479

etce swého krále Jiî'iho.

Daläi narízeni snémowni, obsahu nejwice policej

niho, byla neménë (lůlezitá za pí'íëinau nasledkůw,

kteréz potahla za'sebau. Nejwëtëí pŕekázkau рой-{1111111

a pokeje w zemi byli tenkráte tak î'eceni „lezáci,“

t. lidé beze jméni a bez uréité ziwnesti, kteî-í obyëej

mëli pronajímati se a uziwáni bytiwe sluzbé wojenské,

nyni pak, propuätëni jsauee ze sluzby, potulowali se

po kremách a hospodách a tropili wëude neplechy.

Tem narizeno, aby do dwau nedëli wäickni рикши

se pánům, а kdoby po dwau nedëlieh nalezen byl, an

nemá. swého pana, me] ce zloeinec powaäowán, dle

potreby ti'ebas i poki'ikem honën, stawowán a nejbliz

Bim poprawcům krajskym ku potrestání odewzdán byti.

Zapowézeno wäecko poéínáni wálky wen ze zemé bez

wůle králowy, a protoz kazdé sbiráni rot wojenskyeh

w zemi mele trestáno byti dle práwa starodńwniho;

рани Jindi'ieliowi ze Hradce uloieno jmenem králewym

starati se zwláäté o upokojeni liejnych tehdáz půtek mezi

Öechy а Rakuäany. Ohledem na kupecky obchodstalo

se naî'izeni, kteréz jen w mimoî'ádnycli te doby okol

nosteeh nalezá wyswétlem' a omluwu. "Okolni zemé

welice poti-ebowaly dowozu obili a jinych roluiekyeh

plodin z Öeeh: alc opétowané kletby z Rime, stihawäi

тау obehod s kaciri, nedaly temuto zadauciho Wznikù

a. zwelcbeni. Snëm tedy dowoli] jen takewym wozům,

lodém а saumarům zahraniënym, ktcí'i s nakladem ci»

zíbo zbozi,.a zwláätë soli, de zemë pi'ijedau, nakládati

zde nawzájem óbili a jiné zboäi- eeské. Pro nztlezitan,

na te delilidku zrizeni jsau pohraniëni jizdni ëetnici

(strosrajtaŕi, Strassenreiter), kteri take brániti mëli,

aby zlato a stŕíbro wen ze zemë noäeno ani wozene
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1479 nebylo. Sedlákům welmi pŕísnë zakázáno jest, cboditi

na lowy, leéby to cinili z rozkazu a ku prospëchu

pánůw; také obmezena swoboda stéhowaní se podda

nych, pokudby gruntůw swych neosadìli ŕádnë a ne

vvykázali se listy wyhostnimi; i sluzebná eeled obojiho

pohlawi powinna byla napotom opatŕiti se listy na

swëdectwi, ze doslauzila poéestnë a. wyhostila se; pi-i

kázano wsak také pánům, aby celedinůw, jakmile do

slauzí rok swůj, proti wůli jejich déle u sebe nedrzeli.

Byly to jen úwbdy k daläim napotom a rozhodnëjäim

proménám. l“

1480 Ale jakkoli hojné a rozmanité wyskytly se na.

tomto snëmu zárodky sporůw o práwa politická. mezi

rozliönymi tŕidami narodu èeského, w následujícich

predce nèkolika létech nejewi se nez same zase ne

utésené trenice nábozenské; jisté ne proto, zeby poli

tickych neshod bylo si mezi tim newäimáno, nybrz ze

nabozenské, nepŕestawäe nikdy pautati myin národu a

zostŕeny bywäe wätipenim nowého ziwlu do tela. stat

nilio, zase osobowaly sobé prwni misto, a proto w

chudych nad miru památkach, které z têchto let za

cbowaly se, “а nasly ohlas a wyraz témëŕ туману.

Takto piäe stary letopisec: „Roku 1480 sném byl w

162) Aktn snëmu Swatowàclawského r. 1479, pokud se nam za

chowala, tiätëna jsau w Archivo. ëeském, IV, 444-451.

496—603. V, 389. Srown. Stain' letopisowé na str. 217-18.

Archiv. capituli Prag. G. IV. 10. Psani w Tŕebon. nrcbîvu

ajw. W Archivu öeském, I, 309 stoji zàpis due 19 Oct. 1479,

kterjm мы Wladislaw uëinil s knizaty Minsterbérskjmi ko

neënau smlauwu 0 dluby zemské jim pbwinné; srow. wäak

dole snëm o sw. Ondŕeji r. 1481.

163) Archiv Tfebonskj, pìedni pramen ш’ъё ku poznáni politickych

udÁlosti a debat we wlasti,. za wladaŕeui pana Wokn s Ro

senberka r. 1478-1490 tómëŕ naprosto wysychá.
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Praze weliky — o suchych dnech postnich (23 února 1480

. . . . 23
sl.) - Na tom snému 111e nezjednall, a to pro mistry Fehn

a knëii, neb sú na. tom snëmu w radách panskych

byli; a tudy se nic neskonalo o arcibiskupa, ani о

jiné zemské wéei. Potom odloien druhj'v sném do sw.

.Iii-1,“ — ci wlastné do dne 14 dubna, o kterémi ale

ani newime, seëel-li se skuteënë.’“‘ Domysliti se jest

i z této, jakkoli ehudé, zpráwy, ie stawowé podobojí,

náwodem knéii swych, stáli nepohnuté na tom, aby

piedewäim elánek tì'eti zápisu králowského 16 éerwna

1471 doiel jii jednau naleiitého Wyŕizeni, a ie ne

ehtéli podati se jii naprosto k iádnému jinému jednáni.

Newime wice, neili ie nedosáhli swého cile, ani ten

kráte, ani pozdéji jeätë. K rostaucimu proto jitŕeni

duchůw pŕispély nezadlauho i jiné události. Ku konci

mésíce máje pan Jaroslaw ze Sternberka, uweden byw

zase w drieni hradu a panstwí Konopiätskélio, kazal

podobojimu {мы Beneëowskému .wystëhowati se z

mêsta. Pak о hodu Boiího tela (1 cerwna) wyëedäe

sauóasné dwoje processi do ulic starého mésta Prai~

ského, jcdna. шиты. z kostela Matky Boii u Teyna,

kteraui wedl нерку Шотгашьдшм katolicka z k0

stela sw. Jakuba., w nii úëastnili se kral )Vladislaw i

kniie Hynek, wrazily kdesi do sebe, an Wolbram pry,

ani králowa rozkazu si newäimaje, nikterak wyhnauti

s_e ncchtél; za ¿Sei od pana Zajimace z Kunstatu se

hrubym oki'ikem krutë polidkowán byl. 'si'

14

Apr.

Mai

164) Staff lctopisowé str. 219. W ‘jednom рвал! král. baworského

archiva we Mnicliowë ode dne 29 Mart. 1480 nalein sme

zpràwu, ie tehdái od welikého pátku za 14 dni, tedy 14 Apr.

mélo poditi w Praze snëmowlmi, po jehoi skonëeni mël pry

pan Beneë z Kolowrat _ jeti w poselstvi ku krâli Franskému.

Daläiho nie o tom neni wëdomo.

165) W král saském archivu w Draidaneeh nachlizi se o této

Juni



200 AKai/1a XVI. Кн“ IVladislaw II. быть IV.

1480 W takowycb okolnostech bylot marné, ie král

spoléhaje se n_a podporu pánůw katoliokycli, majiolch

jii zase pî'ewahu poetu we stawu panském, a neméne

na konäely Praiské i Kutnohorskó, jei si byl wybral

wice Bimu neili kalichu náehylné, dáwal drahny eas

důkazy energie neobyeejué, aspoii co do swé Osoby.

Die usneeení .posledniho snemu Swatowáclawského bylte

zapowedel w Praze pî'isne weeeka polemická popudli

wá. kázan'i, jakoi i weelike pisne, kteŕei stranám dá

wati mohly podnet k newoli. Zápowed tato wztabowala

se i k písni „Werni kŕestané, silne doufejme“ oc. w

kostelicli kaliënickycb jii od drahne let spiwáwané,

we kteréi se prawilo, ie prawda boii u papeiůw, kar

' dinálůw a biskupůw nenacházela útoeiëte. Ale w ochtáb

Boiiho tela (8 eerwna) horliwejäi kaliëníci, snad po

dráideni processi práwe doteenau, wzdor kralowe zá.

powedi jali se spiwati piseñ tu w nejednom kostele

jak w Praze, tak w Kutnéhoŕe. Půwodcî neposluëenstwi

takoweho neusli trestu, bywëe hned zjímáni а ialaî'o

wani. Tuäim pro zmáhajíci se tau pî'ieinau kyselosti

král dne 12 eerwna odjcl do Kutnéhory, kami i swo

láwal snem nowy ku poeatku mesiee бешеное; a

weak i tam hroziwau demonstrací asi peti set kowko

půw, k nëmu pî'ed Wlasky dwůr pod korauhwemi

swymi se shluklych, donucen byl bez meäkziní propu

Juni

12

Juni

weci sauweká „Zeitung aus Prag," kdeito stoji slowa: Den.

sclbigen Walbra slugk herrn Sagimncz hertlich au backen

mit gresslicbem anschrawczen, wann er hatte des koniges ge

bot ‚ . . freuelich verachtet oc. ы Tamtéi doklúdá se, ie

kdyi kra'il. processi wrátila so do kostela sw. Jakuba, .syn

n_ejw, pnrkrabího Jence z Janowic (na rozumu nedostateeny),

kìfeei popaden, najednau wzkŕiknul slowy hroznymi, jimii

podeäen byl cely lid, král pak zaiolmlwval se znamením КН

ie a t. 11.



пешее тзйЬоёепЫа‘; knëz Michal Polálc. 201

stiti wezne jednoho w obci oblibeneho. Ke snemu de

Kutnébory wyprawili konselé Prazetí nekteré z maj--l

liorliwejeích a nejeinnejäieb kalisníkůw zauinysla pry,

liby se jieb zbawili; jakez i skuteelie etyî'i z nich due

4 eerwence' tam zateeni a na brad Kriwoklát do 22.

lái'ůw odwezeni byli. Natom desti nemaje, kdyz тын

se de Praliy král zase, dal dne 14 srplia opet zjímati

mneho meetanůw staromestskych a weziti lia radnici;

stale se i to pri snemu, о jehezto weak jednáni nam

daleihe nic není wedomo. Koneene, kdyz sneln 'pry

jiz byl na rezcbodu, k rade prednich nekterycb pánůw

odhodlal se i ke skutku desti edwáznému: k zateeni,

diie 21 srpna, etyr ‘nejoblibenejeicll kazatelůw Prae

skych,klleze Micliala. Peláka, faráî'e od sw. Jilji, Wá

clawa faráŕe Swate-Hawelského, Wáelawa Slany od

sw. Valentina i Jana Miety faráŕe od Sw. Mikuláäe na

Male Strane. Prowedene to na ten spůsob, 2е weláni

jsau wëiekni de kralewa dworu na Starém meste, de

skrornázdem' pry knizat a pánůw, аЪу tam odpowidali

za» swá kazani k lidu.

Nejdůlezitejei mezi nimi osoba byl bez odporu

Michal Pelák, rodu elechtického z Öeeewa i z Lekua

w .Poznaůskm Muz ten prieel jiz za mládi na studia

de Prahy, a pe krátkém poterli pobytu w Krakowe i

we Hnezdne zase sem se wrátiw a ede 30 let cely

ziwet swůj zdc такт, Ъу1 se poeeetil cele a prilnlll

ku написал siem i dus. Walks. jeho i оыяьецовь

kazatelská u. Prazanůw, i eddanost ke swé ote'u'ie,

pì'ispely byly nemzilo k dodáni pî'ewahy strane Polské

w Praze 1471, kdyz se jednalo o zwoleni krále Wla

dislawa. Take zdá se, 2е král byl mu dlauho nad

1480

Juli

14

Aug.

21

jiné oddán, jeîto s jeho woll diie 2 zz'lŕl' 1473 purk- _

mistí'i weeeh tri mest, starébo, nowélio i male strany,



202 Km'ha XVI. Кии ИПшЦвгаш И, быть I V.

1480 uwedli jej slawné do kostela k sw. Petru na Wyse
* hrad, vkdeî s nim hned spolu, k weliké pro Prazan'y

útése, zaweden take weekeren obí'ad kaliänicky. Roku

1476 bydlil mezi knézimi Matky boîi u Teyna, nyní

pak, jakoì dotöeno, byl faráŕem u sw. Jilji. K nëmu,

an byl nyni asi 601ety a wynikal netoliko postawau

awymluwnosti, ale i newäední ucenosti a bezauhonnosti

charakteru, hledéli ostatni nejcn knëäi a mistri, ale i

obecni lid, co k wůdci a otci swému; take drahny

obojícli робе: doprowodili jej do dworu kralowa, k

muëcnnictwi, jak tuáili wëickni, neodwratnému. Kdyz

wolani knêzi puäténi jsau pied krale, majiciho pri sobé

knizata i pany zemské, ÑVladislaw jal se sam swymi

ústy wésti zalobu na né co buíúóe, jezto kázali pry

co z wiry nebylo a usilowali uwésti obec Praäskau w

neposlusenstwí; na knéze Michala predewëim wcdl i'eé

swau, zeby- nejwétäiho trestu hoden byl, práwé jako

ti, kteri tehdaz sedéli na Kŕiwokláté. Kdyz Michal

pocal odpowidati, oswédcuje yse w newiné a zastáwaje

kázani swá, zeby nikdy preti wire nebyla, kral oki'ikl

ho slowy: „ty nam wzdy гей pŕewraeujeä, nebo еще

my polozili tak pŕiéinu: kázete to, co z wíry noni.“

Michal skonèil tim, ze dobì'e wédél, ze mél trpëti jen

pro krew Kristowu a 'pro rozdawani swátosti oltaî'ni

ditkám, wäak ze ho nic na swëté neodwede od prawdy.

Wâecky prosby od jinych knézi a mistrůw tu pritom

nych, aby král neukwapil se saudem, agaby aspoñ

dopi'ál casu k wyäetŕowáni a k osprawedlnéni se, byly

tenkráte nadarmo.. „Aj tot jest welmi diwné,“ tak

piëe jeden z odsauzenych 0 te scene, „ze niîádny ani

z knizat ani z pánůw neprosil za nasi sprawedliwost;

take pan Jan Towaéowsky nebyl'jest pritom, ani pan

Samuel, ani pan Mikuláä Trëka, wérni; ale jini pani
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diwíee se nâm na más hledëlì, kdyì wolajice se k 1480

в1уёеп1 pî'ed králem jsme oslyäánî.“ „А 1111у2 вше

jiZ Eli 0d krále s dobrau mysli, poetiìwjt knëz Michal

otec náë ku pánům zemskj'rm ŕekl: milj králi, dej

wám bůh milost swau! A kdyì äádnj neodpowëdél,

выжмут hlasem î'ekl: а со wám milost boìi není

potî'ebna, ie neprosíte'? A nékteî'í sau se smáli. A

kdyi to powëdél, wyëel s tŕemi knëìimi, kteî'lito ná.

sledowalì sau jeho jakoito synowé otce swého milého.“

“7e dwoŕe králowó jiî byl wůz pî'iprawen, na némi

mêli 2 Prahy wen wezeni byti. „A kdyi knëz Michal

wstupowal пай, ŕekl k okolostojícim: Rádi to trpíme

pro prawdu boäí а pro krew Kriéta. Jeìíäe. Tehdy

jeden dwoî'enin jednookj, jmenem Béäin, protiwnik

auhlawńi krwe Kristowy, stoje ŕekl: pro lei twau,

kate bezectny, to trpië, ale ne pro prawdu. K tomu

1 hned knëz Michal odpowëdél: Kŕiwdíä w ústa swá,

mluwé jakoätozly élowëk. A k okolostojicim ŕekl: aj

na králowé dwoî'e, co se s námi páäe, jaká, smëlost k
hanëní, budiì tobé toho mily boäe lito! lAle snad

tehdy bylaby ńéjaká bauî'ka, powstala., by byl pan

Oldì'ich Medek (2 Waldeka, purkrabí `tehdáá hmdu

Praiského), k tomu nepî'iäel а ŕekl Béäinowi: ty jìnjfm

mélby toho brániti, a pak sám poöínáä. A pî'idal jest:

neutrhejte témto knëäim, neb jsau w kázni králowské.

A ihned pî'estali.“ We woze odewäad bedliwë krytém,

аЪу lidé jich spatí'iti nemohli, sprowázení выгнута

jizdnymi, wezeni jsau welmi rychle po pŕikopech mezi

sta.er a nowym méstem wedle kostela. sw. Étépana ‚

we zdi (nyni policejni direkce) pî'es most nejprw na

hrad Praisky, pozdéji na. hrad Knrlätein, а. wëzeni

mm krutë, 11111011 9755111, 5&ka пёыеы 1‘02ш1ёе11‚ tak@ 2

muéeni, ай do Vdile 2 listopadu, kdeìto knëz Michal, Nov*
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ehurawostí trápcn byw, Skoxial u wêzeiii-.Tím zastraäen

jsa. král, aby ncbyl rozkî'ièen со ukrutník, каш ze

mi'elého pochowati poctiwë, ostatui pak knëze propustìti

z zaláŕe pod wj'minkau, aby napotom nikdez ani w

méstech, ani na. statcích králows'kj'fch nepŕebywali. Lid

obecny kalìänicky роба] od tó >doby knëze' Michala

powazowati a ctiti, co muëenuika cirkwe swé. ‘06

1480

21

Sept,

24

Sept.

1’i_‘i takowjichto utrpeníclx встану podobojí páni ti,

kteer snëm Swatowawŕinskj'l r. 1478 byl swëî'il k .

tomu mocl i úŕad, uznali za potî'ebí, swolatì zase wëccky

pány, rytíŕstwo, mësta i kuëzí podoboji do Karolinel

ke dni sw. Matauäe (21 záî'í). Pak uradiwäe se spolu,

wyslali ze sebo iiëkteré ku králi dne 24 záŕí s pros

bau, aby ty wëzuë, duchowní i swëtskó, гады jim dáti
w moc a slyäeni, aby bez dalëího трет 111611121 jimA

se díti sprawedliwost; nebot chodily o nich i‘eëi, ze

zwláätë ti, kteì'íz uwéznéni byli na Kŕìwoklzîte, bj'wali

pî'i wyäeti'owáni swé winy ëasto nemilosrdné muëeni,

pí'i ëemä pry úëastnìlì se hlawné Kriétof Opl z Fictum

dworskj'l ńlarëalek, Wáclaw Stëtina ze Swárowa kuch

mistr krz'ilůw, Hrozek purkrabí Ki'iwoklátskj'f, anékteî'í

konäeló Prazëti staróho mësta. Kdyz pak kwil odepŕel

té prosbë, äla шиш deputacc w pozdêjäích dnech po

druhc' i potî'etí k Лёши, ёпайпё prosíc, aby ty wëznë

aspoů па rukojme dáti ráóil: ale ani k tomu ncswolil,

166) Widëti to hned ze spisu kuöze Wáclnwa ze Slaného, Iednolxo

ze ëtyr uwëznënjrh, ktery'z poziìstawil о posledním utrpcní

knëzo Michela, my pak wydali pŕi Зин-уф lctopìsech ëeskyich

nu str. ВОЗ—9. W rkp. bibliot. kapituly- Prazské (O, 39) za.

chnwnlo se take'l-psaní téhoí knëzß Michala :inné 7 Aug.

1476 k auŕadu mësta, Poznanë о rodu n. ìiwotu swém, proti

lmfëcní, kterj'fmä tam рту ucx'údnë stilláu byl. Z oban tëchto

prmnenůw n ze Star. letop. str. 209 а 221 ivybmlì smc, co

nwedeno, xmhofc. -

\
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omlauwaje se, ze nemaje rady swé pí'i sobe, nic w te 1480

wecî einiti ncmohl. Stálost takowá. bylaby jiste wei

chwály hodna, kdyby jcwila se byla wzdy a weestranne,

a nikoli proti té toliko strane, kteréz sá-m, jakoi bylo

weem wedomo, neplnil slawnyeh a. swatych zawazkůw

swych. Kdyì se to rozhlásilo, „stalo se zarmauceni weliké

w lidu, a porozumeli tomu, ze král málo je sobe Wáäi,

ale ie jest se s protiwniky spî'áhl,“ jak di stary leto

pisec. Teprw kdye 23 listopadu prijel do Prahy od

krále Matiáee Uherskóho w poselstwi Jan Filipec biskup

Waradinsky, a pi'imlauwal se w témze smyslu, swolil

Wladislaw koneene 25 listopadu', aby weickni, kteì'í

sedeli potud iv zaláŕich Kriwoklátskych a starého rnesta.

Praiskébo, propuetenil byli na swobodu sice, ale aby

nenawracowali se k swym statkům a obydlim dŕiwe,
nezby kaedému zwláetni na to milost králowská.

zjednána i propůjecna byla.

Doteeny tento biskup byl jedna 2 nejdůlezitejeich

osob weku swého; а ponewadz nastane nám jeete

eastá o nem zminka, nebude newhod pozastawiti s'e

trochu pî'i zjewu tom. Rodilt se byl w morawskóm

meste Prostejowe r. 1431 z rodieůw dosti chudych

nábozenstwi husitskeho, а nemel jinych studii ueenych,

nezli _kterych nabyl w tehdejeí ekole Prostejowské,‘“7

wynikawäí oweem, jak se°zdá-, nad mnohé jiné. Nej

prwé slauìil co pisaî' u pana Jana z Cimburka, heit

mana markrablstwil Morawskeho, i u synůw jeho Ctibora

i Jana.; -potom kdyz král Matiáë zmocnil se Morawy

23

Nov.

25

Nov.

167) W jedne z ŕeeí, kteranä-M. Wáclaw Koranda wital ho vg

Praze (г. 1488,) eteme slowa: Non frustra te-humilem con

stituit fastigiosum dominus, te quondam scolarem Prosfieyo- _

viensem cvexit in episcopale solinm oc. (MS. bibl. Prag. XVII.

F. 2 fol. 105.) '
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1480 1469, powolzin jest do jeho sluzby, a prikázán nejprw

wéwodë Sedmihradskému Mikuláëi Öuporowi, pak kdyz

tento 1472 upadl w nemilost, poëal slauziti králi bez- I

prostŕednë. Neobyëejné ducha jeho dary, postawa. u

slcehtilá, spanilé mrawy a. pî'ijemné obcowáni ziskaly

mu ëim dále tim hojnéjäi pî'izeñ králowu, jehozto brzy

stal se prednim důwërnikem a rádcem; a stastnëjäi Y

jsa. nad p1edchůdce°swé, udrzel se na takowe'm mistë

az do’ pana swého smrti. Jiz 1476 wyprosil próñ král

dispensaei u papeze, aby poziwati mohl biskupstwi

Waradinského, aëkoli nemaje swëceni knëzského k

nëkterym funkcem biskupskym byl neschopen: a. Sixtus

IV, nemoha, jakz prawil, oslyëeti zádné Matiásowy

prosby, dal k tomu swé swoleni. Potom po smrti bi

skupa Tasa z Boskowie (1482) chtël Matias, aby mu

dána byla také administrace biskupstwi Olomuckého;

ëímz biskup tento swëtsky tak hojnyeh nabyl důeho

důw, ze panskau nadherau pŕewyäowal knizata, ano

sluzebnietwo i komonstwo jeho wzrostalo nëkdy na

300 osob rytiŕského stawu. О pŕátelstwi a pî'izeñ

jeho ueházeli se netoliko wäickni pani domáci, ale i

panownici a knizata zahraniëni. Nioménë nezapominal

nikdy na. pî'átely mladosti swé, ai co welikomocny

pan newzdalowal se Prostëjowskych nêkdy spolusko

lákůw swych, zejmena kn pi'. Jana Klenowského, je

dnoho ze staräieh èeské Jednoty bratrské. Pro takowé

swé chowáni byl nëkdy u papezůw osoëowán také co

pî'itel kacii'ůw. me I neni se' ëemu diwlti, ani- ze pri

168) Innocenlius VIII рва] o nëm 1 Sept. 1488: ex parentibus
l Boemiaehaeresis sectatoribus originem trahens-haereticos, fau

tores et receptores eqruxn, scienter favorem ac opem et auxi

lium eis publice praestare non formidat -- oc. (Theiner mon.

Hung. Il, 517, it. 483, 513 v-19.) Zpráwy o nëm nejhojnëjäi
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mlauwal se u kralo Wladislawa za kaliäniky, ani ze 1_480

král, posud neoblomny, uposleehnul rady jeho. Pŕiëina,

pro kterau tenkráte 0d Matiáse do Prahy poslán byl,

neni nam známa; jest se ale domysleti, ze w te pï'i-~

lezitosti k dotöenému kroku dal se nawesti od nëkdej

sich pánůw, pratel a towaryäůw swyeh, Ctibora iJana

bratî'i Towaëowskyeh z Oimburka.

Otázky spoTeëenského práwa, které rokem 1479

w Öecháeh ziwëji neìli kdy dî'íwe probirati se poöaly,

neminuly se take s pozorem' stawůw Morawskych, alev

newedly u techto ku podobnym wlnobitim a bauŕem.

Staw pansky w Morawê neménë nezli w Oechách bazil

netoliko po prednosti, ale i po panowání ìnad Ostatnim

obywatelstwem: a. wëak pokud ziw byl äleehetny'I a

energicky Ctibor z Cimburka, postaèila osobni jeho

autorita k urownání a ukonëeni sporůw мочусь p'o

kaädé dobrowolnymi mezi stawy umluwami. Jedna. z

prwnieh takowyehto nmluw stala se w Brné 6 záI'i

1479 u pritomnosti krále Matiaäe, a zapsána tohoto

léta 1480 do desk zemskych; jí rozhodnuto, jakowym

poî'ádkem páni Morawäti pî'i zasedánich a slawnosteeh

weî'ejnyeh jedni po druhyeh choditi a sedati mëli, a

wyhrazena starodáwnym rodům panskym pî‘ednost pî'ed

nowymi. ‘6’ W Öechách podobné ustanoweni stalo se

podáwń. Boniini dec. IV, lib. 7 oc. Jan Blahoslaw MS. Augusti-‘

nus Olomuc. ed. Richter p. 1»7,1-175. Ze prawé jmeno jeho bylo

„Jan Filipec“ doswëdënjí netoliko Monum. histor. nniversit. Prag.
Il, 167, ale iStaŕi letopisowé, zwlárîtëv na str. 251 a 287.

Uheräti déjepisei zwyklidio uazywati „de Pruis,“ coz se zdá.

byti jen zkaîené jméno „de Pros'tanna“ t. j. zProstëjows, od

kndi byl rodom. Pani 2 Kunowie, dozdëjina Morawë iw

Öceháeh pi'oslulí, byli dedicowé jeho, eo potomci jeho jediné

sestry. Ostatnë srown. Ginder Böhm. Brüder, I, 103.

169) Archiv ëesky, V, 399-402.' Dle listin nepodczŕelyeh мы

мама; 28 Ang. - Sept. 1479 zdrzowal se w lime, (nikoli
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1480 o mnehe let pozdéji; jakoz lpak i ce' do wylanëeni

barbar'ské latiny a wyhra'dnóho uziwáni jazyka. ée

ského pri saudu a we dskách zemskyeh Morawané

tohoto léta Öechy pi'edeëli. _ ' '

Zahraniënych půtek a nesnázi nebylo té` doby,

leda s Rakuäany; jen slawny wůdce polní Wáelaw

Wlëek z Öenowa wed] také na hrále Uherskèho stiz

nosti, a kdyz ty oslyseny, ehysta] se? k waílce. Wse

to zakládalo se na pozadaweíeli, které (Eesti a morawëtí

waleenici z dáwnyeh let ineli, aneb miti se.domniwali,'

jak keisaì-i Fridrichowi a pánům rakauskym, tak i ku

králi Matiáëowi. )Váleëné proto wpády ëeské de Ra

kaus nadëlaly tam mnehe `i hluku i `skody. Ale o ro

kowáni eastém k nrownáni sporůw takewyeh zachowaly

se_zpráwy tak chudé a nedostateëné, ze o wëci této

nelze sauditi s důkladcm a nestrannë. Pŕimeì'i uzawrenó

24 listopadu' 1479 do 17 ledna 1480 predcliázelo jen

мы wálku nowau w Rakausieli pied а; po welikenoci

tohoto léta; 31 srpna uzawŕeno nowé prímëŕi ai do

sw. Jiri r. 1481, a mezitim mélo tu w Kremzi, tu zase

we Swëtlé w Rakausích rokowáno bylti o koneêné

15 mownání; 15 prosince 1480 potwrdil едва? Fridrich

Dec’ mir s Morawany uzawî'eny a 6 ledna' 1481 uëìnil топай

1~1481slném Morawsky w (Лошадей; 16 dubna 1481 pani

ëcëti dali ed scbe zápis na zdrzení miru s Rakuäany

31

Ang.

a s eisaŕem, a 4 Öerwenee rokowáno zase w Lièowé

0 wëeeky stíznosti, které mély strany preti sobè we

 w enrich, jak hr. Teleki, v, 108 se дынным) го1ш рак

1480 by] 3 Sept. „in castris exercitus ad vadum Dravi tluminis

prope oppidum Perlak,“ (Telekì, XII, ‘131, 133;) protoz zápìs

naheŕe dotëeny meh] tim ménë teprw Sept. MSO-nemen

v bytì, an dle swedectwi desk zemsk. Olom. XII fol. 1— 5, jiì

'24 Jun, 1480 до nich wloäen byl. ` .
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spolek: ale nelze î'ici, zdali a pokud dosazeno kdy 1481

koneëné upokojeni zemi. Poöitáni wsech prodlauzeni

míru a rokůw, které az do г. 1483 Gas od базы se

dály, byloby nudné a nepodáwaloby pî-edce dostateë

nebo swëtla. "о

Kdyz na poëátku mêsice máje 1481 seäel se Mai

w Praze opët snëm walny weëkerého kralow'stwí,"’l

suëmowm'ci strany podoboji, twoŕiwëi welikau wët

äinu, odepî'eli opët dáti se do jednáni 0 pŕedlo

hach králowskyeh , pokudby nabozenské stiznosti

jejich nebyly wyî'ízeny. Odpor ten nabywal tim wétëí

powázliwosti, ze w èele jeho staili nekteî'í z piednich

rad králowych, jako nejwysäí komornik zemsky Jan z

Cimburka, bohaty'7 rytiî` Mikuláä starsi Trèka na W'la

äími, purkrabí kraje Hradeekého Mikulás mladäí z

Hoí'ic a na Pecce a тёщу wzdy posud Petr Kdulinec

z Ostromíŕe; jali se Wìniti krále neukrytë z nedrzeni

smluw а pî'isah. Pŕední jejich stíznosti wedeny o to,

ze král nestaral se 0 zjednání podobojim arcibiskupa,

.ze hanëni a kacerowání, která slychati bylo kostcle

sw. “Ша, na hrade Prazske'm а. w kláëteî'ich u sw.

Jakuba na Starém i u sw. Ambroze na Nowém mëstié,‘7`2

-zůstáwala bez- trestu, kdezto strana podoboji trestána.

pro mensi pi'estupky prisnosti nesluënau; dotykáno s

newoli strannosti konëelůw staromëstskych w Praze,

170) Kurz K. Friedrich IV, dil II, str. 142-145, 166 a 272- -278,

Hr. Teleki, XII, 151-155. Monum. Habsburg. III, 631. Li

stiny archivu Tfebon. oc.

171) Pŕiëiny a pozwáni k nëmu ötau se we psani krále 1V1adi

slau'a dd. 31 Mart. 1481 11 Paprockého we stawu rytiŕském

str. 189—90.

172) „Kázanie neprawá, růhawá, hanliwá a kucieŕská . . . . krew

bozi 'w kalicbu talowem naziwajic, a ze knëzie kŕtie we

jmeno Lucipera“ аса. (Archiv ëesky, IV, 507].)4
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О

jeito propůjeowali se za. nástrojc útisku spoluméëta- `

nůw swych, zwláëté pak ialowáno na ращу strany

Rimské, ze na panstwich jim zase postaupenych jali

se pronásledowati a wyhánéti jak knéii podoboji, tak

i obywatelstwo. Padala tu trpká. slowa proti králi

zwláäté za pî'iëinau mëätanůw Praiskych uwëznënych,

kteiii ackoli na primluwu Waradinského biskupa pro

puätëni byli na swobodu, do Prahy weak a ke statkům

swym nawrátiti se nesmëli. Aëkoli pak král koneönë
swolowal k náwratu jejich, snëm nicménë rozeäel se

bez uzawŕeni, ale swolán kc dni sw. Jakuba do Prahy

zase. I stala se sice umluwa mezi obëma stranamì, a

zapsána dne 31 éerwence w ten smysl, ie pì'i farách

wäech mél obnowen byti staw ten, ktery Wladislawem

zastiien byl na poèátku jeho kralowáni, takie faráŕowé

podoboji mèli wratiti se na statky pánůw katolickych

zase; tito wëak nebyli powinni dopauëtéti také

spiwání éeské a rozdáwam' swátosti oltáŕni ditkam,
jelikoi kompaktaty nepodáwaly k tomu práwa nikomuh i

a strana podoboji mela teprw zjednati sobë u papeie

ypriiwo takowé, k Öemui i král' 1 pani katoliöti 1111—

mluwau swau pomáhati slibowali. Awäak z události a

stiinosti pozdëjëieh wideti jest, ie i toto narownáni

zůstalo takoí'ka jen na papíre anii dowedeno skutku."""

1481

25

Juli

31

Juli

173) Stai'i lctopisowé str. 223. Archiv ëesky, _IV, 504-5. Sigmund

Holko od nás jii nëkolikrát pŕipominany wyprawuje we

psani duném z Kutnéhory 2O Sept. 1481, ie we Staré Bole

slawî, mösteëku naleiitém рани Janowi Towaëowskému z

Cimburka, w den Narozeni Marie panny (8 Sept.) jeni tam

byl spolu den poswicení, knëz kacíŕsky" iàdal cisti mii swa

tau w kostele, ëemui ale proboät tamëjsi, spolu kanownik

Rraisky, ie odepi'el; protoi tyi knëz, wypůjëiw sobë тайн!

raucho a kalich, ie slauiil mäi u stolu jakéhosi, kàzal k lidu

a rozdúwal swátost i ditkám, weliké pry ëinö pohoräeni. Pan
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Weliká myslí eeskych'neupokojenost a rozerwanost

wyswitá. i z okolnosti té, ie snemowé easto rozpiso

wam' budto nescházeli se w poetu dostateeném, aneb

rozcházeli se zase bez poŕádného uzawŕeni: awäak pro

náramnau chudobu zpráw nelze wniknauti podrobne

a jasue ani do pi'íein, ani do průchodu zjewůw techto.

Nemůieme nei opakowati slowa starého letopisce, ie

kdyi král opet snem ueinil na sw. Wáclawa, kuiiata

пай pî'ijeti nechteli, ale poslali odporné listy, twrde

krále z dluhu napomínajice. A proto pry snem opet

odloien do sw. Ondí-eje. „Pak na tom snemu-kniie

Hynek weci mnohé wymlauwal jest о swé dluhy pŕed

vkralem а. pany, widy napominaje králef Weak tu орёт

nic nezjednali, jedno na mesta wloiili dan takowau,

aby kdoikoli budau waî'iti piwa, po celé zemi dáwali

do roka s kaidého strichu obilí po 1 groei bilém. A

s tim se rozjeli, jiného nechawëe na strane, coi pilného

a potŕebného bylo wëí zemi.“ Z toho wideti, ie weliká.

berne, piede dwema léty swolená, pŕedce nepostaeila.

k upokojeni koneenému synůw nekdy krále Jií'iho: a

weak w bëhu nasledujiciho leta (1482) zdá. se, ie wec

tato doäla náleiitého wyî'izeni.m

Take jiny elanek kapitulace Wladislawowy, tykajici

se náhrady kniieti Albrechtowi ySaskemu za. pomoc, kte

raui r. 1471 pî'i wolení krále Öechům byl einîl, wyî'izen

jest koneene w bëhu léta. 1482. Kniiata Saäti byli

z Cimblu-ka pak ie hnewal se uaramne pro takowé poni

iem' swého kneze. (Orig. arch. Dresd.)

174) Staŕi letopisowé str. 224, Archiv ëesky, I, 312. V, 405. Psaní

králc Wladislawa dne 19 Dec. 1481 (w archivu Smeeenském.)

Йе dañ s waŕeui piwa na mesta nluiena snemem pro koneené

splacem' dluhůw kníiecich, wyswitá. ze psaní krlilc Wladi

slawa. Kutnohorskym a )Vokowi z Rosenberka, danych dne

24 Dec. 1482 (Orig. w arch. Kutn. a Tŕebou).*

14

1481

30

Nov

1482
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1482 nikdy nepî'estali nastupowati na tuto náhradu, alc po

21

Apr.

tkáwali se s odporem 0d strany ëeské jak pro ëkody,

které proti nim poëitńny byly, tak i pro jiné zmatky

a spletky politické. Wyloiili jsmc jii, proë a kterak

r. 1473 knx'ìata. uznali byli proti “"1adîslawowiMatîáäe

za krále Öeského; wäak nezadlauho, zmaì'enu spatî'iwäe

nadéji swau о nápadu kníäetstwi Oleënìckého, а císaŕem

Frìdrichem i mnrkrabím Albrechtem Wedeni jsauce,

pŕiblíìili se ke Wladîslawowi орёт, ku kterémuì k0

neënê i smluwau Budinskzm (1478) odkázáni byli. Za

plétala se do wéci té také záleäitost pánůw 2 Plawna,

со manůw koruny ëeské. Kníìata domáhali se od

dáwna, zwláäté pak 0d r. 1466, panstwi Plawenského,

a w bojích oto wedenj'fch podaiůlo se jim zajmautì

staräího pána z Plawna, kteréhoä propustili 1476 z

wézení jen za postaupeni jim netolike Plawna, nybrä

i zámkůw jeho w Öechách. Proti tomu méli owäem

námítky netoliko Álnlaxlëí Jindŕich 2 Plawna. со dédie,
ale i Wladislaw, со wrchní pán lennl'.v Sporné tyto

záleiitosti na konci r. 1477 podány byly na rozsudek

kniìat Baworskych Ludwíka iJiŕího na. Landshutë,

kteî'íä uloìili také stranám rok do Kauby ke dni 12

dubna 1478: newíme wëak, proó jednáni to .uwázlo

bez úëinku. Ро mnohj'ch dalëich wyjednáwaních umlu

wen koneönë ke dni 21 dubna 1482 slawny Bjezd do

mësta. Mostu, a pî'ìjeli tam skutcënë netoliko kniìata

Saätí s pí-edními älechtici a mdami swj'mi, ale i král

Wladislaw в nejwyäëírńi úî'edníky a. рану 2сшв1куШ1

i s drahnym komonstwem. Na, sjezdu tomto důleäitém

. a pamatném stalo se dne 2 máje koneëné narownání,

kteréíto zjednalo Öechûm iSasům na. mnóhá, léta sau

sedstwí pokojné a pŕátelské. Öechowé podwolili se, za.

pomoc r. 1471 0Ъ(1г2епаи, poslauäiti kníìatům Saskym,
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kdyìby toho äádali, pomocnym wójskem w Némcich, 1482

1000 jízdnj'mi a. 4000 péäimi skrze 6 nedélí na swůj

groä, a wëak za potî'ebnau píci а ztrawu; kníie А1

brecht pî'ìznal se kol'unë Öeské k manstwi za zámky

а statky zejmena wyëtenó; král Wladislaw zawázal se

knjiatům k wëënému pî'átelstwí, a pojistil jim zejmena.

wäecky jejich zemé а statky spupné i 1011111, a mezi

témito také panstwí Plawenské we Foitlandë; zaöeí

kníìata. б máje odŕekli se k шее ÑVladislawowë zá- ¿ai

pieu na 20,000 zlatych Rynskj'ch, 0d nëho mëli,

k шее pak pana. Jindŕicha z Plawna wëeho práwa. k

Beëowu, Kinäwartu а Hartenëteinu w Öechách. Zápis,

kteryrn stawowé Öeëti twrdili 11mluwy tyto, mél tu

„мылом do sebe, ie musel wyhotowen byti we dwau

listech, protoìe páni nemohlì shodnanti se о poŕádku,

kterymby jmena 5051011 tam uwedena byti lmèla. I aby

nikdo nebyl uraìcn w péèi 0 pi'ednost swau, posta.

wena jsau na jednom listu jmcna: kniie Hynek Min

stcrbersky, Jan z Janowic па. Petrëpurcc, nejw. pur

krabí Praisky, Jan Towaëowsky z Cimburka, nejw.

komorník, a. Рта. ЁМЬошвЬу z Risenberka, nejw. sudi

zemskj', Albrecht z Kolowmt па Nowém hradë, Tiema

z KoldicI Bencä z Kolowrat na, Libëteiné, Jindŕich

mladëí z Plawna, Sigmund z Wartenberka na. Déöiué,

Fridrich z Sumburka na Kadaůském zámku, Lìnhart

z Gutäteina па Wartenberce, Jan z Domina na. Stráii,

Jan z Kolowrat na Maëtowé, Jan z Raupowa, král.

hofmistr, Kriätof Fictum král. maräalek, Pawel Kapléi`

ze Sulewìc na Risenburce, Buäek Kapléŕ ze Sulewic

na Mileëowë, Wlëek z Minic na. Blëanech a Bohuslaw

z Lito'wic; па. druhém pak listu jmenowáni Jan 221510

z Hasenburka na Kosti, Jaroslaw ze Stemberka, Jin

dí'ich ze Hradce, Burian z атамана па Neötinách, král.
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1482 komorník, Hynek ze Swamberka. na. Вот, 2‹1011ё11 ze

Swamberka па В011усапес11, Beneë 2 VVeitmile, Jindrieh
ze`Smiŕic 1111 Lysé, Zbynëk 2 Kolowrat na iKm'nhause,

Jeronym Slik 2 Lamm 1121 Н011ёй, Jindi-ich Miëan 2

Klinäteina а 2 Roztok, Jan Boŕita 2 Martinic 1111 Smeëné,

Наций VVelll z Warnsdorfu на Trutnowé, Purkart Fic

tum na. Teplici, Jaroä 2 Wresowic na. Kyëperce, Jiri

2 Wolfëteina. na Tí'ebli, Oldŕieh z Duban, Wáclaw 2

Polák а Tas z Peruce.1"

Mezi událostmi roku 1482 pautal k sobé nejwëtäí

pozor úkaz owäem neobyöejny: 20 prijel do Öech

biskup obŕmlu Rímského, aby propůjöil se cirkwi ka

liänické w potrebách jejich. Óechowé podoboji nemohäe

nikterak dowolati se ani doma. slibeného arcibiskupa,

ani w cizinë biskupůw, kteî'íìby ochotni byli swëtiti

ìáky jejich na knëästwi, pomyëleli 512 dáwno na. pro

stî'edky proti nau`zi swé, а 112 roku 1478 za бани

snëmu Swatowawjínského kolowala powëst, 20 bude

2 Italie zjednán do zemë biskup zwláätní. ”“ Р1°01о2

пе111 pochyby, 2е hledáno takowého dlauho a snainé,

212 110пеё11ё naskylnul. se w osobë Augustine. Luciana

biskupa. Sankturinského. Biskup ten rodil se byl w

mëstë Vicencii ze älechtického rodu de Bessariis, a

175) Akta i lîstiny w král. Suském archivn w Dra'lìd'nnceh` a c.

k. tajném archîvu we Widni. V. Lnngenn, Herzog Albrecht

der Beherzte, 1838, str. 137 sl. 541 sl. J. J. Müller, Reichs

tags-Theatrum untery K. Maxmilian 1, .lena 1719, II, 264-267.

176) Sigmund Holko рва! 2 Prahy 12 Anp;4 1478: Dy rede gellet.

das sy (die Ketzerpfañ'en) eyn wellen nusz Welssen landen

uůnemen. Do ist eyn bisoíì` gewest, der lmt dy chzcrischen

plmffen geweyt, Denselbigen b_isoiì` 111111 vnser heylger vater

vortreben, so 11111 derselbige bîsoñ g'escllreben` das her веу

von iren wegen czu sclïaden komen. Alzo verstehe ich das

sy denselbîgen gerne betten 211 eynem bisolï. (Orig. arch.

Dread.) Biskup tu dolëanj nebyl owůem Augustin Santurínsky.
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powj'ëen на ohudé biskupstwí latinské na ostrowu San- 1482

torinu neboli Theî'o mezi î'eckjmi Cykladami; "7 ne

pi'ebj'fwal wëak na ostrowë swém, ale zdrzowal se,

aspoñ w poslcdnich létech, u hrabête Galeota w Mi

-randole, tehdáz hrabstwi samostatném w nynéjäím Mo

densku. Tam byl on poslední biskup, kterj'z, nö proti

wůli papezowë, odwázil se byl swëtiti záky husitské;"'s

а zdá se, йе pozíwal w tom zwláëtni ochrany а pŕíznë

hrabéte Galcota i manzelky jeho. Kdyz ale působením

papeîowym pî'iäla. mu W tom 0d legata w Bononii pŕe

kázka nepî'emoäitelná, s1itowa.w~ se nad Öechy, jichz

owëem neuznáwal za kacíŕe, ale pro zachowalost a

ëistotu mrawůw Wysoce pry sobé wáäil, а. take lega»

towau »krutosti, jak se zdá, nemálo popuzen byw, s

woli a radamhmbëte Galeota., w posté 1482, uminil

sám wydati se na. cestu do Öeoh. UÖinil-'li to, jak

prawil, ze wlastního wnuknuti, od nikoho nejsa wolán,

ba. ani newëda., kterym smërem a. kudyby tam jeti

mél: "9 nelze pî'edce pochybowati, ze dobŕe zprawcn

byl, jak о potŕebách а snahách ëeskych kaliäníkůw,

177) Na ostrowë tom jiz we XIII století zalozeno bylo lntínské

biskupstwi, podŕizené arcibiskupn Naxosskémn; wäak toprw

od r. 1423 znâmß jest fado. jeho biskupůw. Wiz Mich. Le

Quien, Oriens christinnus, III, 1007 sl. J. J. Döllinger, Bei

träge zur polit. kirchl. 11. Cultnrgesch. II Bd. Regensburg,

1863, str. 234.

178) Dnc 20 Apr. 1481 jeätë poswëtil byl wModenë na knëzstwí

Baltazarn syna Sobëslawa Mrzàka z Miletínka na. Pnrdubicich.

(F1-ant. äwenda obrnz Кн". Hradce, 1800, str. 195.)

179 M. Wáclaw Korandß mluwil k uëmu: Tua Paternitas non

praeccdente cuiuspiam invitatione, 11011 laborum impensarum~

que impositione, nec de loci, quo sit convertendum, habita

certitudine, in has oms contulit seipsum 00. (MS. bibl, univ.

Prag. XVII. F. 2 fol. 105). W Юный smysl psal саке biskup

sâm králi Wlndìslswowi (MS. ib. XVII, Н. l2.) О rodu jeho

„Deputati ad utilia civitatis Vincentiae“ dáwali pánům ëeskŕm
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|432 tak i о krocich, kteréä byli dî'iwe einili, ahy zjednali

Apr.

26

Mai

do zeme swé biskupa. italskeho kterehokoli. Pojal pak

s schau netoliko potrebné towaryestwo a komonstwo,

ale i dokumenty, jimiz pojietena mu byla hiskupská

moe a důstojenstwi.

О prwnim jeho zjeweni se a působeni w Öechách

podawá. stary letopisec tuto zpráwu: nejprwé pi'ijel ku

panu PetrowiKapléŕowi na. Winterberk posledni tyden

ровен; ‘9" odtud jel na Pisek, a tu na. welikau noe

(7 dubna) slauzil mei а biî'mowal. Potom poslali proñ

Táboreti, a on na Táhbŕe hirmowal i slauzil mei swa

tau take. Na to weden jsa we hlueném průwodu ku

panům Trekům na Lipnici, pobyl tu nekolik nedeli,

a pánowé ti chowali welmi poctiwe. Tu pak wysi~

laly k nemu mnohá. mesta posly swe', pI'ijimajic jeho

za biskupa i slihujic, ze jeho nechteji opustitî, пей

wedle neho hrdly i statky stati; a on tu hned na Lip

nici, pŕi hodu Ducha swatého (26 máje), poeal swetiti

kneìí. "и

Neni pochyhy, ze mimoî'ádny zjew tento zbudil

neobyeejné pohnuti mysli wÖechách, jak mezi stranau

podoboji, tak i mezi protiwniky jejimi; o pŕichozím

biskupu kolowaly hned powesti nejrozmanitejei, kdyì.

we zwlaetnim psani zpráwu. (MS. Cerroui w Brne.) Psani

mistrůw n kneìi Praäskych ke hrabeti Galeotowi a k man

ìelce jeho (z mes. Dec. 1482) zacliowalasc w Manualnikn

Kornndowe (l. с. fol. 107, 108).

180) хау! Lupae w kalendáfi swém dlo rukopisůw klade jeho pŕi

chod do бес): ke dni 28 Febr. a zase 2 Apr., musi se tomo

bezpochyby tak rozumeti, io 28 Fehr. wydal se na cestu, a

2 Apr. wstaupil poprwé na lirmice krůlowstwi Öeského: hoc

die ingressus est iìnes regni Boemiae.

Stai-i letopisowé str. 224-5. О sweceni kneìi skrze neho na

Lipnici dne 1 Jun. a we Hradci Králowé 21 Sept. podâwú

swedectwi Frant. Swenda l. c. p. 202 a 203.

181)
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jedni spatrowali w nëm boziho poslanee, druzi mluwili 1482

о nem co podw'odniku a pobèhlci p`red kazni cirkewni;

nejedni také, slysice о swéceni knèzi podobojich na hradé

Lipnici (kdez owëem bywal nékdy kostel kollegiatni,)

pî'ipomínali sobé базу minulé (1417,) kdezto podobné

swëceni pí'edcházelo krwawé bauŕe husitské. Král

VVladislaw, pî'ekwapcn isa události tak neobyöejnau,

byl na rozpacich, jak by ku pí'ichozimu chowati se

mél. Na _dotaz jeho co zamyälí, psal mu Augustin Lu

cian, ze slyehal siee od dáwna mnohé powësti о kaciŕ

stwi Öeském, ale kdyz pricházeli Öechowe k nému pro

dojiti knëzstwi, ze shledáwal je pokazdé byti hodné,

etnostné aprawowérné; i scznaw tudiz, jakowá kì'iwda

narodu ceskérnu se dála, ze zapálil se zadosti upî'i

man, poslauziti jemu die moznosti osobnë, aniz pry о

jeho takowém úmyslu, kromé pana boha, kdo èeho se

dowédël. Nyni ze pî'eswêdèil se tim dokonaleji,

kterak Öechowé mnohem lepëi byli w zachowáwáni kí'e

stanského ziwota, nezli jini, kteì'i nad né se wypínaji.

Úmysl jeho ze newede k roztrzkám ani bauŕem, alebrz

ku pokoji a smiŕeni; ba ze flauta, ze pomoei swan ne

málo pî'ispëje k dorozumëni sc stran a k ukonöeni

skodného spoi'u mezi otcem swatym a ëcskym narodem.

Aby král ncwëî'il utrhaëům jeho a nodal mu einiti pre

kázek, wëda ze poziwa biskupského důstojenstwi w rá

du a w prawdë. Na to král odpowëdél dne 8 ëerwna

krátce, ze rad bude, kdyz ukáze se prawdau byti, co

biskup mu psal: ale nezjewny, pry, „mimo biskupské

poctiwosti obycej,“ Wchod jeho do zemé ze dawal po

chybowati o jeho .poslání od~ otce swatóho, a take po

sawadni působeni W zemi ze nezdálo se byti die pra

widel práwa i nemohlo byti oblibowáno. Kdo prostŕed

kowati chee mezi stranami, tomn ze slusi nechyliti se

Juni
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1482

1:'1

Juni

aniw prawo ani w lewo, a take éistu byti wäi skwrny

a wäeho podezî'ení. так podaí-íli se'w Öecháeh na

rownánj s obecnau eirkwi skrze nello nebo skrze ko

hokoli jiného, 20 to wzdy poslauzi kralowe mysli knej

wëtsi úteäe. ‘8"

Ponëwadz horleni kalisnické bedliwau prièinliwo

sti králowau we hlawnieh dwau mêsteeh, Praze a

Kutnéhoî'e, pŕìtlumeno bylo, wynìkla nyni působenim

swym opët starà dwë ohniska husitismu, W_Zateeku i

ywe Hradeckn, a mela jiz obé tu známku do sebe, 20

w nich jednotin se zásady politieke s nábozenskymi.

Mésta Zatee, Lanny a Slané wstaupila dne 15 бета

w zztpis jednoty, ku kteréz nabízela také pany a. rytií'e

krajůw swyeh, a to pro zachowání práw a swobod

swych proti útìskům, `10210 pry jim snáäeti bylo jak

we prijimáni pod obojí spůsobau, tak i w daníeh ne

snesitelnyeh; zwláëtë ale stíznost wedla se na tajné

'tehdáz denunciace, jakozto pŕiëiny kralowy nemilosti

a mnohyeh prikoî'í, proti п1ш2 slibowali zastáwati se

wespolek hrdly 1 statky, prosice krale a zadajice, aby

kazdy zalobce donncen byl wéstì zaloby swé na

práwni cestë zŕejine, a zawazujlee se newydáwati z

obcí swych nikoho k saudu jinému, 110211 ku kterémuz

práwem prilezi. Potom 17 бета we Hradei Králo

wé pani Trëkowé Mikuláë starsi na. Wlaäími a mladäi

na Lipnici, Petr Kdulinec 2 Ostromíŕe na Smrkowi

cich,Mikulá.ë mladäi z Horie na Pecee 1 jini mnozi ry

tii'i, a mesta Hradec, Dwůr Králowé a Jammer, zawá.

zali se spolu we stejnéin sméru, ale slowy mnohem

17

Jnni

182) Monum. histor. unìversit. Prag. II, 146. Psani Angustinowr»

ku kràli atohoto na пё odpowëd zachowaly se jen w ëeskén;

a. wslmi nezpráwnêm 'pŕekladn (MS. bibl. nniversit. Prag.

XVII, H. l2.) '
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prikŕejëimi, pŕipominajíee zápis а. pî'isabu králowu a 1482

tauzice zjewnë, ze i pani strany Èimské, nedrzíce

smluw, znamenité jim nátisky Öini a wyháneji z mist

jejich jak knëzí podoboji, tak i lid obeeny. Ze zúpi'su,

ай песе1е zaehewaného, wyswitá patrnë, ze tauzeno na
pŕechwaty stawu panského take w politiekémizil socia]

nim smëru, a. ze rytii'i podoboji stali jeëtéjednomyslné

pri mësteeh králowskych. Koneëné di se, „ponëwadz

slitowalo se toho mile'mu pánu bohu, ze ráeil nam de

zemë dáti důstojného w Kristu otce a 'pána Augustine

biskupa Sankturinského, pro zwelebeni zákona swa

tého a. drahych jeho prawd, protoz my wsiekni

slibujeme sobë, pod nasimi etmi a erami, kdezby nás

koli od wiry tisknauti çhtël i také důstojnému knëzi

biskupowi mini] einiti které protiwenstwi, ze sebe w

tom ani jeho nikterak neopustime do tech hrdel i stat

kůw.“ I bez prodlení sjezd weäkeren zabra] se do Lip

nice а pî'iwedl biskupa s welikau radostí а sláwau do

Králowé Hradee, kdezto na radnici wykázzíno mu безъ

né sídle. Prawilo se, ze w průwodu tom úëastnile se

ai do 12'tisie lidu branného; obáwáno se tuëim nëjaké

pi'ekázky od krále 1.0(1 pánůw strany Itímské.'s~"

Ke dni 25 éerwence pani Jan z Janowic nejw.

purkrabí, Jan Tewaëowskj'Í z Cimkurka nejw. kemer

nik zemsky'r а Samuel ze Hrádku podkomoŕi swolali

(lo mêsta Nimburka-sjezd podobojieh ze Wäech kra

jůw, aby biskup Augustin ode wäeeh î'ádnë by] uznan

а pî'ijat za. duehowní hlawu, i aby stale se potrebné

zî'izeni k epatŕeni- esoby jeho. Jediní, kteŕi jewili ne

ochotnest k tomu, byli wyslaní z mêst'Prazskych a z

25

Juli

Kutné hory; znali se siee take ku kalichu, alo pro .

183) Zapisowé dne 15 i 17 Jun. 1482 111115111 w Archivu ëeském,

V, 408-411. Stafí letopisowé str. 224-5.
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1482 wernost, kterau cbtëli zachowati králi, nemohli pry po

dáwati se k nijakym záwazkům nowym. Proto po

wstalo lilasité proti nim rcptáni a èinëny jim i posmëchy.

Ostatni wäichni pŕiznali se k biskupowi a zapisowali

se wespolek proti kazdemu èlowèku, kdokoliby jemu

prekázeti ancb ublizowati cbtël. Pobyw pak biskup

w Nimbluce asi tî'i nedële, а birmowánim i swëcenim

knezi opët walne poslauziw,wrátil se do Kralowé Hrad

ce zase. `

)Vc wëech téchto událostech král Wladislaw neoswéd

eil se zjcwné a uprímo ani pî'ítelem byti ani nepi-ite

lem, aèkoli o nechuti jeho k biskupu wäeliké roznase

ly se powësti. Jen tim objewil péci swau o иеро

kojení zemë, ze swolaw do Prahy u( bëhu léta

s'nëm, wedl k tomu, aby strany obë, Èimská. i pod

obojí, wywolily kazdá. ze swého sti-cdu робей osob ur

агу, jeztoby rokowaly s plnau moei о koneéné wëech

sporůw urownáni a smiŕení. 'S4 Potom dne 13 srpna

ustrojen na námësti staróho mêsta Prazského Wele

slawny turnej, w nëmz úéastnili se osobne i kral i

knize Hynek s nemalau pochwalau, i äestnácte jinych

prednich slcchticůw ëeskych; rytíŕskau zruënosti wy

nikl wëak nado wäecky miëelnik podobojícb, Jan То

waóowsky z Cimburka, w dewiti honbáeh ani jednau

ku padu nebyw pì'iweden. Mélali hra tato za auëel,

uchlacholiti myin a odwesti ponëkud od stranëni ná

bozenského, neni pochyby, ze poslauzeno k tomu cili

13

Aug.

184) We psani Kutnoborskych о sjezdu swöláwaném do Slaného

ke dni 28 Oct. stoji slows: „Jsme zpraweui, ze tento sjezd

k tomu jest, wedle замы na snëmu Prazském, toliko o

woleni osob k iizeni a srownání té wëei mezi pány s _iedué

a mezi wńmi и. námi s drnhé вишу“ ос. (Archiv ëesky,

V, 441.)
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jeätè podstatnèji prohláäenim neme'në slawnym, skrze

administrators. Praiského arcibiskupstwi, proboäta Ha

nnie 2 Kolowrat, dne 7 záî'i, ie klatba, od papeiůw

nad Öechy nëkdy wyneäená, moci а. па1'12е111п1 papeie

Sixta IV koneënë zdwìiena i sñata byla s celé zemë,

tak ie od té doby sluiby boií wëude bez prekáiky

ì'ádnë zase konati se mohly. ‘85

Sjezd podobojích swolany do Slaného kc dni sw.

Simona i Judy byl jen jakoby pokraëowánim а. doplñ

kern sjezdu Nimburskélto. I zde biskup Augustin pŕi

weden byw od pánůw Hr'adeckych we průwodu eet

nêm a slawném, pí'ijat jest ode wëech s Welikau 01151,

zalostí a poctau. Sjezd opët zapsal se k hájem' kalioha

i biskupa pospolu, ale pridal i tieti punkt, ie jestliie

by koho z podobojich král pro obialowáni zlych lidi

chtël wëziti a trestati, aby se wsichni pî'i tom zasadili

a toho nedopauätëli, ai prwé wyslysen bude; pakliby

po wyslyäeni na nem iádná wins. shledati se nemohla.,

tehdy ten, kdoi jej neprawê obialowal, aby tu pomstu

sám trpël, kteraui 4na newinného uwesti chtël. Tu w

ten zápis mësta nëkterá., jako Praha i Kutnáhora,

Litoméf'ice, Kauî'im a Mëlnik jiti nechtëla pro bázeñ,

aby králi zachowala se. Král poslal byl ke sjezdu

tomu kancléî'e swého Jana 2 Selnberka, katolika pod

obojim pî'izniwého, aby warowal shromáidëné pied

strannymi umluwami, i aby sklonil je k wydáni ze se

be desiti osob k rokowáni se stranau Iiimskau, kterái

mëla uëiniti tolikéi. I zwoleni jsau tu we Slaném páni

podobojí: Jan Towaëowsky z Cimburka, Jan Левее z

Janowic, Mikulaä z Landëteina, Pawel Skalsky z Jen

steina. i Slawata ze Chlumu; zemané pak Petr Kduli

nec z Ostromiŕe, Mikuláä z Hoî'ic, Jan Malowec aJan

185) Chronícon Bohem. editum in Dobneri Monum. IV, p. 76  77.

1482

Sept.

28

Oct.
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1482 z Teeenewsi, a z mest Mikeä z Laun. S drnhé strany

1483

Jan.

woleni jsau, newime kdy a kterak, katolìeti páni Jan

Zajie 2 Hasenburka, Bohuslaw ze Swamberka, Jaro

slaw ze Sternberka, Jindŕich ze Hradce a. Burian z

Gutëteîna, zemané pak Jan Raupowsky, Oldi'ieh Du

bansky, Bohuslaw Litowsky, Jan Firäic 2 Nabdina-i

Jan Udersky. О biskupowi Augustinowi dokládá se,

ie ze Slaného hluenë weden jest do spoleenych mest

Laun a. Zatce, odkudi wrátil se zase do Hradco. 18“

О slawne'm rokowání teclfto 20 osob w Praze dne

13 ledna 1483 zachowala se náhodau pamet ponekud

mistnejäí. Obe strany prosily krale, aby pì'ijma k s0

be nekteré rady swé, ráeil nejen prítomen byti, ale i

prostŕedkowati mezi nimi. Swoliw k tomn, pŕipojil král

k sobe pány Jana 2 Ёе1111101‘1ш, Jana Strakonickeho ze

Swamberka, Beneëe z )Veitmile a. Samuele ze Hrádku.

S obau stran reenili jen náeelnici, pan Zajic a pan To

waeowsky, s pi'átely swymi pokaidé 'prwé se uradiwäe.

Nejprw oswedeowal se pan Zajie w úmyslu a zdáni

swe strany, ieby radi bylì wdobrém pratelstwi se stra-v

nau druhau, predkládajc, jakowé ekody powstáwaly 2

různic nejen králi a korune, ale i národu weskerému,

a `kterak powinni bylì wäichni starati se, aby z 111011

newyälo nic horäiho; protoi take ieby strany odí'ici se

mely stranného snemowáni, jakowéi w posledni dobe

chtelo wcházeti w obyeej. Pan Towaeowsky nodal

se pì'ewyäiti w oswedeowáni dobré wůle se strany swé,

a podáwal se hned k uzawî'eni koneené aweené smlau

wy,Wniiby jak oni tak potomci jejich stati mohli bez

pohnuti, tak aby strany nejen samy neutiskaly a ne

hanëly se nawzájem, ale ani 011 jinych k toms. wésti

se nedaly. „Mili pani! (odpowidal pan Zajic,) raete

186) Stuff letopisowé eciti str. 226, 227.
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toho na nás dosahowati а k tomu mluwiti, со a pokud 1483

nám jest meine, a. rádi to chceme uèiniti: ale k tako

wé smlauwë my pî'istaupiti пешййеше,“ —-— weda ŕeë

k tomu rozumu, îe kde o wiru älo a wéci cirkewní,

oni stojíce w papeiowé posluëenstwi, bez jeho wédomi

a Wůle nemohli dáwati se w iádné takówé záwazky.

Kdyî takto rozkládaním rozdilůw u wíŕe a posluëen

stwí poèaly mysli kwasiti se,> král pî-edwídaje щ k0
nec, pietrhl hádky ai do zejtŕí, аЪу mezi tim jakoito

prostì'edm'k pŕimlauwati se mohl po stranách. Protoî

téhoä dne jeäté trikrát wyslychal stranu Zajicowu, a. -14

uazejtŕi (14 ledna) pustiw pî'ed sehe рану podobojí, JmL

dal k m'm skrze Beneäe z Weitmile takto mluwiti: ja

koì páni wëera mluwili st_e k sobë pì'át-elsky в. 1100121

Wë, z toho mél král Jeho Milost welíké potëëení, а ja

koäto prosti'edník mezi stranamì nawrhuje, a6 budeli

wám libo, zapsati se mezi sebau do osmí let, a w tëch

osmi létech abyl dále pî'i otci swatém w Rime jednáno

bylo spoleèné, wërnë а upî'ímnë, о wëe co jest mezi

wámì w různicì; jest рту jistá nadéje, йе obdräí se od

papeìe, buäto potwrzeni kompaktat, buxî i jiného со

koli, kdyi jen sluënë a zespolka prositi budau. Pan

Towaëowsky, se swymi pomdiw se, prosil krále, аЪу

nemël jim toho za zlé, йе kn prostŕedku takowému

pîistaupiti nemohli,w а. t0 pro dwojí pî'iöinu: „jean pro

to, ie my nepotŕebujeme, aby. nám kompaktata byla.

stwrzena, neb jsau nám jednau utwrzena. od wëtëí mo

ci, totií od koneilium Basilejského а od cisaî'e Sig

_ munda; druhé, ie nezdá se I_1ám tak krátkj'y баз, рго

mnohá nebezpeèí, toho prostî'edku pŕijmauti, nezdáli se

púnům druhé вишу s númi se zapsati, wíce sebe пе

utìskati а пеЬапёй, a. také jestliìeby kdy papei roz

kázal jim proti nám byti aneb na más kŕííe bráti, аЪу
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.1483 jeho w tom neposlauchali aniîádného 5100110.“ Pozoru

 dobu obmezenau.

17

Jan.

Mart.

29

Juni

hodné jest w odpowëdi této, йе strana. pod obojí 01111

kala se poäadawku 0 stwrzení kompaktat skrze pa.

рейе, — tnëím jen z toho důwodu, йе hrozen takowj7

nezdál se byti zraly; awëak 001110110 důleäity byl i po

ìadawek druhy, we smyslu nowowèké tolerance proti

stî'edowëkym snahám papeîskj'm. Protiwy takowé w

zásadách nedaly se urownati ani podáwanim dwadceti

neb tŕidceti let, ponëwadi podobojím jednalo se 0 uznání

iisté prawdy пар-0310 а, na. wëky, nikoli pak na jakaukoli

Protoì po mnohych hádkách 50200.

waje 11101 ialostnau nemoänost auplného dorozuméní,

due 17 ledna. rozpustil встану s tau ìádosti, aby игрой

17 ро11051 bez hauëni a. bez útisku zachowáwaly 110 k so

Ъё, a co prowinëno bylo proti uzawî'enim pŕedeëlym, aby

dle tech samych uzawŕení bylo trestáno i napraweno;

k ëemui 110000110 swolily strany Ohé. A wëak potom

strana podobojí, sriëmowawäi заве w Nimburce dne б

bŕezna a 17 Brodé Öeském 29 001171111, hlawnë 111101110

nim pana Towaëowského, nepî'estáwala ustrojowati se

0110 11010 tim patmêji 00 zwláëtm' Organismus státní, co

stát we státu. ‘87

Mezitím kdyi m01' nad miru kruty, "55 zjewiw se

jii minulého roku па wäelikych mistech 170 wlastî, po~

èal w mësici ëerwnu zuî'iti také w Praze, takie za пё—

kolik mësícůw umoŕil ai prj7 do 30,000 osob, král i s

dworem swym 011001121 se widél uteci se nejprw do Plznë,

a kdyi i tam poèali mŕíti, zabrati se do Morawy abyd

leti nektery ¿Sas W mêsté Tŕebièi. Nepî'ítomnosti jeho

Jun.

187) Staŕí letopisowé str. 227-232.

188) Chronicon in Dobner. Monum. IV, 77. Liber decan. in Mo

num. hint. univ. Prag. П, 148.
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uîili Prazané ku prowedeni pŕewratu násilnóho, jímìto 1483

pomëry wëecky jednau ranàu zmëniti se mély. ‚

Poznamenali Sme nëkolikrát, ze konäelé, jez

král Wladislaw dáwal mëstům Praîskym, nesrownáwa'

li se we smyäleni а chowáni s welikau wétäinau oby

watelstwa.. Aèkoli priznáwali se ku kalicliu, domníwáno

se, ze to èinili jen na oko, aby pod ukrytim mohlitím

lépe pî'ekázeti podobojim; také we hmotnych mësta zá

jmech a. potiebách brána byla bezauhonnost jejich wal- `

né W pochybu. Strannické brojení panowalo jii drahnë

let w mëstë, hnêwy a. nenáwisti byly jen násilím du

ëeny, aby z nich nerodin se bauî'e krwawé, Policejni

moc a sila jiz az ku podiwu byla ustrojena. Stary

letopisec líël' ji dosti drastieky, prawé: „Ty easy sau~>

sed se запевает nesmëli obcowati Iwolne, а. chtólli kdo

s druhym na. rynku mluwiti, Ohlédal se jaklo wlk, zda

liby tu tí'eti byl, aby jich newyzradil. Pak nad to wice

konäelé mèli ‘s_wé äibaly a. zrádee: ti po wínich a ро

domech ëenkowních ehodíce poéínali sami nejprw leccos

mluwiti, а pi'imísilh' se kdo а powèdêl co takowého,

jeito nebylo libe konêelům, i zrazowali je, a oni je

sázeli а druhdy i muòili а tak .swé äibalstwo konali.“

Náöelníci сею nenáwidéné wlády jmenowali se: na sta

rém mêsté Jan Klobauk purkmistrl а ÑVác-,law Chánieky

i Prokop Publik pî'ední konäelé; па nowém mësté

Simon Méëeèník purkmistr а konäelé VVáelaw Páral i

Ondi'ej Kahaun; na malé stranë Primásek purkmistr,

mui wékem jiz seäly, ale jeêté pry wìdy zheyŕily.

Wmësici zái'í, kdyi jeätë zuî'il mor w Praze, roznáëela

se náhle powëst, ze i král roznemohl se tëicewTì'ebíëi,

a zle mu tuäeno. Wyhh'dkau па nowé bezkrálowí po»

ëaly mysli kwasiti se jeätë wíce. Konäelé, puzeni pred-y

tuchau bauŕe, zostî'ili opatrnost а pì'ísnost swau, мы:
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1183 klásti p0 ulicich ŕetëzy, kdekoli jich nebylo, a naì'idili

swym hotowu byti w odéní na. kazdau hodinu. Usta

nowili pry tajnë, na. dané znamenl s radnice staromèst

ské, oboî'ìti se brannau moei w noci dne 25-.26 záì'í

na. wäecky swé protìwníky, p'owrazditi do 80 zejmena.

popsanych, a wyhnati wäeeky knëzí а mistry podobo

jl' z mésta. Septáno, ze Prokop Publik, wrátiw se od

krále nedáwno, pŕinesl i schwáleni takowého aukladu.
l Tézko ì'íei, со w tom bylo prawdy a eo klamu; nepo

chybné ale zdá. se byti, ze chystaly se strany obé k

rozhodnému boji, a ze zrádcůw i donáäeeůw s obojí

stmny byl dostatek.

We stî'edu 24 мы, w osm hodin, dáno nejprw s

wéze kostela. Teynského znameni, po ëemz ihned 11:10—

ŕeno na. zwonyfpo wëech kostelích Prazskych. W oka

mìení hemzily se wäecky ulice lidem brannym, jeito

pod wůdci smélymi hrnuli se k radnicím wëech ti'í

mëst, kdyz práwë konäelé mëli zasedáni' swá. Neme

äkali take tito dáti s radnìce » zwoniti ke Впиши, ale

jiz pozdé ajen k wëtäímu swému i swych wèrnych ne

ätëstí: nebo ti kteî'i zbraní w rukau pospíchali Колбе-

lům ku pomoci, а mezi nimi drahné Nëmeůw, bez ne

snáze piemozeni, nékteì'i zbiti а, wétäi dil zjimáni jsau.

Steroméstská obec, osadiwäi radnici, zatknula. wëecky

tam postiîené konëely bez krweprolití; jen purkmistr

Klobauk a konäel Publik ranëni jsau, kdyí autëkem

wywáznauti usilowali. Mnohem krwawéji poöínali sobë

nowomëstëtí; nejen ze powrazdili wäecky postizené na.

'radm'ci a. wyházeli mrtwoly okny wen, ale -dopidiwäe

se nëkterj'fch utekljfch, wychladili se na nich ukrutnê

jako na pŕedm'm konëelu Páralowi, a. zachowali jen

nëkolik zjímanych odsauzení. Ро takowémto zniöení

úî'edni moci branné сыта bezuzdná, nemajie koho se

24

Sept.
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bâti, udeî'rila nejprw na kláetery, zejmena n_a Bosáky 1483

‘u sw. Amhroîe ‘s’ a na. mnichy u sw. Jakuba,»jezt0

z mesta Wywedeni jsau; pak oboì'ila. se na Еду, a

zlaupiwei je hanebne nahrala u nich koi'isti weelikébo

druhu bez poetu. A_weak po pi'emozeni odporu take

' witezowé spamatowawäe se rychle, wolili jeäte téhoì

(lne nowé heitmany mestské a zawedli weude rad.

поп/У; jie w noci na to chodily hlidky_ ioldnéî'ůw po

ulicich mestskycll, ahy branily daleim wytrìnostem.

Pozejtì'i w pátek, kdyî utwrzen byl zase poŕádek,

nowi wladaî-i w mestech obawajice se, ahy od posadky

králowské na brade Praiském neutrpeli- ekody, wy

prawili brannau moc swan, wedenim Mateje Mytnèho,
proti hradu, „ne proto (pry), jakohy pych nad králom

panem swym chteli ueiniti, ale ahy hradu i s mestem

králi zachowati mohli.“ Purkrabi tamejej, pan Oldi'ich

Medek z VValdeka, mui mirny a opatrny, necitiw se>

dosti silnym k odporu, postaupil jim hradu smluwau»

takìe nestalo se ani kostelu sw. Wita, ani kanownikům

pî'íkoì'i nizádné. Administrator arcihiskupstwi, proboet

Hanne 2 Kolowrat, hyw delei eas nemocen, dokonal 27

шин dne 27 zaî'i heh eiwota swého.‘9” ' sept

189) vZe kázani mnichůw azwláite bosàkñw hyla welilcau pŕieinnu

této bauŕe Praäské, o tom swedei krome Staróho letopisec

(str. 233-6) a slow postawenych w Archi'vu eeském, IV,

507, take Chronicon ten-se Misnensis (ap. Menken. II, 371-2).

Adami Ursini chron. Thuring. (ib. III, 1347) prawi, is zwlá.

ele eeny ůeastnily se w laupení a hoŕeni kláäterůw, в ee

toho dne zajato do 250 Nemcůw w Prazc. z nichìto mnozí

bladem pry umofeni oc.

190) Story letopisec na stx'. 223 prswí, „ie jsa ,nemocen na hrade

Praìském )mez Наши; Kolowrat, kheryì chtel byti areilíisku

pcm Praískym, ipraeowaw ke smrti, tak se dlnuho mueil,

nemoha u'mŕiti, weda o tom, co se melo Öechům wernym w

Praze diti, i powedel jest a wystrahu jim dal“ oe. Co Peeina

1 5:5:
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1483 Ро swrzeni wäeeh konselůw od krále ustanowenych

pŕipadla weäkera moc i Wláda w mëstech Prazskych

i prirozenym î'ádem, i Wůli. obci, tehdejëim obecnim

starsim.'91 Nelze zapirati, ze nowi tito wladaŕi, jichzto

wsak i jmena jsau nam neznáma, poëinalì sobé пешёпё

opatrnë nezli důraznë. Ssedse se hned po dobytém

witézstwí jeätë téhoz dne wäichni dohromady, дамп

рЁ-ес1111т pánům zemskyrn swé strany a. Wëem mëstům

králowskym zpráwu o tom, co se stalo, zadajice rychlé

rady a pomoci, „aby Prahu pi'ed neprátely zachowati,

a to dobré zaëaté ku konci wëem wernym prospëänému

pŕiwesti mohli;“ dokládali wsude, ze wêrnosti, kterauz

králi рани swému wzdy zachowáwali, nepotratili ani

timto swym opatî'enim, aze ji dokázi bohda jeätë lépe,

nezli od protiwnikůw jejich se stalo. ’9° Pak obrátiwäe

se ku _králi Wladislawowi psa-nim plnym wërnosti a 0d

danosti, ujiëtowali, ze pozdwihli se ne 'preti nëmu, pánu

swému milostiwému, ale jenproti zrádcům, ktei'i nad

uziwali jeho milosti, aby proná-sledowati a utiskowati

uwodi (Phosphor. septic. p. 303), Wzato jest z domyslu ne

prawého,

191) Sauwëkà kniha mëstskó. w Praze pfi nàlezu 12 Nov. 1483

na str. 230 di u'yslownë: In eo tempore non consoles, sed

seniores dumtaxnt eleeti a communitate praesederunt et rexe

runt

192) Psani tnkowé od „Stariiíeh a obci Wäech tï'i mëst Prazskjch,u

dant. we stredu pied sw. Wáclawem (24 Sept.) zachowala se

W rkp. Brazydynowë kroniky Öeské W biblintéee Dëëinské

w opisu welmi nezpráwném; zpráwnëji podáwâ jedno z nich

nedatowany' „pìiipis listn tëch bezectnych kacéïów Prazan,

kteryz sů psali jinŕm mëstóm kaciei'skjm, swnoj .zrádnj

skutek oznamujíc, kter'yz sú hanebnë uci'nili nap`ŕed proti

pánu bohu, knëze kŕestanské wyhnawè'e, kláëtery zlůpiwäe a

dobré kfestany zmordowawäe, a potom proti králi swémn

zámku jeho, hradu sw. Waelawa se zmocniwäe,“ (w archivu

Tŕebonském.)
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mohli sausedy swé; ze museli predejiti úklady о bez- 1433

ziwoti od nepi'átel Anemilosrdnyeh jim strojené; 4a'by

Jeho Králowská Milost мы jim milostiwë waziti sku

tek, jenz se stal byl newyhnntelnym; ze hotowi jsau

slauzitì jemu s wëtëi wernosti, nezli to èinili neprátele

jejieh, a naprawiti také, jestlize komu mimo wůli jejieh

jaká skoda se stala, nadèjiee se wzdy, ze Králowa

Milost raei je zachowati milostiwé pì-i prawieli a swo

bodách jejieh. )Ve psani, kteróz poslali králi Matiáäowi

a кишат okolním, zalowali na wsecka. príkoì'i,

která. jiz od drahnë let snáäeti museli 'proti prawn,

skrze tajná. udáwani a zjewná. kacerowáni 0d „ерша

swych, a twrdili urëitë, ze tito byli se spiin k jejieh

záhubë. Рани Janowi Towaëowskémn píäiee prosili,

ahy eo -nejdi'íwe ulozil sjezd wäeeh „ku prawdám b0

Шт prichylnych,“ aby na nëm peti-ehu swan oznámiee,

srownali se podlé jinyeh a pristaupili k umluwám spo

1ес‘Епушг‘9з Pany pak a rytiŕe, kteî'í té'doby m kali

w Praze, sezwali eo swëdky k saudu, jejz zawedll nad

jatymi purkmistry a konäely. Pri таи 10m, owsem

p0 piedeslém nëkteryeh muůeni, priznali se pry Winníci

kaukladům, kteréz byli strojili ke dni 25 záì'i, a zpo

widali se i z jinyeh zloöinůw hojnyeh. Odsauzeni

bywäe k smrti, bez odkladu odpraweni jsan katem

nejprw na. starém mêstë pnrkinist1‘„Jan Klobauk a

konëelé Publik, Ohanieky i Stodola, potom na nowém

mestë Simon Mêseöník purkmistr a konëelé Truhlióka

iKahaun; tez na male strane purkmistr a jeden konëel.

Kat, reëeny inistr Mates, kterémuz bylo stínati bywalé

pany swe, odŕekl se pry od té-doby lirozneho remesla

193) Dali o tom zprâwu w odpowëdi Launsky'm dne 2 Oct. dané

(MS. Brazydyn) Psani мы: Mau'áiowi (due 28 Sept.) ¿Ste se

w Korandowë manualnikn l. 106.
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`

1483 swého. Dale aby pry nebylo hanebné smësice mezi

20

Oct.

Öecliy wernymi, vwypowè'zzeni a wyhnáni z mest Praz~

skyeh ,.wëiekni pretiwnici krwe Kristowy, a zwláätë
kteŕi prwé ji pi'ijímawäe, petom se ji odpî'isáhli a ha» i

néli i kaceŕowali. Pak dne 6 î'ijna obce wsech t'ŕi

` mest bywëe pospolu na namëstí starého mesta, wstau

pily w' jednetu, a slibily pode cti a wérau pomábati

зоЪё' wespolek preti wëem protiwnikům a neprátelům

bez wyminky; také pì'iznawëe se tudiz k biskupu Au

gustinowi, Wyprawili k nëmu do Hradee poselstwi s

prosban, aby newáhal usaditi se w Praze. On tedy,

byw mezitím s králem ponèkud smíren a tusim i

de rady jeho aspen dle jmena pî'ijat, prijel dne 20

í'íjna ipì'iwitán w mêsté se sláwau welikau. Ke zwláët

nimu pro Prazany stësti presta] byl, brzy po zbauî'eni

obce, mor w mestë jejich docela. 3

Krále Wladislawa uwrhl pŕewrat Prazsky u Weliky

zárivltek a h_nëw, ale i w nemalé nesnáze. Mnelieletá

jeho péee, zawesti do Prazskych obcí poznenáhlu се

stau neprlmau a'jake newidomè zase- staré í-ády eir
kewní, zmaî'ena lbyla jedním razem, a kaliënieká. ur

putnest pozwedala hlawy moenéji nezli kdy. Muzowé,

kteì'i z oddanosti k nému prepůjëili se byli ku pro

wedení tajnych jeho zámyslůw, utrpéli za to ziwoty a

statky swynii, Swoboda naboienstwi byla zruäena, preti

moei zákonné pestawi] se _odboj witëzny. Pych takowy

zadaldůrazné pemsty, aniî mohly dále jak nejwyëëí

úì'adowé a desky zemslié, tak i sídlo králowské po

neebány byti u prostred mêsta ke zpaui'e náehylného.

Predewäim родят sbirati wojsko, az de 8000 lidi bran

nych, kaza] mu osaditi Kutnau horu, aby obec tamëjëí

nenásledowala pi'ikladu Prazského: ale jiz bylo pozdë,

Homíei zawi'eli mësto swé pl'ed Wojáky, a pestawili



Кии na .mëmu w Öáslauń. l

proti rozkazům i hrozbám ‘ takowau silu, йе .tito ne

traufajíce sobé hnáti autokem na, hradby mëstské,

ustaupili nazpét do Öáslawë. Tam pî'iäed i král, kdyi

Kutnohorätí podwolowali se pústiti jej sice k sobë, ale

jen s newalnjm poëtem dwoŕzamůwf94 swolal cely'1 ná#

rod do Öáslawi na sném ke dni 23 î'íjna. >

‚ Stawowé, uwaäujíce důleäitost doby, sjelî se ten

kráte dosti walné. Král wedl islobu na Praiany, 211

daje na kniîatech, na, pánich, zemanech i mëstech ra

dy a pomoci. Na. pokoî'epi jejich moei wáleënau ~ne

bylo lze ani pomysliti, kdyä wétäí polowice snému by

la w srdci jim pï'ícbylna. Oni sami nebyli pí'ítomni,

ale kníäata Jindi'ich a Hynek', ku kterymi byli mezi

tím wzali swé útoèiätë, pì'imlauwali se, aby jim dáno

bylo weŕejné slyëeni. Kdyä po mnohém zdráháni ko

neënë 'swolil k tomu král7 kniìe Hynek, jenì jiä w je

110 radë poîiwal jakési pi'ednosti, uòinil se jako pro

stŕednikem mezi nim a. Praiany. Wedl.k tomu, aby

231

1484

tito pi'ijedauce do тёща, jeho КОММ. nad Labem, jme- `

nowali 18 rad králowych, na jichîto Wj'powëdi by 0

Wäe mocné pŕestati chtëli. Mezi jmenowany'mi od nich.
vbyli biskup Augustin, kníäata oba, Wilém 2 Pernäteina.

nejw. maräalek i Jan z Èelnberka nejw. kancléî',

katolíci mimi, pak Jan Towaëowsky" z Cìmburka nejw.

komorník, Jeëek Swojanowsky z Boskowic tehdáì ран

na Raudnici, а jeëté jinjch osm pánůw 1 rytíŕůw, téì

194) О tomto chowání se Kutnollorskj'ch dowídáme se jedìnë ze

psaní nuntia papeìowa, bìskupa Kastelského, jenì z uherského

Wyäehradu 26 Cet. 1483 dúwal o nëm zpráwu (ap. Pray,

IV, 169 z rkp. Vatikanské bibl. 3901.) Ostatnë pï'ipomínáme

:de mimochodem, йе nedáwno pŕedtím, 22 Aug. 1483, poloîen

w Kutnéhoŕe zäkladni kámen kosteln sw. Barbory розы!

511117116 впЬшёЬо. (wiz Mikul Daëického pamëu, w èaßop.

ëesk. Museum, 1827, IV, T9 ‘
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1483 tî-i Osoby этапа mëstského. ‘95 Ale seälo s prostî'edku

25

Nov.

toho zase, а wydány od celèho snëmu Öáslawského

èlánky a wyminky nám neznámé, ktelfakby pî'íhoda

Praìská naprawiti se méla; jen tolik wíme, йе iádáno,

aby nejen knëìi a mnichowé, ale i katoliétí mëëtané

pŕedewäim шве па. swá. mista puätëni a ke swym stat

kům nawráceni byli, potom pak teer aby kniie Hy

nek, muje p0 boku swém, mimo jiné, také wyhnané

konëely, zasednul nad Praiany k saudu. ‘9° Kromë

tëchto èlánkůw jednalo -se také о pokoru, kterauby

Praha králi uëiniti mêle..

K Éádosti Praianůw sloäil pan Jan Towaöowsky

cclé strané podoboji sjezd do Prahy ke dni sw. Kate

ŕiny (25 listopadu,) aby se uradili spolu: ale dñwe

neîli назад ten den, uchwácen jest ваш smrti nenadá

lau. Bolest wäech podobojích rownala se welikoéti та

ty, literauä utrpëli; nebof nejen jeho zásluhy o krále,

alé i pŕednost úŕadu a uëlechtilost osobní powahy zjed

naly mu byly wäude- wliw pŕewládajíci. ‘97 Sjezd wy

daî'il se nicménë 'tak мацу, йе mu pî'iůítáno jmeno

. 195) Z “уйти dotëßuj'ch rad králowskj'ch (we Starj'ch letopisech

str. 238) widëti jest, йе пенала jeätë osoby stawulnësfäkéhn,

(zejmena Mikeä z Lann," Welck ze Hradce a Маш} z Chm

(Ещё) zasedaly w radë krńlowë. Páni Trëkowé, jiclxìto jmcn

nedòkládú letopisec, byli t'ŕí: Miknláä вил-Ы (1' 1509) i mlndäí

(f 1516) a Bunn“ H-1522) '

Dowídáme se o jednáuí tomto i о následujícím ze statL kte

rau ze sauwëkého rkp. Dëëinskóho dali sme tisknauti w Ar
ehivu ëeském, 1V, ¿SOG-»508.

Jim Towaëowsky z Cimburka, bratr mlndëí Ctìbora Íxcitnmlm

zemë Мотивы, slawen byl iw eauwëkych písm'ch národních

со „mui ctn)ì a rytífsky.“ Jmenowal se nëkdy také Jarosla

wem neb Jaroäem, a zůstawìl po sobë z prwní manäelky

Magdaleuy z Michalowic dwë dcery, (z uìehäto staräí Aneìka

wdnln. se potom 1484 za pana Jindŕicha ze Hradce, horliwého

Камыш.) z «lrnhé рак тапйепку Jolmnky 1. Krajku syna ne

196)

197)
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snému, a pî'edsedani pi'iëlo na biskupa Augustins.. Öteni 1483

tu jsau „artikulowé, kteî'ii od kniiat, pánůw, rytiî'stwa
А i od nekterycb z mest podáni bylì“ ze snemu Öáslaw

ského stareim а. оЪсеш Praiskym, а iádáno rady i p0

moei. Zespolka tedy sepsána odpowed na ne a podá

'na kniietì Hynkowi: Praiané slibowali krali, kdyi pŕi

jede вазе, wynesti -klíee mesta wsti'íc a. pokleknauti

pied nim na jedno koleno, i splniti jiné wyminky'nám 

jii neznámé; za to slibiliwëiekni pìitomni, krome Hor

nikůw, Litomeì'ickyeh a Kauŕimskych, ie nikomu, ani

králi, proti nim pomáhati nebudau. Kutnohoräti bylì

tedy jii suse poddali se, a král newáhal rozepsati do

mesta. jejich nowy snem ke dni sw. Mikuláäe (6 pro

since.) Pro neslychané spausty snehu tehdái napadlého

snem tento jen od nemnohych byl nawätíwen: nicméne

_ wysláni z neho nektei'i pani a rytiì'i ku Praianům s

oznámenim, „ie krái zawrhl ty prostŕedky, kteî'ii od

nich podáwáni bylì, proto ie se zdáli Jeho Milosti k

Welikému zleheeui a bylì posmeëni: nei ie král tak

důtojenstwí swého poniiiti ráeil, ie se chce s Praiany

dáti w sand, i od kniiat, pánůw a rytiŕstwa i mest

sprawedliwé rozeznán byti; a coi mu koli takowym sau

dem nalezeno bude, ie теч pì'ijmauti k sobë i od sebe

ueinitì, a Praiané aby ueinili tei; a coi se dotykalo

desk zemskych, ty aby wen wydany byly a tu sloie

ny, kdeiby kaidy о swé potŕeby swobodny lpŕistzup

miti mohi.“ Staräi a oboe Praiské odpowedëli na to,

ie se na to rozmysliti ohteji a s swymi pŕátely pora

Dec.

diti a potom dati odpowed. Tak ta wee stála do roku

nasledujiciho.

zletilého Adama. Tato pani Johanka z Krnjku, nejwëtà'i pa

trouka Jednoty шт öeskych, wdala se w druhém loii zu

' nejw. kancléŕe Jana z Selnberka.
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1483

1484

Febi'.

Za. hranicemi krwawá bauŕe Praäská. welikau mé

la powëst a powaîowána. drabné za znameni nastáwa.

jíci nowé wálky núboîenské. Papeä Sixtus IV neme

ëkal naléhati na. cisaì'e Fridricha., na. krále Uherského

i Polského a na ostatni kniäata okolní, аЪу wzteklosti

kacíŕské nedali zmáhati se шве, а1е zdwihnauce ki'í20-'

wau wálku jako pied léty, pospíäili udusiti oheñ, po

kufl nenabude wétäi sily; 'o králi Wladislawowi amy

Elel jiZ sice dostil pî'ízniwé, ale wyhybal se mu psáti,

nazywnje ho wìdy` jeätë ne králem Öeskym, ale jen

,.prworozencem krále Polského.“ I." Awëak tehdáì ani

cisai’ Fridrich, ani král Matiáä nemohli na wálku s Öechy

_ani pomysliti, majice desti éiniti preti sobé wespolek;

512 щые г. 1482 туриЫа Ьу1а пом i Шведы nein

kdy wálka mezi nimi, we kteréä Matiáë odjal cisaŕi

posléze (1485) iWídeñ iwétëí díl Rakaus. 011111111“

zimirowi proslychalo se, ie utrpël byl 1483 od Tata.

růw znamenitau poráìku, a okolni kniiata. Némeèti byli

rádi, ie mohli sami poîíwnti pokoje 0d Öechůw. Proto

marné bylo` wêeliké papeîowj'ch legatůw usilowání.

~ Na. snëm walnj'l do Kutnéhory ke dni hromnic r.

1484 rozepsany pi-ijeli také poslowé obci Praìskj'fch, a

wâak jen za ubezpeéením listy průwodními. Ti 211011111

äe pi'edewëím rady 0d pánůw, rytíŕůw a mêst strany

podoboji па snému pŕitomnych, wykládali, pŕoë s krá

lem swym w sand 'dáwati se nechtèli.

(tak pi'awili,) budeli k saudu pŕistaupeno, nejprwé to,

kdo más sauditi má? ie km'ìata, páni, rytiŕstwo а mé

„Znamenejme,

198) Psani papeìowa 0 té wëci (dd. 4 Der.. 1483 ас.) wydána ap.

Theincr, Мои. Hangar. II,. 488, 489 а, 492. Monlum. Polon.

Il, 228. Dŕíwe, 17 Apr. 1483, dotazoival se byl u arcibiskupn

Ostŕihomukéfm na slib manäelsky', kteryiì byl mezi Wladisla

wem a Barborau Brauìborskau od r. 1476 (wiz nahnŕe.) Мо—

ппт. Hung. ibid. Il, 483.
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sta. Známá jest wëc, ze knízata i pánidrzí prwni hlas:

welmili nám pî'ejí, můìc r'ozumino bjti z téch' artiku

lůw а. prostŕedkůw, kteî'iz nám wydáni jsau.“ Budau

pry' sauditi nepochybnë we smyslu téch samych arti

kulůw; budauli pak dle zilëní jejich jak knèií a mni

chowé, tak i mëëfané odporní. zase na mista swá i ke

тыкаю swym puätëni, octnau se i wir». podobojich i

iiwoty a statky zase w nebezpeůi, а oni pî'ipraweni

budau i о biskupa, proti nëmuz pry tak náramnë soèí

se. Druhé pomysliti sluäi, „s kym se sauditi тёще?

ze s králem pánem naäím. At ka,de rozwázi, jeli to

slychané nebo podobné, aby poddam' upî'íkî'ìli pánu

swému aneb jej odsaudili; wzdyfby ho snad potom ani

za. рёва miti nechtëli. My se wzdy k tomu wolali а

jeäté se známe, ze jsme Jeho Milosti poddaní, a ne

~chceme saudu s nim, jedìné at také Jeho Milost ráéí

zachowati nás, jakoz se jest zapsal.“ Ti'etí bud’ powá

zeno, „kdo se máJ sauditi? ze obce wäech ti-í mest

Praìskj'fch, jeìto jsau hlawa a stolìce králowstwí Óeské

ho, Pak bylabìly která hanba na hlawu,kterakby údowé

státi mohli bez hanby ? Nebo Prazskych mëst zlé a neëest

jest wäeho králowstwi hanba; a neî'ekliby cizozemci,

hanba. i neëest stala se Praianům, ale Öechům kací'

1484

'î'ům.“ K wywezení desk zemskj'vch z Prahy take ne- »

zdálo se swoliti, protoze i stawowé podobojí mëli w

nich jistoty na swé statky, a úŕednici u desk od starn

dáwna. sluli „úî'edníci Praäätí“; nejpodobnëji tedy desky

zemské w Praze prj'7 chowány by'ti mëly. ‘99

Jakowau as radu stawowé podobojí даны odpo

wëd poslancům Praiskym, domysliti se jest ponëkud

z podání, ‘kteréz tito potom na snému Kutnohorském

uéinili skuteënë, a kteréz визгу letopisec líöí slowy ná

199)`Wiz stal jiì dotëenau w Archivu ëeském, lV, 506—608.
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‘484 sledujícimì: „Prazané podali se králi pred osgvicenymi
kníiaty Aa. wäím snémem dobrowolnë takto, ze králi pánu

swému elitèji uèiniti poctiwost co budau moci nejwétäi,

kdyz pojede Jeho Milost do mést Praäskych; ze chtëji

wyjiti a pokleknauti na jedno koleno, a klièe i peëeti

wynesti, hradu sw. “fáclawa Postaupìti, а mnichůw ke

sw. Jakubu pustiti, kolikby Jeho Milost miti ráëil; také

äidům aby nawráeeno bylo, ukohozby se òeho doptali,

a nápodobnë i kostelům raueha meäná, neb jiné wéci

kostelni; а. ti lidó, kteŕi jsau wyhnáni aneb ktei'i sami

utekli, aby wäick-ni zase (10 1’га11у pì'iäli'7 kdyzby král

byl w Praze, a. kdyzby sadil nowé aui’edniky, (Purk

mistry a konëely,) aby ti lidé stáli ku 'práwu pred nimi

a odpowidali, kdozby jim z écho winu dal. A to tak

podáwali se: ale král neráèil od Prazanůw toho pri

jmauti; i rozjeli se z toho snëmu tak.“ “о"

Zachowalo se také prosebné psznli, kteréz Jednota.

bratj'i Öeskych podala králi Wladíslawowi а stawům

na snému tomto. Prosili bratî'í pro boha., aby ani ze

zemë wyhánéni ani w ni pro wîru pronásledowáni ne

byli, swůj ziwot pokojny a pokorny lièíce. Prawili, ze

„zachowáwali poddanost wäem lidem w úŕadech ро—

stawenym, ìádného nehanëjíc ani se raiuhßjicl komu,

ani se s kym swái'ic, ale krále w poctiwosti majíc i'

jiné powyëené lidi, a za né se take pánu bohu modlíce,

aby pod nimi ticliy a. pokojny ziwot wedauce, tim lépe

se w posluäenstwí bozim ostŕihali. А tak hotowi jsme

pánům swym 1 poplatky а roboty, w ёешй kdo kde

sedi, zastáwati, a, we wëech wëeecli, w nichîbychom

mohli swédoml dobré zachowati pred pánem boliem,

chceme jich posluäni byti. Protoz Wasi Milosti pokorné

prosime,abyste se k nám neráèili miti jako k nèjakym

200) Stnŕí letopisowé str. 239-40. ' ` »
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nepŕátelům -swym, ale jako k tëm, kteî'i Wasi Milosti

pŕejí a äádaji wëeho dobrého, pod panowánim Milosti

Wasi se wäemi lidmi pokoj zachowáwajíce. Аё pak

knëzí prawí na. nás, iebychom různici nëjakau w lidu

öinili: tohot se s pilnosti wystî'íháme, ponëwadî w jed

notu swau nikoho bezdëky netáhneme, ani who, kdoì

k nám pi'istaupi, moei jakau drzime: nez komuz se

líbí, ten kdykoli chce, odstaupi od más zase. Knéií

také plnau swobodu maji wysti'lhati lidi pî'ed námi,

jakoî to i èini, dobŕe wëdauce, ze s námi nebude

mnozstwí lidu, ponéwndz cesta nase jest w potupeni,

w pohanëni úzkosti“ скит"

Na témze snëmuŕKutnohorském, — wyprawuje

вину letopisee dále - „swolili se wäecko rytiî-stwo s

mësty, aby se zapsali wäickni zg jednoho èlowëka.

proti pánům а jim nedali ki'iwcly sobé délati, bud о

práwa. i swobody swé, bud' o cla neb jinè wëci. Neb

ty базу а ta. léta Weliké auzkosti éinili páni rytíŕstwu

iméstům, z jich swobod i práw je utiskujice. Take

proto spoléili se, jestlizeby kdo chtél kdy táhnauti do

1484

zemë Öeské na záhuby, aby sobë toho wäickni radni _

a pomocni byli; a také aby se nehanéli ani kaceî'owali

swëtëti ani duchowní, nez aby w lásce a w jednoté

pŕebjwali w korunë ëeské pod králem pánem swim.

A toho na potwrzeni а lepäi jednotu swolìli se wsickni

jednostejnë, aby sjezdy mëli we wäech krajích ten

prwní pondëlí w posté (8'bî'ezna,) а. k tomu дави aby

se wäickni _zobsílali, kteŕi jsau na tom snëmu u Hory

nebyli, aby jiz tuto byli. A орёт walny sjezd k do

konáni wäeho toho slozili sobë w Nîmburce о sti-edo

posti“ (25 biezna), _ kteryzto так potom, k zádosti

biskupowé a. Zateckych, pi'eweden byl do Pralxy. Ро

201)_ W archiva Jednoty bratrské wHerrnhutë, vol. XI, fol. 98, 99.

25

Mart..
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1484

. 18

Apr.

nowých poradách zwoleni jsau wyslanci z rytií-stwa i

z měst, aby jeli ku králi po welikonoci (18 dubna) s

nowým podáwánim, a wšak o nic powolnějším, nežli

bylo prwé. Ba ná. tom stálo shromáždění celé, že пе

zachowáli král Pražanůw při majestátech od císai'e

Sigmunda (dne 20 a 22 čerwence 1436) jim daných,

oni k ničemuž dále jiti nechtěli?“

Тою: jsau posledni zpráwy, které nás došly o

wyjednáwani mezi králem a. Pražany; pramen, ježto

nás о událostech těchto zprawil,203 wysychá na tomto

místě, a nedowídáme se wíce, nežli že téhož léta., w

pátek dne 24 září, „král Wladislaw wzal smlauwu s

Pražany, když k němu jezdili do Hory;“ w čem ale

záležela smlauwa, nelze nám udati. Pak hned dne 29

září „přijel král do Prahy, a Pražané wšecky- Obce

wyšly proti němu s korauhwemi; a. pod nebesa wzat

jest i weden do Prahy poctiwě. Kněz biskup také za

ním jel až do dwora, a tu král měl se k němu uctiwě,

dal Inu swobodu po wšem králowstwi i majestát na

to učinil. A také Jeho Milost konšely Budil w pátek.

dne 1 října. na starém ina. nowém městě. Tot tak jest

se stalo k budaucí paměti při té baui'ce, že přišlo ke

wšemu dobrému; z čehož buď pánu bohu chwála, na

wěky.“ Z pozdějších akt dowidámel se, že w dotčené

smlauwě s Pražany některé wěci zůstaweny bylyná

mocné rozeznáni jistých osob, о kterémž ale, také dále

nic určitého není wědomo.

Sept.

qq

Sept.

Oct.

202) Staří letopisowé str. 240, 241.

203) Jest to zwláštni pamětní spis některého měšfuna Pražského,

kterýž о událostech r. 1480-1484 psal sauČ-asně duchem

poněkud oswicenčjšim, a. jehožto text jen w rkp. L. a M sta

rých letopisůw se čte. Při posledni zprâwë od 18 dubna 1484

dokládá: „Pak со za odpowěd dá král, a přijmeli to podané.
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Mezi pisemnostmi té doby proälymi nalezli. sme1484

tri listiny nedatowané, kteréz ale obsahem swym do

roku 1484 padati se zdaji, ae nelze rozhodnauti, zdali

wydány byly pred smluwau králowau s Prazany, neb

po ni, aneb snad i sauëasné wedle 111.20“ Obsah jejich

ale jest welice důlezitj'I pro poznáni tehdejëiho stawu

wéci, a zwláätë pomërůw, kteí'i panowali mezi stawy

panskym, rytiŕskym imëstskym. Jisté jest, ze král

Wladislaw r. 1484 w mësieich máji, беги/1111 ièerwenci

nepi'estáwal wolati k sobé do Kutnéhory snëmownikůw

strany obojí, wzdy usiluje о jejich mezi sebau narow

nani: ale pani Jan Zajic. z Hasenburka., Jaroslaw ze
Sternberka, Bohuslaw ze Swamberka i Wok z Rosen-I

berka namitali, ze nebezpecno- bylo jezditi do

Kutnéhory, kdezto lid wzdy pry na bauì'ee stal: neb

pouëwadz pry poddani nëkteìi odwázili se tak welikj'ch

wéci proti králi pánu swému, zeby také proti nim tézA

uéiniti m0111190* S druhé strany obnowowán jeëtë 25 25

zái'i 1484, (a6 nenili to datum mylné), zápis mezi pod- Sept'

to bude парадно opët poiad.“ Spisowatel wäak nedostál slowu,

nepokrsëowaw dale w dile swém.

204) Wydali sme troji tupisemnost wArchivu ëeském, V, 389-398,

a dolozili w poznamenúni swé dh'wëjëí domnëni, ze nálezeji

do nëkterého z r. 1478-1482, a ze jak obsahem. tak i ën

sem jsau sebe blizky. Sauwislost wEech tŕi zapisůw pojiäfuje

se stejností ůwodu w prwnim i tŕetim, a odpowëdi danau we

tietím na „ceduli“ stawu mestského, t. na slowa о tretim

jeho hlasu, ze „pi-Icemzby nebyli, toho také nebyliby powinuì

pomáhati“ (str. 394-3197.) Nynipoznáwame urëìtëji, ze listiny

ty padaji do r. 1484, pŕedcházejice úplné narownání r. 1485

(Mart.)

'205) W archiva Tŕebonském nachází se nékolik psani mezi Wokem

z Rosenberka i\ßohuslawem ze Èwamberka od 31 máje do

17 Juli 1484 о шёс1 té proälych. Tam prawí pan Bohnslaw:

„Knëz Hynek nynie, wiete sami, jako ŕkůc wäecky _krále JMti

Y wëci мы, a Homici jsú knëmu pŕichylni“ ce.
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1484 obojimi „o hájeni práw a sprawedliwostí swyeh,“ dle

obsahu a formy jiz od nëkolika let w obyéej weälych,

kdezto auplná. jeätë jednomyslnost sleehty podoboji se

stawem mêstskym jewila se w usneseni následujieím:

„Jakoz od starodáwna mesta Prazská. i jina wäeeka

mesta králowská. pî'i jednáni wëci obeenieh u krále

pána naäeho i wäeho králowstwi pì'i hlasn tŕetim za

chowáni byli: jestlizeby je kdo od toho utisknauti«

chtél, my jieh nikoli opustiti nemáme, nez' jim radni

a pomocni by'ti mame, aby tak zachowáni byli pri

tietím hlasu, jakoz sú je predeäli králowé zachowá

vwali.“06 Nelze nám smiî'iti odporůw tëch: ale bud jak

bud, to wzdy patrné jest, ze koneöné smiŕeni králowo

s Praiany znaèi práwe tak, jakoz i dotëené ti'i ne

datowané listiny, «rozhodny'I a винту obrat wëci k

lepsimu. , .

‚ Prwní4 listina jest zápis ku ~pokoji a k jednoté

oban stran, Rimské a podoboji, a to na 32 let, we

smyslu námluw na poëátku r. 1483 öinënych, 'a pod

pokutami urëitymi. Kompaktata s koncilium Basilej

skym i s eisaŕem Sigmundem mela w eelém swém

znéni zachowáwána byti skuteèné, a strany obé mëly

spoleënë о to stati pî'i otci swatém, aby je pî'i nich

zůstawiti ráëil; kdekoli knëzí podobojí wypuzeni byli

w dobé nowëjsi, jako w Rokycanech а ВШпё, mèli

zase uwedeni byti, a take naopak, jestlize kde wy

tiätëni jsau knëzi pod jednau; zápisowé a záwazkowé

stranní mëli wëickni minauti a napotom nebyti obno

wowáni; aby ku práwům a saudům zemskym koneënë

206) Wiz Archiv ëesky, IV, 508-512. Moine jest, ie zápis ten

имей! ke 27 Sept. 1483, jakoz chyby takowé w listinách-ne

zï'idka se pŕiháziwaji. Také co [триб nwodí ke 20 Oct. v1484,

naleii k r. 1483.
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pi'istaupene byti mehlo dana krali moc, rozsauditi spor 1434"

e sedáni w lawieieh mczi stawy, panskym- a rytíŕskym

sprawedliwe; ku prewedení nápraw peti-ebnych pridáno

rade králowske s kaídé strany oso'b eest atd. Zápisu

toho wyhetoweny a peeetmi opatî'eny pospolu ti'i listy,

jeden pre krále, a dwa pro strany obe; iaekoli wydán

by] ed krále i ed stawůw we jmenu eelóho králewstwi,

me] prede@ jeäte i pi'iznawaeími listy nepi'itemnych,

i schwälenim nejprw pi'íetille snemu walného stwr

zen byti.

_ We druhém nedatewaném spisu eili „ceduli“ wy

lezeni jsau podrobne elankowé sporní'a stízni obsahu

politického, které weflli stawowé preti sobe'wespolek.

Sleehtici ialowali na -mesta, ie jim nechtela dáti ku

powati usebe domůw, .ani dowoliti, aby lidé stawu
rytíi'skeho bywali na králowskych richtsteh w mesteeh;

ze kdyi se strhly nejaké půtky w meste, meäfané za

tykali a zalaî'owali pro ne zemany; йе poìiwajíec hoj

nych eel, ani neoprawowali silnie, ani neolimvak tech

lidi, kteŕiiby zlodeje zdwibali dle î'ádu; йе pîjekáìeli

.swobodë trhůw mestskych, usilujiee o monopel zboìl

do mest wezenych a poîadujice trzne >od lidu selskóho;

ie zdraîowali u sebe slady a piwa i weelike jinó weei

atd. Картой tomu staw mestsky-klacll ìádesti a stiZ-_

nosti swé we smys] následujíeí: '

1) „Jakoz ed starodáwna pî'i snêmieh obeem'ch

bywal_pá.nůw hlas prwní, rytiî'stwa lilas druhy'l a_ mest

Praiskych i jinyoh hlas tŕeti,.. pri tom zedemezaeh'o

wáni byti, aby nie se nezawiralo, leeby weichni hla

sowé tŕi spolu se na jednem umyslu ‹ sjednali a swo

lili; nebn ‘coz z jednostejnéfwůle pì'edsewzato _bude,

k temu budeme weiclmi Werne raditi a pemńhati, a k

‘ 16
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'1484
ëemuibychom neswolili, toho bychom nebyli powinni

pomáhatì.“ ‘ ' Ё

2) 7,Mëstům obtííná jest wéc а o to ëastí pokŕikowé

se dëjí, 20 nékteí-i páni a rytíŕi 'délají slady a waî'i

piwa. na prodej,. а на 2Ъ021 swá 2 mëst piw woziti

nedopauätëji, wkraëujíce méëtanům w jich îìwnosti a.

obchody.“

3) Práìanůnl sice nebráni se kupowati statky p0

zemi a klásti sobè do desk zemskj'ch,\ alc jinym mé

stům 01111 se w tom pi'ekáiky proti obdarowáním, 302

maji od králůw, а, proti obyöeji dáwnirñu: proëeì 20

211111131 zachowány bjti aspoñ pŕi nálezu roku 1454,

aby s рои/010111111 králowskym takowí zápisowé jim ëli

do desk. y

4) Také íádají mësta, aby o wëcì a grunty 111051

ské nebyla potahowána. k sauäu zemskému.

5) АЬу ncbylo wysazowáno krëcm, frhůw ani ccl

nowj'cli, jak p0 zemi tak i po wodách, a nowé zì'ízené

aby zase zruäeny byly atd.

Tŕcti nedatowaná pisemnost podáwá. wypowëd rady».

králowéké we wëcech tëchto spornych, sméŕujíci témëí'

wcskrzc proti iádostem stawu méstského. Nejprwé '

stwrzuje se pokoj mezi stranami uzawŕeny, 3111102 па

1101‘0 wyloieno. Potom 0.1)1111101'10011 t. о chnotë

bruti-i ëeskych takto se naî'ìzuje: „аЬу byli wybráni

mistî'ì oboji strany (Rímské i'kaliënické) lidó 1100111 11

>a w pismé dospëlí, а pî'ed králowau radau aby jim

slyäeni ’wolné a swobodné dáno bylo; a 002 pokáìí
ze vzákona boiiho а 2 písem doktorůw жмусь, 20Ьу

2 wíry (112211111 byti 111610, pí'i tom mají zůstaweni Àbyti;

pakliby písmcm swatym byli pî'cmoäeni, 1112131 sku

teëné _naprawiti; pakliby swéwolnë naprawiti ncchtéli,

nemají nikde w králolwstwi Öeském trpeni.“ „A
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вой ве hlasu dotyëç tŕetího, ku kterémuä se mësta1484

práwo miti pŕawí, pî'i tom král a rada jeho takto wy

powidají: йе Ргайапу а mësta. ráëi zachowhti pî'i tom,

öehoì od starodáwna poäíwalî, pokudä to ŕádñë 0221

zati mohau. Nei jakoi jsau 110102111 на swé cedulì,

pì'i éemäby nebyli, îeby toho také nebyli powînni.

pomáhati, tu se JMti králî zdá, йе sau to hrubë pï'ed

sewzali: neb mësta wëecka jsau komora JMti, a wice

jsau JMti powinni, 110211 pánì a rytiŕstwo ~swoboélné;

protoì 20 mají posluänî byti rozkazůw JMtì, hlasem

tŕetím se newymlanwajíc w tëch wëcech, we kterychä

jim hlas ten nepì'íleZí.“ Co do sladowen а pìwowárůw,

okáìili mésta práwo swé k nim wyhradné, ie budau

pì'i nëm chránèna; пей jakoi ìádala о hledání рой-01)

swych na Karläteinë: král йе Ъу1 tam pî'ed nedáwnem,

maja pì'i sobë znamenity робей pánůw i rytíŕstwa, a

tu йе wäickni listowé byli zohledowáni, ale 20 1110 na

lezeno neni,` coby dotykalo mëst tohoto králowstwí а

jejich swobod; i kdyby 00 jeëtë bylo takowého nar'>

1020110, bucï málo nebo -mnoho, _jeitoby k jejich po

tîfebë 810112110, йеЬу toho ani král, ani páni a rytiŕ

stwoÍ pi'ed nimi tajìtì a kryti nechtëli. Dále èini se

nékterá ustanoweni w pî'iöinë kompetencìe saudni, шё

stům owäem málo pŕízniwá., 1 dotyká ве také otázky

0 11110011 poddanych, a nßî'ízeni 0 nich snëmu Swato

, wáclawského r. 1479. Prawívse, 20 7,aèâkoli mësta sau

byli poëali tomu odpirati, wäak роют s dobrym roz

wáîením pì'istaupili k> tomu, йе kdyìhy kdo nalezl

ëlowëka (poddaného) swého kdo- w mëstë, 20 1111120

poìádati o wydání jeho, a kdyiby mu odepŕen byl,

pohnati proto k saudu,“ dle zûstáni obecného; protoä`

naî'izuje sé, aby w té wéci tak se chowáno bylo, ja.

koì prwé swoleno jest.

16*
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1484 VVyswitá z wypowedi teto, _coi owiem i w celé

mnoholeté hádce a různici konstatowati lze, ie sta

wowé te doby dokládali se oboji studnice prńwa,

pŕirozeneho totii 1 positìvnéhoì ale kdeito ëlechtai

zemanó, co lidé swobodni, uiiwali pro sebe weekerého

práwa dle rozumu, naproti tomu mestům a lidem pod

danym nepi-ieítali wice, neili co jim z milosti propůj

eeno a pismem pojisteno hylo.- Die zdání slechtieůw

mohli tedy oni,. co swobodni, pi-idáwati neb njimati

práw swych a twoŕiti je sami dle poti'eby: ale mesta

1 lid ostatni nemeli w nieem ‘práwa wlastniho, a meli

obmezowati se w kruhu tom, ktery jim wymeŕen byl

shůry. Druhy skutek jewí se neméne patrne, ie král

VVladislaw osobne pŕidáwal se k náhledům elechtickym.

Nám pak nelze stanowiti, ano jest pochybné, 1121111.

walali mesta w ústawnieh ntázkách techto kompetenei

rady králowske. ’ ‘

Jeätë k roku 1484 náleii, co kroniky 'naee wy

prawuji o úmyslu`krále Wladislawa, nehydliti dele n_a

starém meste, ale pienesti Astale sidlo swt! na hrad

Praisky. Kdyi totii wrátil se do Prahy, pŕijeli take

nektei'i z tech, ktei'i bylì pry dali pî'ieinn k lonské' ’

baui'ce, jako jisty Ocásek, pro nehni i wznikl rozbroj

wobei, tak ie se ikrál tomu diwil ase bál. Proto ne

ehte pry wice we dwoŕe králowskérn (u Praëné brány)

bytu miti, hned myslil aby hrad oprawen byl; шмыг;

ponewadi pry néjaky saused nowomestsky, wyskoeiw

ze swého domu na pi'ikopy a zloi'eeiw, napinal kuäi,

an kral ze dwora na to hledel, a pîikládaje äíp wo

 lal: wydejte nám ty zrádce! Awëak p'rihoda ta bez

pochyby newzbudila teprw úmyslu doteeného, nybri

urychlila. jen jeho prowedeni. Kdyi pak kral bydlil

na hrade, nemohlo piekáieti se, aby také desky zem
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ské а úì'adowé králowëti wůbec za ním tam pŕeneäeni

nebyli. 'N7 Té doby tedj' poèata byla stawëti se a, r.

1493 dokonána. misti-em Beneäem Launskym опа. W'la
dislayvowa sii; ha liradë Praìském, kterái ipodnes ely-

ne co jeden z nejzdai'ilejäích pomníkůw staroóeské аг

chitektury. _

Welikì sném celého krailowstwi w Kutnéhoì'e dne

13-20bî-ezna 1485 odbywany lstunowil pl'awau epoch“

w déjinách öeskych XV stoleti. Ро neséíslnych 1:02

brojich a půtkách krwawych, ku kterymìÃ náboìenské

liorlení 'zawedlo bylo pŕedky naëe; po Zalostném au

padku mocné nëkdy а. slawnó kornny Öeßké, a poha

néni nekoneëńéln námdu, kterj'fì prwní odwáìil se byl

wàepî'iti se preti wäcmohauci hierarchii stî'edowökéz
ze spukí'elé takto půdy wykwetl kuneèlné utéëenj7

kwitek nowowéké oswêty, snáäeliwosti 'a lásky kŕe

stiinské, _ zásada, to státopráwnë wyneäená i шпана, йе

kaädy ëlowèk má imůZe hledati spascní duäe swé

tam, kam ho wede wlastní dowéŕeni а swëdomi, jiné

mu w tom nic nepi'ekáîeje, aniì jej proto hanëje aneb

utiskuje. Zásadu tu. wyslowil snëm nékolikráte bez

pochybowáni а obmezowz'mi wäelikého; опа swítila mu

a. wedla jej w ustanowenich podrobnych, Adle nichä

netoliko strany obé Samy poiiwati mély auplné rowno

práwnosti, ale dopî'áti jí také swym poddanym,. znichä

uni podoboji od Rimskych, ani Rimäti 0d podobojich

pánůw -swych neméli napotom trpêti pi'ikoì'i, pî'ekáiky

:mi ujmy niiádné;' kazatelé méli obmezowati se na

hlásaní slowa. boiího ahorliti jen proti hi'íchům, nikoli

207) Hájek a po nëm jini, twrdx', ie pŕeneäení desk zemskj'ch z

dworu krůlowé im smrém шёнъё do Мгла" Pmiskóho „то se

teprw Deu. 1512. '

1484

1485

13

Mar.



246 Km'ha XVI. Kra'l W'lallíslaw Il. дыме/с IV.

1486 proti jiúowércům, anìì tëchto nutkati jakkolì, taj

në nebo zjewnë. Kdokoli prati tomu zawiní, má p0

waäowán byti - jako ruäitel obecného dobrého, swor

nosti a pokoje, jako zprotiwilec krále pána sw_ého i

oboe králowstwí .Öeského; aneoprßwíli dle nálezu krá

lowa i 24 osob k nêmu na to pŕidanych, má cti swé

odsauzen byti a trpëti pokuty nálezité. Kompaktata

stůjte w moei swé, tak jakoi znéjí sama w sobë; a

budeli se zdzíti stranöI podobojí, uöiniti o në poselstwi

k otcì swatému, maji jak král tak strana pod jednau

pi'ièiuiti swau pilnost a pééi, aby to dosazeno bylo,

éehoz мама budau. Smlauw'a ta trwej 31 let od té
doby poî'ád zbëhljch. “s I ' _

Welico litowati jest, ze o celém tom snëmowáni

a úëastnící'ch w nêm nezachowala. se, kromë snëmow

ního zápisu samého, ani sebe menäí zpráwa podrob

ná: "09 пешййешс tedy udati, kterym osobám pŕisluäi

hlawné zúsluha koneëného toho upokojeni` zemé w ohle

du. nabozenskóm. Neb od te doby zmizely s popŕedí

dëjin ëeskych na. mnohá des'ítileti, ne sice nechuti, ale

spoñ zjcwné spory a půtky nábozenské. Nelze nezpo

zorowati, ze král Wladislaw, zmaŕené widal mnoholeté

208) Sneè'ení snëmu tohoto Kuthohorského wydali smo ze еще}.

pramemiw w Archîvu ëeském IV, 512~516, a úplnëji znsl

_ V, 418-427. Lhůta 31 let w nöm nëkolikrát postawená po

twrzujo domuëní nase, ie zûpisowó uedatowaní obsaliu po

dobného` w nichì о 32 létech ï'cë jest, nálezejí skutcënë do

pŕedeälóim r. 1484. Doloiiti zde „мы, ie dekrety snëmu 1486

о swobodë „мойщик pied долы.“ Unity 31 let nejen заве

potwrzeny, alc nn wëënó budancí ¿Easy zu platné prohláà'eny

jsau, a sice suëmem ‘28 Apr. 1612; jakoi pak uwodí se nu

potom we wäech zŕi'zçm'ch zemskjch nä d'0 r. 1627.

Následkcm toho шейку вцёш ten zůstal historikům бедную

u2 родная téméiÍ celomeznàmym, aëkoli jiì i Kuthen i Hz'ijck

byli но ho krátce dotkli, kaädŕ (“с spůsobn swého.

209)



` Koneò'ny pokoj náboäenskj.' 247

118111 swé, kterym papeìi zawdëèìti se a od nëho plné »1485

uznáni králowského titulu swého ziskati nadarmo se

знай", odŕekl se jeho napotoin а nastaupil dráhu ро

koje srdcem upŕimym; i neni pochyby, ze jeho

sklonnosti hlawnë dëkowati bylo za. blahodárné to dilo.

A Ñëak pokud núm smyäleni öelnëjäích osob onoho

wèku známo jest, můzeme práwem' domyäleti se, ze

èasto jmenowani páni Wilém z Pernäteina i Jau z

Selnberka., jichä obau manzelky 21.2 1 k Jednotë brati'í

öeskych byly ná.ehylny,"'0 ~uìilipŕed jinymi w tomV

sméru welikého wliwu swého jak na krále, .tak i na

stawy, podporowáni snad iknízaty Jindi'ichem а Hyn

kem. Ataké není nepodstatné domnëni, ze pánì всюду

Rimské uznawäe, kterak nemozné bylo prowedeni zá

mérůw jejich politickyeh, pokud ohledy nábozenské

рапиду wëtëinu rytiî'stwa k stawu mëstskému, odhod»

lali se ku powolnosti tim snadnëjì, ëím ménê zbywalo

óáky, po Praìském pî'ewratu . r. 1483, zeby nabyti

mohli pŕedeslé nad podobojimi pî-ewahy zase.

Rozliëné byly prosti-edky, kterymi pì‘edni údowé

stawu panského usilowali na témze snëmu Kutnohor

ském roztrhnauti swazky mezi rytíî'stwem podobojím

a. mësty, а pi'iwábiti cely onen staw k'sobë: prwni

bylo slawné uznáni nejwyëäí autority starodáwního

práwa. 1 saudu zemského, ku kterémuà' zawazowali se

` tucliz páni а rytíi'stwo s jedné 21 111115121 s drulxé stra

ny; druhé bylo koneëné zruëeni а. _zniëeni wäecli d0

sawadních spolkůw я. zápisůw stmnnyeh, s jedinau wy

minkau té smlauwy, kterauz král uzawŕel byl s Pra

zany; tŕeti а. nejmocnëjëí bylo podniknuti rozsudku

210) Maníelka. prwniho byln. pani Jolmnlm z Liblic, druhého Jo

lianka z Krajlm, dŕiwe prowdunh za Jnlm Townëowskélio z

Cimbnrkn. '
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1485

20

Mart.

králowa ode dne 20 bî'ezna,`kterymì dáwnj" spor o

sedám' w lawicich urownán byl w ten spñsob, ze jako

za císuì'e Sigmunda, mélo w nejwyäáím saudu zasedati

12 pánůw a 8 zemanůw pi'isoznj'fch, kromë 011101101

kůw; ze nálezowó a wynosowé téhoìA saudu“ mëli se"

díti pokazdé dwëmn pány n jednlm wládykau, a wëak

тау s oznaëowáním stawu kaìdé Osoby; relatory ke

dskám ze mohli byti, wedle pánůw, take ti z rytiî'

stws. neb ze wládyk, kteŕi zasedali w snudu, aneb i

vsice byli pi'isczné rudy k'rálowy. Co do liŕadůw mezi

stawy panskj'm я. rytii'skym potuti’ spornj'fch stallo se

opatí'ení jen prozatímní a ponèkud i wyhj'lbawé, jakoi

wůbee cely ten rozsudek králůw mél platnost miti jen

na tri léta, tak aby встану obé, najdauli mezi tim do

statoënëjäi důkazy ajistoty práw schh, jich jeäté ро
i ziti mollly.

Stalo se na témze snému jestë. i wice uzawŕeni,

a так menäi wáhy, 'tak Ze jich můzeme pominauti

mlóenim. Kdyz rozcházeli se snèmownici, mohli dá

wati sobé swedectwi, ze dokonali (1110 dobré, odkli

diwëe dáwné a tézké záwadj' we spoleëenském zìwoté

národu 'a klestiwäe cestu daläíni prospëchům wäe
strannym. _ u - '



ÖLÁNEK PÁTY.

PoRoBENI’ LIDU SELSKÉHO. SMRT KRÁLE

MATIÁSE. -

машину stuw zemë; ~.mud вешай!) a páni Èlikuwë._ НТО/ст

Maxùníliana 1m králowstwí Éímxlclf; sjezd [шит Jlíatíáů'e

i Wzaaiszawa ш ЛЫашё. шт 14 Могла 1487 и ротонд .

lídu selske'ho. Ротёгу církeumí: ноша ваша, posluâ'e-nstwi w

' ЁаТтё, biakup Augustin, jcduota тат Jeskych a wypçwëzení

jich do Мидии. Král Matiáí'a syn jeho Jan Кают; kni

ïata Mimter'bcrä'tí a Jan Zahañslcy'; bith и Thomaswalde;

drawëí mlauwy. Кварталы! se V Wladislawa в машет a

obrat polítiky (Yes/cé, Matitüíowa chl/,rawost aÀsmrt,

(R. 1485-1490.)

Déjiny národu éeského, po ätastném ukonëexíî spo

ŕůw náboäenskych, zjinaëily znaëné twárnost swnu.

Smlauwy s králem Matiáäem r. 1479 dokonapé poji

stily Öechům pokoj 0d ncpï'átel zahmniönych: úchwaly

snëmu Kutnohorského r. 1485 zjednaly jim i uwnìtì'

zemé mir a swornost. 0d té аоьу, aökoli néenéi neu

stali w polemice nikdy, ,mezi wyznawaëi církwí pod
Займи a. pod obojíinewyskytlo se wícc krutého boje

а zziätí; jon пат/Успей“ se zjewení. я. pokroky, zwlá

été jednoty brati'í ëeskych а pozdëjì reformace nèméc*

ké, mohly xiápotom dáti jeätë podnëty ké spo'rům о ná~

1485
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1485

Juni

bozenstwi. Poziwajice takto auplného pokoje wné i

doma, mohliÖechowé obrátitiwëecky síly a snahy swé

k umënim miŕu, e. zmáhajici se co rok zamoznost lidu

nejen „меня о prospëchu orby, î'cmesel i obchodn,

ale wedla take k nowému puéeni a kwëtu na poli du

chownim, ke zmáháni se nauk, literatury a krásoumy

w lůnë narodu; zawitala koneënë i humanistická. stu

dia hojnëji do zemë, zwláëtë skrzc uëleehtilé snahy

mladého a welice nadaného slechtice Bohuslawa Hasi

steinského z Lobkowic a jeho pritelc i saupere Vikto

rina Kornelia ze` Wëehrd; a co prawi umélci poeali

slynauti zwláätë we stawitelstwí inistr Beneä Launsky

a Matëj Rejsek. Kdyz pak dne 6 cerwna. 1485 obno

wena., po témëŕ dwacetileté prestáwce, prawidelná. opët

zasedáni nejwyëäiho zemského saudu w Praze, nesehá

zelo w ůstroji statnima w instituccch politickyeh nic,

ëehoby pra.ij _stary Öech ko blahu a rozkwëtu swé

wlasti byl dále pohî'eëowati a pozadowati umël.

Král )Vladislaw powolal, kromé nejwyssich au

î'ednikůw, Jindŕicha ze Hradce nejw. komornika, Půty

Swihowského z Risenberka nejw. sudiho a Jana z

Raupowa nejw. pisai'e, ktei'i z auradu swého sedáwali

„w lawicich“, do zemského saudn za saudce ze stawu

panského pány: nejw. purkrabi Jana Jence vaanowic,

knizetc Jindŕicha z Minsterberka, Woka z Rosenberka,

Jana Zajice z Hasenburka, Jana z Selnbcrka nejw.

kancléi'e, Buriana z Gutëteina, Jiŕika Berku z Dubé

a z Lipého, Sigmunda z )Vartenberka na Dëëiné, Ja

na. ze Swamberka mistra Strakonického, Albrechta z

Kolowrat na Nowém hradé, Zdeñka Kostku z Postupic

a. Buska z Zeberka i z Plane; ze stawu rytiŕského ná.

sledujici Osoby: Mikuláäe miadäího Trëku z Lipy a

Lipnice, Jaroäe Stranowského ze Sowojowic, Jana Malow
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yce z Pacowa, Stibora z Wolfsteina, Albrechts. Ojiî'e lz

Oëedelie, Miknláse ze Sedrazic, Albrechta z Leskowce

na Cerekwici a. Smila z Janowie a. z Risenberka.

1485

Tento byl wybor muzůw predníeh, kteî'i rozhodowali ` _

napotom o zalezitosteeh wlasti netoliko saudnieh, ale i

politiekyeh. `

Kreme saukromych pri neséislnych, ëekawäieh na

rozî'eäeni, nahromadilo se bylo i jinyeh pomërůw we

i'ejnyeh drahnë, ku kteryinz pozor a. èinnost obnowe
ného kollegium obraeeti seA mèly. Predewsím zmatek

nastaly w penëzieh pozadowal opatŕeni důkladného.

W 6em zálezel, jewi se dosti zŕejmë ze psani krále

Wladislawowa, daneho 12 srpna Kutnohorskym, W

nëmz di, kterak w Praze zjewné pry se mluwilo, „ze

wy nadélawse u Hory penéz, sami jich bráti neehce

te.“ Stíznosti wedeny zejmena, ze tehdejëí kanon min

cowy, zlati Uherëtí, (asi nynëjäi eis. dukati,) poëitáni

'12

Aug.

groäi eeskymi prilië wysoce, (t. ze razeni groämé `

ehatrného' zrna,) penizowé pak wydáwáni tak äpatni,

ze jicli lidé w eene urëité bráti se zdraihali. Neni po

ehyby, ze w tëehto i pozdéjäích létech na. Kutnéhoŕe

jak pì'i dolowáni, tak i pî'i mincowáni wůbee nepano

wala bezauhonná zpráwnost; jednotliwí mineéî'i a шё

stané bohatli nad miru ryehle, jeìto král Wezel bez pŕe

stáni -w nedostateieh. Zawedená. о to wyëetî-owání a

následky jejieh ani nam dosti známy nejsau, aniî zde

podrobné wykládány byti mohau; dotkneine wäak ëa.

sem swym' о Ъа111‘ес11, které z toho tytyz se rodily.

Nyni usauzeno jen, se sehwálenim snëmu dno 11—13

rijna, ze zlaty uhersky'r mel bran a plaeen byti tehdej

simi 29,. groäi èeskymi, zlaty rynsky 21 ‘/,l groëi; peni

zowé dosawadni zruäeni naprosto a ustanoweni za né

haléi'i, jichzto 14 mélo jiti za 1 gros', nowë pak zara

13

Oct
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1485 Zeni penízowé meli rownati se dwema baléŕům. Takte

zákonem uznana byla devalvaee minet tehdáz w obe

hu bywäieh. Zapowidán také nowy spůsob liehwy, ie

wei'itelowe pŕi půjeowání penez, mime zákonni desiti

pereentowé aureky, wymiñowali sobe take шумит je
äte k tomu vdárky weeliké. u“

` Pre samostatnost eeského králowstwi bylo ne bez

důlezitosti. take dwoji usneeení, které nejwyeei sand'

zemsky, wzdy we srozumëni se snemem, w roku ná

~sledujicim (1486) ustanowil za zákon. Prwni, ode dne

17 ůnora, tykalo se odeizewáni jednotliwyeh panst'wi,
hradůw, twrzt a statkůw ed zeme, prodáwanim jieb

aneb jakymkoli postupowámm do rukau eizozemeůw.

Preti tomu horli] by] nekdy pi'edeweím důkladne cisai'

Karel IV, ale narízení jeho upadla byla w nepamet jiz

u wlastnich jeho synůw. Nyni spemenuto si na ne za

se a ustaneweno, aby zádny majite] zbozi a statkůw

blßte swebodnyeh, bud manskyeh aneb zápisnyeh, ne

postupowal jieh jakymkoli titulem a práwexri eizozemci

kterehekeli stawu a národu, bez powoleni zwláëtnihe krá

lůw Öeskyeh; tito pak ze „пел-25,61 a nemají k takowym

weeem nizádne'ho .powoleni dáwati bez rady zemské.“

Kdokoli preti tomu ce ueini, ztrati eest a bude wypo

wezen nawzdy ze zeme; eizozemec pak kterykoli by

pi'es ten nalez eo takoweho kaupí, denim, zástawau

neb smenau k sobe pi'iwedl, máJ to ztratiti a statek je

ho k obecnému debrému kontiskowán byti. Aweak bu

deli ktery cizozemec сыт s powolcnim králowskym

1486

1 7

Febr.

211) Pisani kràl. due 12 Aug. 1485, orig. warchivn Kutnehorském.

this snemu Swatewáelawského r.v 1485 o minci w Ar

шиш eesk. IV, 616. Voigt Beschreibung der Münzen, П, 338.

We stary'eh deskacb zeinskyeh zápis dn'e П Oct. 1485 sta]

Secundo Andreae, N. 11. .
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uwázati se we statky w Öechách, „má napŕed ujistiti, 1486

aby ìádného jiného рёва dédiëného nemél, neìli »krále

Öeského korunowaného, а We wäech powinnosteeh aby

se srownal s obywateli zemë ëeské. . Toto wäak zna.

meniië se wymëñuje, йе obywatelé mark'rabstwi Moraw

ského, ani рвусь zemi obywatelé, kteŕíi jsau dédiënë

a, wëönë ku králoivstwi Öeskému pî'ipojeni a wtèleni,

ti za cizozemce w Cechách se nepokládaji.“ “9

ВгцЪу úsudek _tykal se rodu а panstwí pánůyv '

Élikůw, а byl jako následek а Wywod z ustanoweni

prwního. Pŕipomenuli eme jiì pî'i r. 1471 o noobyöej

né pánowitosti bratî'i Mikuláëe, Jeronyma i Kaëpara,

.synůw nëkdy Matauëo Slika z Laien, kterak usilujice

o rozéíî'ení a прочтёт práw i panstwi swych, upadali

w hojné гетеры se snusedy а poddanymi swjmi. Oni

neopominuli také sporu mezi Wladislawem а Matiáëem

naduìíwati wäelikj'fmi spůsoby ku prospëchu swému;

a nejbliîäi eil jejich byl ten, aby rozlehlá panstwí w

Chebsku a' Loketsku, která drieli jmenem zástawy od

koruny ëeské,/proméni1i w dédictwí `spupné. Kdyi mé.

sto Loket r. 1476 wyhoŕelo, páni Èlikowé s p'omocí

pánůw Sigmunda. ze Swareenberka 'i jinych ztekäe je

nenadále (30 záî'i 1476) a wypudiwëe odtud protiwné

sobë mëäfany, donutìli wëecky tam типе pî'isahati

jim poddano-st dédiénau; krále Wladislawa pî'ídrìeli se

tehdáä i proto, йе jim ho ménë báti se bylo, neiliMß

tiáëe. Ale hierarchie Èímská. nel'áda. showíwala komu,

anii dale se lehee uchlácholiti; nejprw Магу bíkup

Машинку Rudolf skliéil je klatbau, ai kdyä pomo

212) Zápis o tom z desk zemskjch (III Andreae, B. 1,) tiätën w

Archivu ëesk. IV, 517, toi we Zŕízeni zemském r. 1500, §.

412 str. 191-193.
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1486 ci mocnych pi'átel obdrîeli skrze opata Grünheimského

absoluci z Riina, рарей Sixtus IV, na opëtowané ía.

loby a. nauëení strany protiwné, 25 öex'wna.> 1483 dal

je do klatby заве; Ba i král Wladislaw, pouëen byw

рёву z Plawna. o pychu jejich,' w dubnu 1483 роба]

Ъу1 nastupowati na práwni proti nim cestu, а роЪпЫ

nejprw mëëtany Loketské k odpowvidání za jejich pod

dani se Slikům: a. “так zqámé toho léta. události byly'

 tuëim pí'iéinau, йе pustil wëc tu zase z mysli. Páni

Slikowó nalozli koneënëJ nowy spůsob, wywáznauti z

práwních nesnází: dali sobé padélati nëkolik listin, ji

miä cisaŕ Sigmund udèliti mél rodu jejich drahné im

munit, práw a pî'edností dotud neslychanych. Taki ран

Jeronym Slik, kdyi pohnán byl орёт k saudu zemské

mu w Praze 1486, chtël toho zniknauti окатыш ma

jestátu Sigmundowa., daného nèkdy Kaäparowi Slikowi

а. bratŕím jeho z moei 'pry cisaŕské, aby nebyli powin

ni státi k jinému saudu “Алёши, пейН 'pi-ed osobau

clsaî'owau, aneb komuby cisaŕ wëc jejich poruèil zwlá.

Été. Páni saudcowé zemëtí noumëli popirati prawosti

diplomu jim pî'edloîenêho: ale shledali w nëm, „йе ta.

milost, coi se tolio saudu zemského dotyëe, nebyla

(Миш пейН Kaäparowi a jeho bratî'ím;“ proto?. král a

saudcowé zůstawili Sliky pî'i wäech obdarowánich je

jich, „pokud nebyly k ujmé a ke ëkodë swobod a

práw králowstwi Öeského, kteróî jsau starëi а prwnéj

Ей, пейЦ Obda'rowání Slikůw. A ponëwadî králowé бе

ätí nikdy té swobody neuìiwali ani uäíwají, by ku prá

wu zemskému мы nemëli: také cisaŕ Sigmund té. swo

body nikomu dáti jest nemohl, proti ŕádu а swobodám

10 králowstwi Óeského.“ Nálcz ten stal se 10 bî‘ezna 1486

Mama pojat pozdëji také do zŕízeni zemského (1500, §. 10.)

Jim zàraäena mocnë snaha, owäem nejediná aniä po
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_ sledm', promeniti nekteré kraje eeské driawy swa- 1486

‘té Rinske rise-_ т ;

А10 pomer králowstwi Öeského k ŕifs'i Nemecke

oetnul se práwe té doby w nejiiwejeim pŕetî'esu a

`sporu, kdyi wolen na králowstwi Bimské Maximilian,

syn císaŕeFridricha. Od wëku Karla IV králowé баш

stali se bylì sami panowniky nemeckymi; a kdyi r.

1400 ssazením krále )Václawa ~s důstojenstwi î'iäského

nastaly pomery nowé a nepŕátelske, witezstwi eeskyeh

husitůw brzy. uwedla obapolné odcizení takowé, ie

kuriirstowé piestawëe dáwno wolati krále Öeskeho do

swého koilegium, igno'rowali postaweni a práwo jeho

w î'íëì tím radeji', eim wetäi ono, w behu wekůw, stalo

se bylo anomalii. Neb nehlede na to, ie zeme i narod

eesky nepowaiowali se od jakiìwa nikdy za poddané

aneb za pi'isluëniky ŕiäe, take král eesky, jeni eo do

swe' osoby skuteenym byl andern jejim, nedal se nikdy

a nikterak nawesti, ahy pî'ispiwal zároweñ jinym kni

iatům k neëeni spoleenych bŕemen, 'aneb aby uznáwal

moc zakonůw a dekretůw î'iëskych nad sebau. Cela

tehdejsi powìnnost jeho k ŕiëi zaleiela w postaweni

jistého poetu odencůw ku průwodu cisaî'e jedauciho

‘na korunowáni do Bima, iw úeastneni se osobním

neb skrze námestka we dworech cisaŕskych, kdykoli

rozepsá-ni byli do Normberka neb do Bamberka: ooi

obé, kdyi piestalo i korunowáni cisai'ůw w Iiimë,

213) Registra král. saudu komorniho z tó doby (w Öeském Museu)

zachowala mnoho nalezůw we weeech Élikowskych. Srwn_'

Chronik der Stadt Elbogen von' 1471-1604 (MS.) Klntebni

. bulla Sixta IV ode dne 25 Jun. 1483 (nc 148.1) tiätena in

Т11011101' топит. 1115101. Ро1оп. 11, 223-6; ef.Tc1@ki,xn,

429. ‘ О padelanych privilegiech Élikowskyeh wiz také Кипр.

Graf. Sternberg Gesch. d. böhm. Bergwerkc, I, 313 fg.'
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1486i slawcní starjfch dworůw cisaŕskj'fch wůbec, придаю

зато зеЬяц 'w hiweè. Naproti тощи chowánp práwc 

tim znamenitëjëí, йе 1«1уй nastáwalo wolcni krále Rim

ského, králo'wé écëti prowozowali w nëm wliw a hlas,

jestli ne rozhodny, aspoñ nad jiné тешу. Cisaŕ~
lFridrich u wysokém jsa stáŕí, pŕál sqbé miti syna

Maximiliana, nyní wéwodu Burgundského a Brabant

ského, ne tak za pomocnika jako 'za nástupce w ŕíëi.

Králůw öeskych bylo nyni d'wé, obau od cisaî'c пина- '

nych, ale; jemu témëî' stejnë nemil'jfch; aökoli na Mà

tiáäe, co uchwatitelc zemë Rakauské, wice se hnëwal;

рижан/(3111 wëak kurñrstské postaupil bylMatiáë Wla

dislawowi, co driiteli hlavimí zemë- koi'uny Öeské.

Uchúzeje se tedy _cisaî' u kurñrstůw о Ыаву pŕu syna

swého, nejen pominul krále Öeskéhe шатуны, nybrä

byl tuäim i kníîatům pi'iëinàu, йе necbgátili k nëmu>

zŕetcle swéhu. Uloìílt byl do Frankfurta w posté 1486

walny влёт ŕíäskj, а te.er kdyì knízata ae byli

seäli, oznńmil jim pî‘ední Zádosti swé, aby wolili Maxi

miliana za krále a. ppmáhali proti Matiáäowi Uher

Flciìa skému i proti _Turkům Pî'i wolení tedy 16 února we

9` Frankfurtë а korunowánl w Cachách 9 dubna mlèelo

АР" se 0 kurñrstu öeském, jakoby ho ani nebylo. Stary'

Albrecht Braniborskj" byl tehdáì jiZ tóicc nemoccn a.

11 umŕel падай we Frankfurtê jiî 11 bî'ezna.; také Атом

2:13“. Sasky nepi'eèkal ho. dla-uhr), an zemì'cl 26 srpna 1486.

A“g Mimochodem podotykáme, ie teprw o rok dŕiwe (1485)

bratì'i Arnoët а Albrecht uèinili byli mezi scbau onen

~rozdíl zemi Saskych, kterj'7 mezi potomky jejich trwá

i podneß. .

Pominuti а wylauëcni hlasu éeského we wolbê

Maximilianowë powaíowali nejen král Wladislaw, alc

ìnárod девку za. uráìku; téîce neëeno, iev Némci
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mimo. wäeliké kî'iwdy a. potupy, jez èinili Ceehům, 1486

hledali také krále jejich zbawiti-práwa kuriìrstského.`214
Ohlas tehdejëioh cìtůw a snah èeskych nacházímo we

slowích, jez Bohuslaw HasisteinskjI z Lobkowic psal

jednomu z pî'átel swych nëmeckj'ch, prawë: „Со u

nás se déje, mm'm ze z powêsti jiz tobë známo jest.

Hoì'ime wëickni neslychanau chtiwostí po wálce s né

kterymi knízaty nëmeckjmî, od nichz utrpëIi еще

znamenité, dle naëeho saudu, pohanëní, protoze krále

naäeho k wolení nowého císaŕe proti obyëeji вин-о—

dz't'wnému naprosto nepozwali. Od sprawedliwé naëí

pomsty neodchj'lí se ani králowé Uherskj1 a Polsky,

ba prwni z jakési k národu némeckc'mu newole, dmhy

z otcowského slitowám', slibují nam welikau pomoc.

Wyprawíme nadto posly ke Francauzům i k Anglìëa

nům, zdaliby mohli popuditi krále jejich proti Maxi

milianowi, aby dwoji wálkau na wzdálenj'fch od sobe

místech rozt-rzît jsa, stal se slabëím k odporu. А nc

powedeli se nám -po wůli, nebudeme se ostj'fchatî,

'spolèiti se tî'ebas i s Tatary“ 00.9“

Událost tato witaná byla pî'cdewëím králi_Ma

tiáäowi, jenì. jiz od nëkolika let wálöil opët s cisaî'enl

w Rakausích, a proti nëmui tento' nepŕcstáwal pollic

dáwati u kníîat î'iëskjch pomoci branné, ай mu i na

snëmu Normberském pi'ii'ëena byla. Stösti wáleëné'

bylo Matiáëowi p`rízniwoz ale prospëch jeho7 ipo wzetí

mesta VVídnë, byl wzdy znenáhlj", kdyî hojné zámky

a mësta, i w samj'fch Rakausích pod Enzi, bránily se

stateënë, aëkoli slibowaná od cisaŕe pomoc nikdy jim

214) Srown. psaní pánůw ëeskjcll ke stawům Мог-111151135") ode dile

27 Dec. 1490, tiätëné w Archivu ëcském IV, un str. 524.

215) Bohuslai Hassenst. a'Lobkowicz epistol. lib. I, ed. Th. Mitis,

1562, p. 62. Psani todáno wiak teprw po sjeídzu Jihlawském.

`
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1486 неф-101102012. Proto dbal dobywatel weliknu péèi' 0 10,

'aby Wladislaw девку. nepŕipojil se Ak tehdejsím jeh0_

29

Juni

nepŕzitelům.“m«Jíí w mêsici 1111151 umluwen byl' osobní

sjezd obau ki'álůw do Jihlawy, а lWlmlislnw wynrawil

se k nëmu, s pijellnimi pńny n liojnymi posly z mëst,

skuteënë w mësici ëerwnu', an (lne 29 ëerwna. pri

jel do Brodu nëmeckého s komonstwem as 2000 koní

ëisto pl'iprawenych. Ale Mathis skrze pi'ellniho tehdáz

důwërnika. swého a kaneléi'e uherského, biskupa Jana

Filipce, omlauwal nepŕijeti swè dlauhau nemocí, prose

welice, aby nm'n poèkńno bylo, :1n slìbowal p`rijeti na.

kazdy den, nahrnditi autraty 11 uéiniti‘VVladìslawowh
001102 рту. а111 wlastni lotec , а111 Ъ1а11 Ъу neuèinil;

takét pry ne tuk pro swé, jako pro jeho dobré pî'ál

sobé toho vsjezdu, k nèmuì. bern se skrze Rakausy,

ze nepmjedeI 110211 s brannymi haufy, sdély :twozyßI7

Öekúni takowé trwalo plné dwn. mësice, а. 11е5е1111а11

Ъу1 Wladisluw nu 10111, аЬу wrátil se (10 Prnhy a 0d

ŕekl se 1 sjezdu inzilirady; komonstwo jeho rozjelo 'se>

owëem s wëtëiho dilu zase. Mutiáä byw koneënë l

` srpna w Preëpurku, 9 we Stupawë, а. 18 2 Mittelbaehu

 i'ídiw dobywúni niésta Lewy, stihnul 1111 1юп01 mësice

do Jihlawy; a kdyz 1 zári Wladislnw, we průwodu

’.asi 1300 jezdciiw, 1111111 se 2 Brodu k nëmu, 011 s bi

216) Ad labefactnndas Anstmlium vires et fragendmn imperatoris

pertinnciam nihil commodius esse censebat (Mathias,) quam

Boemicuni regeln, bellicosîssima gente pollentem. sibi con

ciliatum habere. - Nihil consìlìo suo obversari posse, 1111500

mum regem habeat, Mnlhizœintellexit — tak mlllwi о té wëci~

130116111, ища ргбжё из doby prayed sim ab ванная, w our.

1486 wmupil (10 Matiaäowy sluäby. (Dec. Iv, lib. vu pj

498,) `

Psam' о tom poslxiw mësta Budëjowského, dané z Brodu Nè

meckého dne 8 Jul. 1486. (Orig. w archiv“ Budëjowském).

217)
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skupem Éilipcem sám osmy wyjel jemu w austi'ety, а

v pî'ekwapiw .ho w jednom lese na malé lance, uwítal

co nejlaskawëji a wedl na misto, 11002 ёе1‹а11 králowá

Beatrix, Jan Korvin syn jeho pi'irozeny, wyslancowé

nékteî'í 'z Italie а pï'ední pánî dworu jeho, kteî-i'i pak,

owëem za, pî'ikrého deste, wjeli pospolu do mësta. W

Jihlawë pobyli králowé spolu 10 dńí."°
Ze sjezdu toho `wydány 00 obau králůw 000 10

záî'í spoleëné dwë listiny, důlezité pro uklizenl sporůw

nekterych a. záwad, 50210 1 po umluwách posledniho

sjezdu Olomuckého jeätë zilstánvaly. Olm zápisowé

1486

10

Sept.

podáwnjí skuteëné důkazy oné „bratrské lásky a pî'á- I.

telské pì'íznë,“ kterau krá-lowé 01111 k sobë se oswëd

' ëowali. Prwní tykal se statkůw za posledni wálky

obapolnë meëem dobytych, а jeätë ne jak náleìelo

poî'izenych. Králowé р01о2111 za prawidlo, 20 ipoddani

jejich mëli poîiti spŕiznëni pánůw swych nu ten spü

sob, ,ahy ti, kdoz sau swú dèdictwl sluäné wedle pá
nůw swych ztratili, mohliik nim zase nawráceni byti,

а 1 ti, kteî'i co па pánu swém wyslauzili, aby swé

sluzby nadarmo newynaloìili.“ Museli tedy králowé

sami tu naliraäowati ztráty, tu odmëñowati sluìby; 11

ponèwadz pî'iälo nejwíce na. Wladislawa, «láwati ná.

lirafly nókdejëím swym wërnym w zemi Morawské,

)[atiáä Auwolil se welikomyslnë, poloziti mu k _té po

trebë 10,000 zl. nlierskych u Ctibora 2 Cimburka; take

postanpil mu w Öeehách práwa swého ku Kolinu, za

kteryì dal byl km'zeti Hynkowi 20,000 zl. Následkem
toprw této smlauwyl wrútily se také hrad Skály w

Öechách pánům Zajícům z Hasenburka, i hrad Hoiers

'218) Smŕi letopisowé ëeätx', str. 243. Matth. Döring np. Menken'

ш, _44.

1 7*
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1486 werd w Luîici pánům z Sumburka.. Auöel druhého

16

zápisu smëi'owal k zawedeni пазе wëtäi rownosti we

wnití'ních pomërech a potŕebách zemí koruny Öeské.

Pro zruëení äkodné rozliènosti minci uwolil se král

Matiáä dáti napotom w Morawë, Slezsku a. w Luìicích

bíti mincì „па. taui wáhu, zrno i stì'ih,“ aby èrownala.

se we wäem s mincí Wladîslawowau, jen ráz mél bjti

rozdílny, totiì na jmcno Matiáëowo; k tomú cili Eli

oba králowé tak- daleko, йе uwolili se chowati jeden

u druhého nawzájem auŕedníky pro kontrolu; déláni

minci faleänych mélo w zcmichpbau stihápo а trestá.

no bjti stejnau 'pilností а pŕísností. Práwa. budiî také

dopomáháno `poddanym obau králůw stejnau ochot

ností; kdoä pak maji statky pod obëma, éiñtei obëma .

rÍálcìité powinnosti. Naî'izcnip propuëtëní poddanych

а zwláätë scdlákůw z jedné zemó do druhé wyloiíme

jînde hned mísfnëji. ОЬё ty listiny mëly na snèmích

wäcch zemi korunních ohláäcny a. pŕijaty, a. pak ze

jmena w Öechách i w Morawë do desk zemskjch

wloieny bjti. W Brnë stalo se tak okolo sw. Hawla

(16 ŕíjna).“'” _

О daläích politickych kombinacech a. umluwách

na sjezdu Jihlawském nedostáwá. se zpráw urëity'ch;

neb letopisci snuwëcí neuméli` wyprawowatí, leda. о

туЪщпУсЪ darech a poctách, které králowé sobë-èi

nili na, кашу den; král Matiáë pak sám jen to dá

wal pî'átelům swym za nowînu radostnau, йе wstaupil

s Wladislawem w takowau pi'ízeñ а. bratrskau jedno

myslnost, йе оЪа. napòtçm miti budau jednu wůli a.

219 MS. Wenceslaì de Iglavia (fol. ‘26) w Momwském zemském

archivu. Originuly obau listin дне 10 Sept. chowají se таща,

1 také w c. k. tajném archîvu we Wídni,
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stali se jako jeden clowëk.. “и“ Neni wsak pochyby, ze

aucel sjezdu neobmezowal se na dotcené toliko smlau

wy, ale smëŕowal hlawnë k allianoi proti Fridrichowi,

Maximilianowi a î'iäi némecké wůbec; a jistë pî'emi

táno w Jihlawë také o spoleeni se s králi Franskym,

Karlem VIII, (an Ludwik XI.byl 1483 umî'el), a Pol

skym Kazimirem. Brzy zajistê po sjezdu, kdyz Ma

tias jeätë bawil se dobywanim mëst azámkůw Rakau

skych na blizku Morawy a Öech, prijel k nenni wy

slanec Fransky, a na poeátku roku nasledujiciho wy
prawen od ného z VVidné nejzdárnëjëi jeho jednatel,

biskup Jan Filipec, do Italie a. Francie, w aucelu ta

kowého spolëeni se. Ale о dalëi w tom )Vladislawowë

èinnosti mlëi se W déjinńch; а jisté jest, ze nehnul se

k wálce ani w tom ani w jinóm smèru, aókoli wypra

wil pry na. snëm í'iäsky poselstwi s pohrůzkami. n’

Rok 1487 stal se hlawnë z té prieiny pro Öechy

památnym, ze w nëm dawné usilowáni slechty èeské,

uwesti lid selsky W porobu, zdaî'ilo se koneenë a do

wräeno aspoñ eestau zakonodárnau. Byla toho roku

zì'izena kommisse z knizat, pánůw, rytiŕstwa i mest, k

ohledáni a sepsání wsech práw a swobod zemskych;

ku kterémuzto cili mela ji pî'edlozena byti wsecka

stará. registra kaneelái'e králowské i wëeeky desky

1486

1487

22o) штамп мгыпььёшц рва! 2s ось. 1436 z Reue: Cum I

sel-1110 D. Wladislao rege Boemiac fratre notre carissimo his

proximis diebns conveneramus, qnocum, inter alia multa bona.

quae conclusimus, persuaso foedere strictissimam inivimus

amicitiam, fratemitatem et intelligentiam, ita quod a modo

nobis utrisque unum velle et unum nolle fiat, adeoque uniti

sumus, ut poene unus homo videamur. Archiv österr. Ge

schichtsquellen, 1848, I, 80 (z originali: Milz'mského.)

Dle Hńjkowa wyprawowáni k r. 1487; prawit, ze poslowé

wyjeli stim poselstwim wpondëli pied sw. Ámbrozem (2 Apr.)

221)
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1487

l 2

Mart

Sept.

14

Mart.

zemské, (2 111011210 nejstarëî, chowány bywëe 1w. Kgrl'

äteiné, téhdáä do Prahy р1‘1пеёе11у;) 2 naì'ízení suè

mowního také wyzwáni byli wäickni kniìata, páni,

rytíî'stwo, ‘Praiané i jiná, mésta, kteì'í 111011 li 50110

bufïto°1isty, neb registra, neb pì'ipìsy auch knihy jaké

koli wzta'hujíci se ku práwům a. gwobodám zemskj'm,

111137` 50 kolumissi té 111150111 рго swé 1 obecní poctivg'é

a dobré. Dle toho .zamyëleno tedy sestawení auplného

práwa. 1 zî'izení _zcmského pro Cechy, 1110102 ale ne

pî'iälo-w tëchto létech jeëté ku konci swému; nicméné

widëti jest, 20 pî'î usianoweni a wynáëeni ìásad [1121111—

111011 ëetŕilo se wäi 1002110 důkladnosti. 0 31101111011

walnych a. důleâitych, na kterychä se-to dálo, a. kteŕí

swoláni byli' ke dnům éw. Éehoŕo (12 bŕezna) i sw.

lWávclawa (28 21111), nezachowalo se 110110201 nîîádnj'ch

zpráw historîckjch: 5011 zápisy téch usneäení, která se

Atala, jsau pì'ed rukama. 9“

Pî'edewäx'm, kdyî we sporu dáwném „o sedání w
lawicích“ docházela tŕiletá rlhůta, daná. stawům pan

skému а rytíŕskému, aby mohli mezitíni kaidy pro

sebe wyhledati lepäích důkazůw práwa 1 51011 jeätë

1102111, 111011101111 král Wladislaw, se swoleuim obojího

stawu, provisorní swůj rozsudek ode (1110 20 bî'ezna

1485 w deiinìtivní (1110 14 111021111. 1487, 'ma 1 ustano

222) Wiz Archîv ëeskŕ, IV, 518» 523. _V, 532. Poznali sme’nym'

teprw urëitëji, 20 „Zúdosti stawůw punského a rytíï'ského,

kterakby práwa 1 swobody zemské upraweny a zŕízeny [зуб

шё1у,“ —— spia nedntowaní, 5052 па10250 w rkp. Dëëinském

postawíli »me do Archìvu ëesk. V, 364 die domyslu pod rok

1467, náleíí k г. 1487 ueb „111. а 20 Ъу1 dilo kommisse 1111

hoŕe dotëené. Důkazy пи to musímc odloïiti k jinému místu.

Datum „w stŕedu po S. l'iehoŕi“ (14 Mart.) udáwají oba dwa

originalowé toho zápisn mim zmíuu', chowaní w archived;

zemském korunm'm а. w Jindŕichohrmleckém. Omyl 110111011)‘

223)
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wil za práwo na wéëné. базу, Ze kromë nejwyëäícli 1487

úŕedníkůw, kteŕíi z auŕadůw s_wj'ch mëli sedatì na _

sandu zemském, totìí nejwyääiho purkrabí Praìského,

nejw51§äího komornika ì nejwyëëího sudího, 9“ mél

kwill jmenowati za запасе pokaidé 12 osob z pánůw

а 8 ze wládyk, ”5 wäe muìůw hodnjch а ua cti za.

chowalych; nápodobnë mélo se. také zachowáwatì р1°1

wynáëcní potazůw а pî‘i rclacich ke (Ískńm, аЪу roz

(111 stawůw zůstáwal “чту 21‘031п5'т. О postawení nej‘

wyääiho pisaŕc zcmskc'ho, Могу za starddáwna, zasedal

také~z práwa mczi nnjwy'sèímî úî'cdniky на saudu,

а. tél-ké 0.1'ozdöl0ní auŕadůw zellIslgycll mczi этажу

pansky а rytii'sky, ncstala se w zápisu 14 bî'ezna, а

to jistë ne n_áhodau ani zapomenutím, niìádná. zmínka.

Nicménë nal'ownáním tim upokojili se stawowé oba,

1 stáli паротит; snepatmj'mì wiminkamî, sworné jako

‚
_

w Arch. if. IV` 519 iwe Zî-ízcní zemském r. 1500., §. 2,

(Arch. ë. V, 11-14) орите" jíinotau tamìfe (14) uwedenau.

2-24) Půwodnë a za вин-идиша. by'vwal pŕi напав zelnském 'nejw.

вши wídy prwm' osobau', pozdëji posmwcn pŕed nëho nejw.

komorník, .nökdojäí finanöní штат krúlůw ëcskj'ch, protoìc

sandowé byli hojnjm pramcnem důcbodůw knmory krńlowske'.

Nyní ale, _nálezem 14 Mart. 1487, ости! se poprwé zákonnë

nejw. purkrabí Praisky w ëcle celého úŕcdnictwa zemského,

byw рост! jen náëelnfkem a wůdcem bmnné moei zcmské.

I w tom jcwí se wjznamnŕ postllp ducha, wëkůw.

225) Za tendeńcí XV století, mnoìiti a ваты rozdíly stawñw î~

pljaerogativy jejich in infinitum, hrozìla i piääí Места éeská

(llanho roípadnauti .se w nëkolikero stawůw rozdílnjch, kn

\ pf. rytíï'ůw (t. pasownnych), wládyk, zcnlanûw. panoìíůwi

dëdinm'kůw. Pro uwnrowání toho uäîwánu pod \Vladislawem

Easto pro wäccky tî'fdy Blechticůw niääích, (ne púny, ale гу

h'î'e, zemany и. рапойед zákonného titulu „wlńdykaf jakoìto

пены-111111110, ан w'prwni polowici XV stoleti раба! Ьу1 npadnti

w прошений; dëdìnnícî pak ëíln dàle tím wíce poklúdímî za

rownë œdlákůw, aëkoli тмин swobodni n jen krńli затё

mu poddam'.

.
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1487 jeden mui we wäeeh otázkách práwa. ústawního, co

~ älechta wůbec, proti stawům neälechtiekjm, méstskému

totil a. selskému. . l

14 Téhoì wäak dne, 14 bî'ezna, wepsán také do desk

Mart'zemslqiclb asice do knih památnjfeh pod literau' K. 18,‘

о“. 1 pojat pozdéji do snëmowního zápisu diie 1 Í'ijna,

nález, ‚ kteryì pro jeho důleìitost> celjÍ 'zde klademe

doslownë: „Páni a. wládyky па. plném saudu, s powe

len`1m a woli wäech pánûw a. wládyk i wäí obce na

snému obeením, kázalì tento artikul wloiiti we dsky

zemské: Coi se éeledi dotj'fëe neb lidi zbéhlych s dè

din, kdoiby koliwëk je pŕeehowáwal a uiocí u sebe

dräel, а gleitem (t. uteklého) zastíraje, ieby mu

gleìt dal ten jisty, 612 jest ëeledín byl: má bez omlu

wy wäeliké jemu jej wydati, nikam jeho newysílaje;

pakliby ho newydal, neb pryé wyslal, tedy aby

(ìalobník) jej mohl pohnuti 0d 10 ai do 20`hŕiwen

вей-1111121, bud'to (ten pohnany) z pánůw, z rytiŕstwa,

neboli z mëätari. Na. to poslowé ke dskám byli sau

Půta z Risenberka а ze Swihowa, nejw. sudi, a. Jan

z Широта, nejw. pisaî- králowstwí Öeského“ oc. Na.

15 zejtŕi, dne 15 bi'ezna., následowal nowj'1 zápis, jímìto

мы" zastawena byla Praianům wäecka práwa, wäecky wklady

do desk zemskych, i půhony a cokoliby pí'i saudu

éiniti mëli, protoìe а pokud práw метнусь náleîitë

trpëti odpírzalit

Jii 0d r. 1453 neopomijoli sme pŕipomínati w dé

jináeh tëchto pì'íleiité wäecka. snëmowní naŕizení, která

krok po kroku smëŕowala. k temuto cili, ai jej d0

3611121 koneëné r. 1487 wyneäením а, wymëî'enim trestu
i ne neposluäné. Neb od té doby we wäech rozepŕech

saudních o èeled а. lidi zbëhlé, (jakowychä we wypi

sech ze starych desk zemskj'eh zachowsl se p_oëet
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dosti hojny,) èinilo se odwoláwani ke trestní této 1487

sankci. Protoä aèkoli W dile porobení` lidu 'selského W

Öeçhách pracowalo va. pokraëowalo se skrze celé té

mëî' století, ”в nález dne 14 bî'ezna 1487 pŕedce p0

kládati se musi za prawau epochu a jako za wrchol

jeho; daläí 'zákonná opatŕení, která do г. 1499 k jeho

dokonání austálení se вши, uwedeme teprw na swych

místech. Kráëely také se snahau tauto hned od po

ëátku jako rukau w ruce pokusy k zemdleni stawu

méstského а k odojmluti jemu pra'lw politickych, jakoä

жёг pî-i r. 1454 a 1479 pî'ipomenuli smc: ale kdyi

mësta, neuznáwajíce solidárnosti swé so .stawem sel

skym, postawilai se jen pro sebe k odporu ráznëjäímu, А

lid wenkowsky, pŕes wëecka potom po různu opéto

Wanápowstánl a bauŕe, nemolil koneënë neäli w tê

lesné porobë octnauti se.

Рит/111 pomêry lidu selského w Öechách neby

waly od jakîiwa tak staîlé, йеЪу se byly nemëníwaly

bëhem kaZdého wêku: auplné wäak a. důkladné jejich

proskaumáni jest jestê úlohau budaucnosti. Dály _se ty

promèny, jako i w jinych stránkách spoleëenského 2i
vVota, nejwí'ce za pî'ikladem a_ wliwcm némeckym.

Koî'enny wäak rozdil w ìiwotë obau národůw, йе

Nëmci byli od prwopoëátku lid wáleëny a wybojnj'f, а

le теё plodiw i wodiw u nich práwo, délil od jak

Ziwa podmanitele od podmanënych, kdeäto Slowané

pokoje a orby milowni zůstáwali wìdy wice ménë

226) Jiì cisaŕ Sigmund, и pl) nëm wäickni králowé бей“, kdykolì

zapisowali ëeské statky zàduà'ní komu do zástawy, neopomljeli

pŕikládatî klausuli, »by nowi.drìitelé „neobtëäowali lidimimo

sprawedliwé poplatky:" сой swëdëí nejen otehllejäí jsaucnosti

práwm'ho рошёш mezi рёву и; poddanymi, ale i o chtiëi и.

usilowání pánůw, гнёт jej naduäíwám'm. Srownej pŕi r. 1422

пунш ш‘ъй o husìtské sektë „так stŕedmyeh“ oc.

д
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NHT mezi sebau rowni, -koî'eu ten, prawime, bdolawal po

mnohá. stoleti, tu silneji tu slabëji, wäem pokusům,

napodobiti pomery práwni lidu selského die wzorůw

nemeckych. Nebu'deme opakowati zde, 00 jii na jinych

mistech о tom wyloiili sme. W XV stoleti bylo pra

widlem, ie nezemanäti rolnici w Ccehách drieli po

zemky swé práwem „zákupnin1,“ „nemeckym“ neboli

„purkreelitnim.“ Prawo to, w Nemeich samych na male

w obyeeji, ”7 nepi'ineëeno do Öech od kolonůw ni»

meckych, alc utwoî-ilo se w Ceehách za pi'ieinau jef

jich. Podstata jeho záleiela w tom., ie welici statkáŕi,

swetëtí iduchowuí, rozpŕodawse dediny swó za. hotowé

penize mezi kmetcí lid, smlauwami pi'i tom (s poeátku

jen s powolenim králowskym, pozdeji wolne a. walne)

uzawiranymi wymiñowali sube s nich pokaidé jisté a

ureité úroky, bullto w penezieh toliko, bud' spolu i w
naturaliieh a. robotách, (proeei takel sedláci wůbee

„lidmi úroenylni“ sluli;) 11111110 to zůstawowali sobe

paustwi nad nimi, t. práwo a powinnost oehraůowati

je, zaeei bylo w obyeeji pì'ináäeti 51111 \v ureité doby

wäeliké darky, pod jmencm pocty neb poklony. Sed

láci na zákupnim práwe oscdli byli tedy prawi a de

dieni majitelé pozemkůw a domůw swych, jei i pro

dziwati a postupowati práwo_1neli, awsak jen lidem

takowym, kte`ri~ pánům jejich whod byti mohli. Práwo~

mocnost niiäi byla w rukau wesnickych richtaŕůwlne

boli foitůw, wetsinau tuäim dedienyeh, a konäelůw

227) Slowa „Bui-grecht“ wc smyslu staroecskóm ncllalezli'sme 11

spìsowatehiw nelneckych, jednawìiich o 'staroda'iwnich pome

rech selskych w Nemeckn; ani nejnowejäi a nejobè'imejëi о

te weci spia (G. L. von Maurer, Geschichte der Fronhöfe, der

Bauernhöfe und dor Hoh'erfassung in Deutschland, ëtyfi dily,

Erlangen 1862-3 w 8.) newi o nem nieeho. '
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zwolenych; poprawa wyîsäiy náleäela~poprawcům od

krále po k'rajích ustanowenym, mezi nimi také анга

clům blizkych mest králowskychl “давшее wétäí 1111—

waly kaëdá. swau richtu , menäich nékolik (101110

mady jednu. Sedláci jeätë w prwní polowici XV sto

letí, pokud prász Aëla., mohli také polizinéti k saudu

рёву swé sami; wMorawë ipozdéji také. Totopráwni

postawení lidu selského wyswitá ze wäech pisemn'ich

_Ipamátek toho wëku. ‘228 .

Nelzc neuznatifìe jednu ze hlawuích ph'éin ku*

promène dotéené pcdaly mnohóleté ńepokoje а wálky,

husitské. I"í'ewelikj" poèet_rolníkůw, na místé růdla

chápawëe se _ тебе а серу smèniwëe na. mlaty, hl'nuli

_se byli i s zenami а ditkami samodèk do táborůw; а

kteŕi ncmëli k tomu chuti neb odwahy2 utj'n'iní misi

lím od pi'átel i nepi'átcl, holdy за: záidawamiv \\'.`-1;,likého

spůsobu, brzy ocitowali se w chudobë, bídé a. zau

falstwi, krajiny celé poplenëné zůstawaly ladem, шей

а Woják j'edinjI dáwali zákony, jîmíto chudina Wände

bez odporu obwykati musika.. Tim zplaäeny spanstj'

obecného lidu, oblomeny jejieh samowůle а hrdost, а

'

\

228) Капризный prńwního postawení sedlákûw ëeskŕch postaëi

‘práwnikům slcwja od Kunäe z Tŕebowe1,. doktora prílw, r.

13.83 psaná: „Si rustici Boemiae haberent nudum usum, essent

conditionis pejoris, qliam conductores vel~colonî, quin et illi

utuntur et fruuntur; Sed rustici Boemiae habent jus vendendì

jus шиш, et sunt ad insth emphyteutarum, qui lmbent con

tractum medium inter venditiouem et locatiónem. Sun't ergo

emphyteutae -et consitae, et non sunt servi, nec usuarii, sed

rerum ваш-11111 et jurium veri domini.“ Také uweŕejnëné od

nás „Zápisy we wëcech selskych od r. 1399 do 1499“ n

„Wy-pisy ze starj'fch desk щенный-11 od r. 1471 do 1500“ (w

Arch. ëesk. I, 339-357 a V. 518 —-577‚) koncënë пейзажи

urbáŕe panstwí Hlubockélm od r. 1490, а Pardubského, Krum

lowského oc. poslmiìiti mohau lin puuëmi'o tó wëci.

1487
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1487 po skonèenych wálkách nadéláno proletáî-ůw 221112111

wyeh; ale ke zbrani schopnych a zwyklj'fch, weliké

wëude mnoìstwí, jiclizto diwoké wáëué pozadowaly

uzdy zákonůw krutych. Koneënë wálky prospëly jen

tëm nejwice, kdo w nich wéwodili, totiz pánům ko~

rauhewnym a rytiî'ům heitmanům; a wůle tëchto do

stáwala se nezadlauho i na snëmích na wrch. Ale

kromé praktîckj'fch takowj'vch pŕíéin napomáhaly ku pro

mëné dotëené bezpochyby také úyvally theoretické. Od

1'. 1479 pŕewládali nasnêmíoh ëeskj'fch opét páni pod

jednau, jimzto zákony, práwa i obyèeje, panowawäi w

zemích „kì'estanskycl1,“ slauziwaly za wzor následowání

liodny. Kdyz tedy w Némcicll poroba télesná. lidu

selskélio byla. шиш prawidlem, proèby w tom Öechy

samy byly éiniti mèly wyminku?

Nedostatek robòtnych 'sil w zemi wedl byl stawy

ëeské 512 па. snëmich r. 1472, 1474 a 1479 k naí'íze

nlm, 5111112 obmezowáno bylo stéhowáni se poddanych

od jednoho pána ke druhému. Zápis sjezdu Jihlaw

ského nahoŕe 512 dotëenj'I stanowil o wëei té takto:

„002 se `dotj'vèe odpuätëni lidem bráni 2 zemi nás

krále Matiáëe do zemi krále Wladislawa, a. téize

zemi nás krále. Wladislawa. do zemi krále`Matiáëe:

ponéwadz králowstwí Öeské obyëeje toho pozíwá, 2е

2 nèho zádnj" zádnému Ölowëku odpuëténl wzitì ne

můze: (ustanowuje se :) aby to pî'i tom zachowáno

bylo, a také aby iádnému ëlowëku z Morawy do Öeeh

odpusténí nemolilo wzato bjti, leë s wůli jello pana;

a jestlizeby ten pán swé wůle k tomu nedal, aby ten

`ëlowèk swobody nemël a pŕi prwnim pánu aby zůsta-l.“

Ze w Morawé té doby jeätë nebylo takowé wázanosti,

dokazuje pamatná smlauwa, kterau stawowé morawëti

uzawŕeli mezi sebau w Brnê 21 î-ljna 1486, a w п12
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jeden òlánek шью zni: „Со 'se `odpuätëni bráni dotyëe, 1487

ns tom sme se swolili, aby kaädy toho wůli mel, od

puëténí lidem z mëst, z mêsteèek а ze wsi bráti, bud

poklonòim nebo listem, a,_to podlé I'ádu w bilé dni; .a

to bud’ poklonëím neb listem ŕádnë wzaté odpuëténj

má miti moc. Wäak poklonëí ze. práwo dédiny aby

slibowali; гей i w listech má za. práwo dédiny slibo

wáno byti. Pakliby kdo záwadny se zdál, to bud'

rozeznáno podlé sprawedlnosti pány zemskymi.“ Sie

to bezpoehyby wliwem a. zásluhau nejw. heitmana.

zemského, Ctibora. z Cimburka., jenì r. 1481 we swé

kknize Towaëowské, pozdéji za kodex morawskych

práw zemskych pŕijaté, we stejném smyslu byl о te'

wëci se pronesl. ”9

_Z uwedenych nahoie slow osudneho nálczu dne

14 biezna. 1487 wyswitá zŕejmé, ie staw mëstsky ne- »

dal byl k nëmu swoleni'swého. Suad йе to dalo pi'i

èinu k wyneëeni nazejtìi nálezu Praianům protiwného,

l ktery'Z ale brzy pozbyl platnosti, kdyz oni podwolili

se trpëti práwo zemské а stáwati k zemskému saudu

„co do öeledi а lidi zbéhlych.“ Ze neopì'eli se ráznëji

uwedeni poroby na. lid selsky, jest wíce litowati neìli1

diwiti se. Wzdyt jejich „práwa méstská,“ pauhé to

preklady známych Sachsenspiegel e Schwabenspiegel,

229) Archiv ëesky V. 431. Kniha Towaëowská (w Bmë 1858, na.

' str. IIC-12,) дама wyklad вымыто slow a wëci. „Po

klonëim“ znamenalo tolik, co osobnë a ůstnö; bezpochyby ti,

kdo to êiuili, chodili ku pánům s „poklonami,“ t. j. dárky a

poctami, a proto slulî poklonëi. W’ „bilé ат,“ t. j. ani pï'ed

wychodem ani' po zàpadu slunce. „Práwo dediny“ Ybylo плю

jemstwi trwajici do dwau nedëlí, ze beraucí odpuätëni zprawí

“где; ¿im komu powinowat byl. Lidé „zâwadui“ sluli, kdo mëli

выдави poëty s auŕadu jakéhokoli, aneb co rukojmë nebyli

jeätä wywazoni.
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1487
aneb "штамм kompilace ëeská ze starych zákonníkůw .

nómeckyelx, kteráz ohlaäowala se co „práwa тёща.

Praz/ského welikélio“, “а" mlnwila zî'ejmë а wyslownë

„о lideeh porobenyoh,“ n. kterak s nimi naklńdati slu

ëclo: byloli moìné, nn základë práwl takowycli mluwiti

o bezpráwi, uwalowaném па „сШару“ ëeské? Mésta

králowská sama. byln вшита, а obywatelé jejicli ne

powaiowali se zu rownë swyeh „poddanych.“ Takét

tu spoëátku jeëtë onic wice noälo., войн ze clilapi ne

mëli napotom odpuëtëní brńti od pánůw swych proti

jejich wůli; a tu ‚шито „praiwa mësta. Praìského“

'podáwela we zwláëtnim ëlánku, nadepsnném: „Kiloby

mél porobené lidi, а ti jemu jinmn utekau,“ nauëeni

dostateëné, co s nimi èiniti bylo. Леша: zůstáwali

sedlztci prawymi majetníky swych `pozemkůw а (lworůw

kmetcicllha powinnosti jejich nuroëní, zaswëoené a

ntwrzené pismem iwëkem, neutrpëly jeëtë ìzidné zmë~

ny. Ale nález 14 bî'ezna. 1487 dáwnl ubohé clilnpy

cele pánům rm milost i nemilost; a.ëasowé nebyl'i

dalecl, kde kruté slowo násilníkůw: „nejsteli powinni,

ale musitel“ potkáwalo se u saudůw tu s menäi tu s

wëtäí showiwawosti; ja.ka pak neopomineme, ‘o tragi

ckyeh nëkterych z toho poälych událostcch misty

swymi uêiniti zminkn.

Jimi ustanoweni dotèenych snëmůw zapowídala

sedlákům wëecky lowy а drzeni nástrojůw k nim, leda

z rozkazu aku prospëchu pánůw; а. chtëln tomi: také,

230) Minime spis uwedcny w Hankowë pŕehledu тишь prame

nůw ëeskych pod ëislem 18 (w Aktàch kníl. ëeaké spoleënosti

neuk пи. r. 1843,) jehoäto Incipit jest: „Pfisahuli ji'i Мех-баш

ëlowëku, йе jemu clici lichwu dńwati“ ac. äkoda ìe posnwad

newyskytnnl se dosti тай práwnik ëesky, jonìby о důleäité

kompilnci této njejim pomëru ke staronëmcckym prúwům

wůbec pedal núm potŕebného nnuëení.
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aby nejen î'emeslníci, ale i kupci a kramáí'i wmëstecll 1487

podrobeni bywali taxám od динамит zwláëtních na

dila i zboíi jejich wymëŕenym. Platnëjëi byla owëeni

pomoc, kterau uèinila z'emë králi na splacení mësta

ipanstwí Kollnského i na jiné potŕe'by; swolena k
tomu`wesmës osmá <'„1'1st1’11‘ok11 roënílio. _

Со do wëci náboůenskych a cirkewnicli té doby

pî'ipomenauti sluäi powsta'mi nowé sekty w Сейма],

tak î'eëenycli rl\‘Iikulá§enc1"lw neb Wlásenickych, jeito.

nu spůsob 11115kdejëícl1v )'I'ontanistůw a pozdëjëích Kwa

kerůw, zamitali weäkereli ша knëìsky, písmu swatému
.nepŕidltali vjiné platnosti, пей“ spisům obyëejnym, a

domniwali se poìfiwati od bolla. zjewení, oswíceni a

wedeni bezprostŕedniho. Půwod jejich byl Mikuláä ze

Wlásenice, wsi uPelhîiimowa, sedlák neuëeny asprosty,

jenä umi'el r. 1495. KdyìA r. 1486 uèení jeho poëalo

ì w Prnze` rozmál'iati se, konsistoî' Praäská podoboji>

' лете-Шила. zakroëiti pi'ísnë proti wyznawaëům jeho:

ale pauhé ìalaŕowání nëkterych odstx'aëilo pry wëecky

ostatni tak, йе odwoláwalibludy swé napoŕád- oehotnë.

Kromë Prahy wëak udräela se ta sekta po celé XVI

stoleti, jakoì jinde wyloîiliV еще?“ . I

Kral WVladislaw, ço upî'ímnj'l katolik, 0d poëátku

kralowáni swého nepí'estáwal hledati milosti u stolice

apostolské: ale aèkoli poselstwí jeho nezamítána па

prosto, nemohltbho pî'edce nikdy obdrìeti, aby óswëd

(seni weî-ejné j_eho posluäenstwí bylo W Èímë pŕijato a
onuaby uznän byl za krále Ceského. Pŕíëina k tomu

ай do r. 1479 nalezaln sc we sporu s králem Matia

ëem, о‹1 рареййш wyhradnë chwálenym a chránëny'm;

231) Напой: w knizs XIV, str. 405 sl. Srwn. KOrnnclńw mammi

nik l. 90-1. ~
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18

Jan.

. 17

Aug.

ale ipo smluwách Olomuckych nedocházely snainé

prosby )Vladislawowy, aekoli podporowané net_oliko

Kazimirem Polskym, ale (парой na oko) i Matiáeem

Uherskym, iádauciho cile; Sixtus IV Wedel dobi'e,

eeho Matiáe wlastne sobe рты, a protoi odkládal ob

î'ad ten, uiiwaje záster weelikych ai do swé smrti

(j- 12 srpna 1484.) P0 nem dosednuw na stolici Rim

skau biskup Jan Cibo pode jmenem Innocentia VIII,

kdyi VVladislaw Ai Kazimir důrazneji neili kdy naléhali

na uznáni titulu kralo Öeského w Birne, pi'edkládajice,

kterak nebylo niiádné pŕieiny k odepí'eni jeho, kdyi

iMatiáe nejen swolowal k nemu, ale izañ se pii

mlauwal: nowy papei po dwe léta i dele wyzywal

tohoto skrzc důwerné posly, aby рода! 11111 aspoñ sine

nau záminku, pro kterauby stolice papeiská iádosti

Wladislawowe déle odoláwati mohla. Coi kdyi se

nestalo, Innocentius VIII koneene w helm leta 1487,

okolo 18 eerwna, pi'ijaw od VVladíslawa poselstwi a

poslueenstwi slawné skrzc pány Půtu Swihowského z

Risenberka i Jana Hasiäteinskcho z Lobkowic, pî'iznal

шпагатом 111111110 many' 11ml kale Ceského. sku

tek ten, tak prawidclny a nczztwadny sám w sobe,

mel pi'edce neoeekáwané následky. S jedné strany dal

podhlídawym kalienikům pì'íleiitost ku klewetám ne

smyslnym, ale hojne rozäiŕowanym, jakoby král byl

zawázal se papeii k násilnému wyhlazeni a wykoi'e

není weech podobojich, eelnui> pry i î'ieëti kniiata

weickni napomáhati meli a chteli; s druhé popudil

Matiáäe tak welicc,  ie nejen papeii wytykal to trpce

za. newdeenost, 'ale i s Wladislawem pi'cstal byti jako

jedna mysl a jedno telo, zwláete kdyi dobyw koneene

cisaiowa sidla Nowého Mesta za )Vidní 17 srpna, po

eal se psáti kníietem Rakauskym, a wálka i'iëská
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preti nëmu, pod náëelnictwim stateënéhe Albrechta 1487
knizete Saského, ncpotkáwala se s prespëchemßßg l

Biskup Augustin Lucian zdá se ze záhy poëal

pykati pî'estaupeni swého ku podobejim. Jií ku kenci

r. 1484 dal Pasowskj1 biskup Fridrieh ‘Mauerkireher

kardinálům doÈima zpráwu, ze mu pî'iële peselstwi

od poblaudilého biskupa. z Öech, kterakby ochoten

` byl pod jistj'fmi umluwami wrátiti se de lůna, танку

cirkwe zase; a Innocentius psanim dne 22 1е(1па 1485

danym naŕizowal, аЪу mu náwrat takowy wëemoìné

usnadnén byl. Snad ze brzká smrt Pasewskéhe biskupa.

byla. pî'ícinau, ze nedokenáno wyjcdnáwaní s nim, а

proto Augustin па peëátku r. 1486 obrátil se ìádesti

swau k Janewi kardinalowi Milanskc'mu; Ъа i králowé

Kazimir а Wladislaw pi'imlauwali se prj'Í а napomáhali

k témuäl cili. Proto dal рарей rezkaz 28 éerwna. 1486

administratorewi Prazskéhe arcibiskupstwi, `аЪу pì'ijaw

ed Augustina nowé wyznáni wíry, oznámil jemu milost

ed apostelské stelice, ale pod wjminkau, аЪу bez ed

kladu wyprawil se do Rimani’ Pŕiëina. nespókojenesti

Augustinewy w Öechách jest nám ze zápisek M. Wá

ciawa Korandy na. snadë: byl to pŕiliëny mrawni'rigo

rismus knëìstwa kaliänického. Biskup ten zwyknul byl

232) Listina ode dne 18 Jun. 1487, w с13.1‹гЫ.щ5пёш archiva

we Widni; listina. ed r. 1490 nedatownmi w archivu Tŕeben

ském. „Pontifex suns actienes, de quibus rex Hungariae que

rebatur, justificat,“ — listiun nedatewaná ed i'. 1489 (Mart.

_ Apr.) in Theiner Monum. Hung. II, p. 531-2. Nejstarëí

nám známé datum, kde Matilda' pedal psáti se kniìetem Ra

lmuskym, jest psam' jeho мы k Mikuláäowi Spaiiowskému

z Lisowa, heitnmnu jeho na Gmundë, dané w peli pŕed No

wjm mëstem 6 Jui. 1487. (MS.)

233) Raynaldi ann. 1485, §. 19, 1486.. §. 58. Theiner mon. hist.

Polen. И, 233.

18



2:14 Kum XVI. Кии татами п. дине/с V.

1487 pntî'iti na swët а na ziwot okem .jasnjim a wesclj'm;

pî'ii'ozená. Ziwost italská. neopauätëla ho ani na seweru:

a wäak jakkoli rad p_austël uzdu pí'irozenym wztänëm,

bylo pí'cdee obcowáni jeho bez aullony, kromë ze raid

bráwal hojné dary; pez swatauskowáni a poboìnůst

káì'stwi bylo mu protimyslnè. Kaliänici urázeli se tim,

ze zanedbáwal easto sluzby bozí, tak ze nékdy za cely

tyden neslauzil mäe swaté: ze pî'i- tabuli rád miwal

wesele howor a-äprym, kdeìto mél pry poboìné na

slauchati èteni slowa bozilio; ze neumël dräeti взывай

swé italské na uzdë, ani trestati prostopńänosti její; za

to posilal pry" celé pokladyìw Öcchách nashromáîdëné

do Italie, а, mnozí bez obalu mluwili o jeho swato

kupëeni. Z toho ze wäeho sns.an jest se domysliti,

proë a kterak se mu brzy stj'skalo ьуц w Öccliách.

Öochowé wsak ulekli se ztráty jeho, která hrozìla вши

se jim nenahraditelnau; on pak zdzt se zev pì‘i Wy

jednáwani пабе] pì'iëiny, nedůwëî'iti se w auplnau bez

trestnost swau w Éimé. Proto strany obë smíí'ily a

smluwily“ se zase; cely obsah jejich umluwy neni znám,

ale jisté jest, le slibowali, on nedáwati napotom po

horëeni poboznyxn kaliänikům, tito pak sllowiwati jemu

we mnohém a ьуп jeho posluäni. Takz, aëkoli pokusy

wywábiti ho z Осе}: opakowaly se i pozdéji, `zůstal

piedce W zemi ай do swé smrti (1 bi'ezna. 1493); ale

napotom nebylo mezi ním a konsistoŕi podoboji ani

úcty ani lásky obapoln('>.‘m

234) Psaní Korandowo dwoje z r. 1492 w manualníku jeho na. l.

126 a 128. Nad jiné tëzce wáìil Копуши. obyëej jobmjurare

de fucili, fnrere supra modum. et quod stupoer ingerit, prae

sentibus conñteri de se; „cum irascor, sum alter diabolus.“

Dwoŕsné jeho наша jmenuji se Benedikt, Bonaventura iPirro.

_- Jeänë 15 maj@ 1491 slibowni трети lega: mymund 131

skup Gurckŕ Augustinowi Lucianowi,` opustili десну, ie w

\
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Jednota bratŕí óeskyeh, jimìto nepŕátelé spilali1488

„hrati'íky pikharty“, zmáhala se w tëchto, léteeh welice,

kayz neroliko на chewy', al@ i slechtici а. has». neem

zhusta pì'idáwali se k ni, a dowräené posléze porobeni

lidu selského bylo tomu nemálo nápomocno. 511110510

wansky duch demokraticky nemel jiz jiného útoèiätë,

nezli k _náboìné té sekte, kteráz aekoli hlásala poslu

senstwi wsem wrchnostem jakozto pí'ikázaní bozí, а

pî'ispiwala tudiz aspoñ nepŕimo sama ku podrobení' li

du obecného, uznáwala pŕedce a chránìla důstojenstwi

lidské w Найдёт Ölowèku Юре пей jiné çirkwe, jezt()

’u ni wëickni byli synowó otce jednoho na, nebesich,

tudiz mezi sebau „brati'í,“ at kdo byl pan nebo slauha,

at holraty nebo chudy, uèeny nebo neuöeny. Bratrsky

saucit a wzájemná. sdílnost audůw >této jednoty, bez

rozdilu stawůw, byly neméné wynlkajíei známkau, nezli

poboînost, prièinliwost a романом we wäech jejich po

mërech а. powinnostech, tak ze i mnozi ‘páni katoliòti

rádí je pod sebau miwali. Staw takowy welice перо

kojil konsistoi' Prazskau podoboji, a zwlástè piedsta

wenóho jejiho, M. Wáclawa Korandu. Uwedeme о tó

wëci wlastni jeho a pŕátel jeho slowa ze spìsu obran

ného, jejz wydali r. 1489 proti uéenému pánu Janowi

Zajíci z Hasenburka i 2 Kosti: „Mnozi (pry) dobì'i

lidé znají, ze od drahnè let s weliknu snaznosti pri

cházeli sme pred oboji stranu (t. katolíckau i pod

obojí,) o snémieh walnych, prosice ahy bratî'íkům zni`

ku nedopauätëlì, а pŕedkládajice, ponéwadz jejich uóení

faleëné a pokryté leze různo jako rak skodné, ze po

.tOm s tëzkosti bude jim moei pi'ekazeno byti; toho

новым-ъ sloiena bucle profi summa penëz nejmenowani.

(Orig. Mus. Úesk.)

 ~18*
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1488

25

al

28

Sept.

take zádali Sme, aby byli postawcni а: slyëeni jim dá.

no, йе my jich bludy сой zliáme chceme oznámiti, а

proti nim liájiti wíry kŕestanské, budto w malém neb

u welikém poötu: i nepîůslo k tomu. Neb lìdé hledi

ce swého, i opustili сой jest boíího. My widauce po

tom ani se rozmáhnji ëím dále tim wlce, majice swo

bodu we swém pokrytstwí, léta minulélio (1488) chodili

sme а. mluwili o to dostntcënë; ай naposlcdy o letm

_ cech (25 máje) . jeden, potorn pî'i sw. Wáclawu (28

záíi) druhy list napsawëe, poslali vsme králi рани na

ёеши, pánům, rytíî'stwu, zemanům i mëstům o sne

mích, zádajíoe i prosíce, aby to slyëeni pî-iëlo k mí

stu; i polozili smc toho pî'iëiny hodné, kteróìto èteny

byly nalilas. Ale i tu tak neclnáno. Ncbo páni oboji

strany, w sobë rozdëleni, jedni k slyëeni ponukujlce

proti nim domlauwali, jini je zastáwali, jini swobodu

pod sebau dali, знай nic pro jiného, neìli pro pozitky

Öasné.“ Dotëeni dwa. listowé zaellowali se: w prwnim

rozhlaäowáni nejurá-ìliwëjäí bludowé pikhartëti tito, ze

pry die uëení jejicli niîádny biskup w Ítíniské cír-4

kwi nemèl mooi úí'adné po epostolícli,a йе мацу knëz

od nich poëlj'7 nemël moei prospëti ani sobë ani jinym

ke spasení, ani ki'tem, ani jìny'miswátostmi; be kdyby

pry knëz takowy mluwil i nejlepäí slowa, která mlu

wìl Kristus pán i apoätolé swatí, ze pry nemluwil jich

jinak, nozli duohom swym zlym, а ze to wäecko lei

byla i выжат, nic ke spasení, ale k wëönému za

traceni; koneënë йе Kristowi pánu we swátosti oltáï'ni

lnemaji se lidé modliti ani klanëti. Podlè nich tedy. té

mëŕ мацу ani mlady ani stary ze nebude kŕestanem:

„i kdo tedy bude врат-зев?“ We druhém psaní stèìowali

si mistî'i а. knëzi, ze slyäení a. hádani weŕejné, o kte

réz byli iádalì, aëkoli bylo slíbeno, králem pŕedee
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„pro jiste pî'ieiny“ odloieno jest. Nyni ie brati'ici 1488

wychlaubali se, ie hotowi bylì stati, ale ie Eel hlas, ja

koby mistì'i bylì nechteli a dary to bylì na králi wy

mohli, aby toho slyâeni nebylo. Prosili tedy opet s we

likau snaiností, jak krále tak i stawy, aby slyäeni ta

kowé nai'ízeno bylo: widyt pr y hádani cele powede se

jazykem ecskym,takie kaidy budc moei oprawde sani

pí'eswëdeiti se. Ale tuëím jii-i král i stawowé pozná

wali, ie slawne takowe hádky 0 wiî'e a náboienstwí

newedly nikdy ke srozumení ani ke s_xnii'eni; a protoi,

jakoi jii doteeno, seälo tcnkrate s nich. ‘235

Jinak saudi] a jednal 'u weci te kral Matiáä Uber

sky: neb z nabádání biskupůw pohnaw toho léta (dne '

nain neznámého 236) bratŕí w Morawe k wydaní poetu

z wiry, potom je wypowedel ze wëech swych zemi

naprosto. Nadal se tuäim, ie pî'isnost rozkazu tako

wého postaei odstraëiti lidi 0d jednoty a pî'ipuditi zase

do lůna cirkwe. Ale kdyi wystehowalo se jich sku

Ateene nekolikero set do dalekych Multan pod kniiote

Stepana, jeni rád je w‘ zemi swé uhledal: ku prosbám

panůw Ctibora z Cimburka i )Vilc'm'a z Pernëteina, ‘237

235) Manualník easto dotëcny' nu listech 27 a 99.

236) Jakoi chronologie wůbec jest nejslabäí stránkn. historie stare

шашка, tak iwypowezeni to do Multan klade se do Alet roz

liënych (ku pŕ. od A. Giudelyho do r. 1480): my driírne se

udáni w Historia persecutionum eccl. Bohem. cap. 22, kteréi

shoduje se se slowy we starobratrskych spisech kdesi poloie

uymi, ie brat-Fi w Multanech pobyli neco pŕes dwe léta,

237) Br. Tůma Pŕelaucky prawi we psam'fdauém r. 1509 р. Wilé

mowi z Pernäteina: „Kral Matiáà'. jsa naweden kneiimi, byl

11118 wypowedel z králowstwi swého, a swobodnau cestu do

jinych zemí wystehowati se dal. A wink kdyi ste ЛИ zpra

wili s ncboitikem pancm heìtuxanem, kterakaby se Шкода.

zemi stala, wäak se ohnul a uam misto dal s naäim nabo

ieustwim,.a potom tim nelmul ai do smrtì swé.“ (MS.)
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1488 bojicích se аЪу Walnym odchodem lidu nejpoŕádnëjëihe

neutrpëla. wlast jejieh, zruäil Май“ а zménil dekret

swůj na ten spůsob, ze jen ti méli wystéhowati se,kte

rymäby to zejmena od krále rok nnpŕed naî'izeno a

ohláëeno bylo; coi nezadlßuho zaniklo шве pŕedëasnau

smrti králowau. “а“ Hned s prwnimi cxulanty táhl byl

knëz jejich Mikuláä зимы do Multan skrze Uhry а

Sedmihradsko; po dwau létceh poslán tam i jeden z

pî'cdnich staräích jednoty, Eliáë Chi'enowsky, `ahy je

potëëil о, utwrdil u wiî'e. A wäak kdyä èascm inul

tancch poëalo se jim èiniti protiwenstwi, jak od kneîi

prmvcslawnjich tak i 0d êlechticůw, а ро Matiáäowö

smrti ncbylo doma pro nábozcnstwi koho se báti, wy

stëhowalci s wëtëího dilu wrátiii se do wlasti шве.

Poslední léta kralowání Matiáëowa wyznamenáwala

se snahau nowau, která netolike rozpi'átelila oba krále

Öeské na тушу, а1е uwedla také knízata. Minsterber

ßká, syny nèkdy krúlc Jii‘ilio,témëî‘ na. mîzinu; podrob

né wäak události а jejich pî'iëiny nám mène jsau

známy, nezii náslcdky. Kdyì.' Mzitiáä po desitiletém

manzclstwi tratil nadèji, dockati sc od králowny Bea

trixpotomku dédice, u kdyî баню zmáhajici se neduhy

tëlcsné upominztly mi budnucnost pn nëm, rcztauäil se

tim wicc po pewj'ëcui pi'i sobë а po sobé poboêniho

syna swého Jann Knrvina, èim wice pochlebniei ujiäfc

wàli, ze mliidik t0n, потопу tuäim r. 1470, byl jcmn

238) Br. мы; Prazskj di we -spisu swém „О obnowení cirkwc“:

”Вши"! pŕerl mistry stáli i piied Bosâky a kniäutcm mr Klad

Всё: nic nczjcdlmli. Téî stàli pï'ed krúlem Uhcrsky'îm МЫШ

Eem: tu nezjcdnnli пей wŕpowò'd jello z krltlowstwi jeho, z

mm'krnbstwi _Morn\\'skó||0, а z té pŕiëiny hmli sc dn “Чтим.

А potom изыщет) tŕm'i kn'llcm n. dime шиш, 1п1уйЬу dnl

napŕ'ed wëdëti rok, nby mn se prcë brali: n w tom роют

uxnŕcl.“ iMS bibl. univ. Prag. XVII, E. 31,¿m Пат 272.)

a
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podoben na tële ina 111151. 811112111 se za äïwobyti swého 1488

nadati a ozdobiti-jej co nejwíee statky, hodnostmi a tituly,

uby národowé zwyksc jeho powyäenému důstojenstwi,

tim mené odporni byli uznati ho nékdy za (1011100 trů

nu a za. panoŕnika. Jiz r. 1481 jmehowal 11111116—

tem z Huîiadu a' kniäetem Liptowskjfm i nápadníkem

statkůw 'wymŕelého rodu Gara; 1482 wymínil 50110

proñ nápad zemí'knízete Jana Zallaůskélio, sejdeli tento

se swëta bez dédicůw muzského poblawi; jiná take

kniìctstwí Slezská liledél nabj'wati cestami rozliënymi

k témui cili. Jednau z prwních obëti stal se Viktorin,

>kniîe Opaa'skj". Newíme nic о pi'íèinách а powaze nc

sliod, které urownány smluwau dne 12 mńje 1485 0(1

Matiáäe pîi oblezeni Widnë podepsanau, moei  50512

tento 1511120 ymél dne 2 ëerwna 101102 roku postaupiti

rytiŕi Janowi Trnkowi z Ratiboìan k mice králowë

swého kníìetstwi Opawského, a pî'iprawiti wäecky oby

watele, rytíï'stwo, zcmany a. mëäfany, aby slibili mu

poddanost а wernost dëdiënau; za to mel mu král ode

wzdati „we Slowenské zemi“ (Slawonii) dwa hrme=

quolúë a Medwëd, a tî'i twrze, Rakowník, Ukoufac 1

Bojatko, se wäemi jejich pî'ísluënostmi. Prawilo se,

20 Viktoŕin sam îádal o smënu takowau, o ëcmz ale,

hlcdë ku pozdéjäímu jeho chowáni, aspoñ pochybowati

120; Matiáë pak nemeïskal jmenowati Jana Korvina kni~

2010111 Opawskjm. Chtéjc také oìeniti 110 slawnë, po

slal hiskupa Jana Filipce k wéwodowi Milánskému Ja

nowi Galeazzowi, poińdat proñ o ruku sestry jeho

Blanky Marie, (te same, kteráz pozdëji stala 50 man

chkau císaî'e Maximilianaß -kdyz'phk tato 25 listopa

‘2519) Archiv Ú'Skŕ» I, 313 (z~ originali: wìurchivu Oleänickům we

Slt-zich.) Döjepisci uherätl zwykli nnmnozc jmenz» „flux Opa

vìne“ wyklùdntì na kniäotstwí„,0polské,“
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1488 du 1487 w Milánë slawné mu zasnaubena., dal pojistiti

weno jeji na. zemi Rakauské, na km'ietstwích Орат

э1<ёп1,’Н1цЪё1с1яёш, Wladislawském, Toëeckém, Bitom

ském a. Kozelském, kteráz `112 mél, pak na. zemich

Kunrata bilého knizete Oleänického a_, Jana. Zahañské

110, kteréz dle smluw se mu teprw dostati mely, mimo

jiné kraje а zámky w Uhî'ich; ba k zádosti wéwody

Milánského netajil wůbec úmyslu swého, nabyti celych

Slez a. zemi Luziekych рго téhoz аула, 1 odí'ici se ti

tulu králowstwi Öeského na ten spůsob, aby jim ozdo

ben byl суй Jan Korvin. “о

Ale km'zata Slezëtí nedalì se wydéditì bez odporu,

nybrz hledali rady а. pomoci tam, kde ji tehdáz jeïstë

nejspiäe naditi se bylo, —— 11 cisaŕe a knizat nëme

ckych. Náëelnik jejich w tom `byl dotöeny Jan Za

240) Důlezité jest о té wëci „завет Bonñnìowo: Circumspectua

princeps (Mathias), ut multi perhibent, cum se valetudinarium

esse intelligeret et perbrevi moriturum, (nam ex labora mili

tiae cohortem in se contraxemt morborum,) ñlii nuptias festi

nare occipit, Чина ex añinitatis legibus {всею non poterat,

nisi Joannem prius regem constitueret. Decreverat se Boemiae

regno abdicare, suñicere sibi ůlium, cum de Ungaria, repug

nante Beatrice noverca, nihil auderet. Quare 111 Silesin cum

quodam duce bellum suscitavit, ut amplissimum gnato domi

шпат traderet; neque Lusatiam штат praetermisit; in

uti-aque provincia nonnullos regulos ad venundandas urbes

împulit, et recusxmtibus, capta legitima. oceasione, bellum 111

dixit; (р. 506) a zase (р. 509): Veritus Beatricis acerrime

ndversantis et procerum seditìonem, Buemiae regnum in

Lusátiam et Silesimn propagatuln guato reuuntinre destinm'at»

Papeìůw legat psal Innocentiowi VIII 25 Juni 1489 z Budi

па: Ut audio, brevi D. Rex g'ubematoris regni Hungariae ‚
l titulum huic 11110 suo dabit, atque jurari in regem, ut post

ejus obitum in >regno suceedat, etlicïot. Theiner mon. hist.

Hung. II, 529. - Swntebni smlanwy dne 25. Nov. 1487 wy

(тау jsau u Dumouta tom. UI, Kutony,l XVl, 828-841,

Oesterr. Archiv, 1848, I, 83—92. ‘
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hañsky, mui powahy diwoké a. násilné, nékdy Ma.

tiáäůw inilostnik.; za nim ëlikniäata Minsterberëtí, Vi

ktorin, jenî jiz bydlil u bratra swého Jindî'icha w

Öechách, a. tyz Jindŕich, dále knízata. Opolätí Hanuä

a. Mikuláë, a. ponëkud také stary knííe Kunrat bily

Oleänicky. Na sném î'íäsky do Normberka., kdeä nalé

hanim cisaî'owym jednalo se о wáleónau wyprawu z

ŕiäe k wybaweni zemë Rakauské z rukau Matiáäowych,

1488

pî'ijel (lne 29 dubna. 1487 Wedle Jana. kurfirsta Brani- _

borského také swak jeho, knize Minsterbersky, newíme

Viktorinli ëi Jindì'ich; а kdyz выведу Albrecht knize

Sasky postawen w ëelo wyprawy té, owäem nedosta.

teëné, nabízel se mu i Jindi'icli tento ku pomoci; N'

а ъуй knize Jindŕieh wedl па. sjezdu kniìat we Wrati

slawi, ku konci léta. 1487, také weŕejnë stíänost na

kî'iwdy, ktere'z od Matiáäe pry mu ëinëny byly; “n

Viktorinowi pak odjal Matiáä W bèhu téhoz léta. 1487

wëecky jeho statky we Slowenské zemi, protozepustil

byl pry na. ne jeho nepî'átely. W takowychto pomërech

nelze se hrubé diwiti, ze dne 6 ledna 1488 we Hlo

howë slawily se skuteëné oddawky wëech tŕi synůw J

knízete Jindŕicha. s ti'emi dcerami Jana Zahaůského

pospolu, takäe Albrechtowi dána Salome, Jiŕímu Hed

wika., Karlowi Anna. k manìelslwí, oekoli nejstarëímu

zenichowi bylo teprw 20, nejmladâimu 12, nejstaräí

pak newestë 16 let. Kdyz potom 8 bí'ezna. pî'iwedeno

do“ Hlohowa tisic Óeehůw wybornë ozbrojenych, a. Jan

Zahañsky poëal násili èiniti poddanym swym, kteì'í

wernosti Matiáëowi jiä slibené zruäiti se zdráhali, chy

lilo se wäe k wálce, jakkoli wrchni lleitman krúle

241) Müller Reichstags-Theatrum, HI, 81. Langenn str. 165.

242) Mlnwi o tom pszmí jello k Éestimëstům, (111.116 mi. кидаю; 26

Jim. 1488, (we Verzeiehn. Oberlausiz. Urkunden р. 161.)

Mart.
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1488

Mai

Matiáëůw, Fridrich knize Lehnicky, jenì më'l za man

`zelku Lidmilu, sostru knizat Minsterberskych, ji od

wrátiti a lswaky swf': i Jana Zuhañského s králem пазе

srownati so snaìil. Knize ton stateèny umŕel nenadále

9 máje, a télmz 11110 opowèzcna knízeti Zahaůskému

jmenem kx'álo Matiáëe wálka, 12l máje obleìen Hlo- `

how. Jan Zahañsky" oëckáwal nadamo pomoci bl'annéI

od cisaŕe a knizat Saskych i Braniborskych, jeito 11e~

méwäe dosti podstaty k wálce, uzawî'oli byli s Matiń

Bem pŕíméŕí. Jen z Öech pi'iélo mu as 4500 brannych,

najatych 0d knizete Jindŕicha, kteì'íîto z lezení swébo

u Franksteina 5 ëerwence poslali králi Matiáäowi od

powëdnö. listy swé; knim pi'idalì se iknízata Jindí'ich

а Hynek osobnë, oViktorinowi mlèi so. Matias iproto,

prodluäowal ocliotnë pî'ímůŕi swé w Rakauslcln, aby

tim маты silau oboì'iti se mohl na odbojná. knlìata

we Slezich. Роны tam wäecky swó pi-edni bojowníky
а. wůdce polni: Jana. Trnku, VVilc'ma Tetaura, Hanuëe i

Haugwice a Frantiäka licitmana. nud Ráci; piítomcn

byl také Jiŕí ze Steina, král. prokura'tor wc Slezlch,

heitman kníîetstwí Swidnického a Jaworskélio a foit

Luäicky; we wojsku králowè 'poèítalo so wůbec do

12,000 brannych. Dnc 28 èerwcncc, kdyi králowätí

rychlj' mi pochody dnem i noci byli slnlukli so, strlila

se u ,wsi _Tliomaswnlde mezi Boloslawí а Ilainowcm

jedna z nejkrwawëjéich bitcw toho wéku; bilît se s

obnu stl-an ncjwioe Cechowé. “а Rácowó wnikli dwa

krát do wozowó hl'adby èoskó, kdozto na. komorriich

Wozích kníäcto Hynka ukoŕistili pry mnoho drahycli

б

Juli

28

Juli

243) lìoni'ini w té pi'ileäìtostì prawi 0 Jamowi 'Ymkowi (р. 507):

Trim-lm, qimmvis invitns cum sun. gente cortarct Boomicnmqm`

‚ sanguìnom идти-гм, tnmcn ut шиш-1081010 sntisûicerot. ricer

rime, deposita snormn charimte, pngnnvit ас.
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weci, ale wypuzeni odtud zase. Parno bylo dne toho Mss

nesmirne, а obe strany, utrpewee we tî'ihodinnó scei

ztraty hojné a bolestnó, kdyi neustaupila s bojiete

yiádna', z unaweni piestaly od boje. Poeet zbitych a

ranenych neudáwá se s iadné strany; Cechowe pocho

wali swé mrtwé do tiri eachet, wykopanych na bojieti;

mezi mrtwymi se strany krzilowy jmenuje se pan VVc-nd

z Ilburka, mezi teice ranenymi jeden stryc a jeden

synowec Jiî'iho ze Steine; zajatych poeitala kaidá

strana do‘150 osobt Nazejti'i hnul se tabor eesky smerem`

kBoleslawi a odtud ke Sprotawe, wojsko pak uherské

obrsitilo sc k Hainowu. Ncobdricla. tedy u Thomas

Walde strana iádnú. witezstwi rozhodnóho, '144 jakkoli

pozdeji králoweti jim_so chlubili; neb отл/Вехи Öecho

wé, na робы: шеНсЬ zteneeni, ncmohli napotom udrieti

se w kraji proti nepî'átelům i dale co den se mnoií-l

cim; anii pi'ielo wice k bitwe w eirém poli.

Události tyto znieily koneene pî'átelstwi mezi Ma

tiáecm a Wladislawem w Jihlawe pied dwema léty

upewnenó. Matiáä prwní winil Wladislawa. ze zrueení

slnluw, an dowolil Öechům w takowé sile táhnauti do

Slezska preti nemu. VVladislaw, byw jeete w newoli

244) Nalezli suie o pamainé hitwe le w krii. archivu w Dráida

nech zprítwu dosti obäimau (in мы, llannäowi z Minkwic

vmaräalkn Saskému od Jiiiiho ze Steine. smnóho (lanau z Bn

diäíua, 4 Ang. 1488, an za'ozkazu Malilià'owa hned po bitwe

pospichati musei do Scsti mest. Z ni zic-jme wideti седан nc

prawdu onoho идем, ykteréi podali o ni Cureus (p. 346 sl.) a

po nein Mik. Pol` Пены, Schikfus ajini; ncjlépe jcete swed

eil Kyntsch (u Klose р. 350). Stary Kunstntsky l'oclopis(h1S.)

prnwi`krí1tce, ie „fuit Bellum vulde crudele“ a ic kniie

Hynek Werne w ni pomůhal. Bouiinì (p. 507) mluwi, jak

slyè'el wyprnwowati nn dwoŕe Matiůäowe; o poeta wojska

králowa (12000) „мы Benedikt Jolmsllorf (MS.) Staiä' loto

pisowé без?“ miei o t6 «Мое nnprosto, nasledowne ì Iińjek oc.
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1488 s cisaî'em a. s kniiaty nëmeckymi pro wolbu Maxi

milianowu, hledal udrìeti se s Matiáäem we pŕizni, a.

emlauwal se, ze nemël moei :mi práwa pi'ekaziti kni

ìatům, аЪу nepotahewali k sobé z Öech lidi na zeld.

Poselstwi chodila. o to sem i tem nêkelikera; nejprw,

pi'ed sw. 1Václawem, pŕiäel biskup Jan Filipec sám

do Prahy; petom, pe sw. Hawle, posláni do Widnë

Jindŕich ze Hradce, Jan z Selnberka, Jun z Raupowa

i Mikuláë mladëi Treks.. “5 Podrobnych zpráw о je

jieh pei'ízeni nedostáwá. se: jen to jest nepochybné,

ze prostŕedkewali take mezi Matiáäem a. jeho перш

tely we Slezich.

Dne 29 presince 1488 uzawŕena. we Widni ko

neënë smlauwa, pro knizata owëem welmi pi'ikrá. ibo

lestná.. Diktowalt ji Matiáä slewy, kterat, wynechajice

wëci ménë pedstatné, zdc Werne opakujeme: „Nejprwé

zjednáno jest, aby knëz Zagansky, nebo ná, jeho mistë

knêz Jindi'ich Ministcrbersky, núm wëech zámkůw, keréä

nyní pod námi jeäté dräi, а zejmena Éprotawy, Ke zi

chowa. (Freistadt), Swobodína (Schwichus), Grünperku,

Polkewic 'a Wartenberka. postaupil, a to koneöné na

den matky boîi hromniéné (2 únera 1489); tez jakéz

koli listy a. zápisy má na. ty zámky, tudíz ina We

liky Hlehow, kteréhoi my jiz dobyli smc, má je p0

loiiti а ìádnéhe sobëJ wédomö ani tajné nezachowati'
Pi'i tom take zjednáno jest, penëwadń my knëzev Jin

dì'icha шиты pod sebau trpëti nechceme, ze má

nám tuké pî'i temi ¿asu Frankensteina. pestaupiti; п.

\

29

Dec.

245) Bentini l. с. W Korandowë munualníku (l. 105) steji ŕeë,

kterau witân Jau Filipec, kdyä 1488 „mite Wenceslai“ pe

ëtwrté pŕiëel w poselstwi do Риту. W archivu Jindìiich.

Hrudce zacliowal se pedues дюн, dany ed Mutillâe detëenym

poslům ëeskym we Widni 17 Oct.`1488.
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Minsterberk, kteréhoz dobyli еще, má take pî'i

nás zůstati, s tëch oban zámkůw zemany i weemi pi'i

sluënostmi. A my za ty wëecky zámky a za ty knëze

Hanuëowy práwa máme obëma knizatům dáti 40,000

zlatych uherskych, a poloziti u Jana biskupa. Wara

dínského na Wyëkowé, aneb kdyby jello nebylo, u

Wiléma z Pex'nëteina na (Morawském) Krumlowë. A.

bylliby ktery zámek ,dobyt,_ prwé neìliwálka zdwizena

bude, to tëmto smluwám nic nepŕekázej. Cokoli zůsta.

weno jest na Sprotawë del, stanůw a jinych swrchkůw

knëze Jindì'iclia ibratrn jeho knëze Hynka, to oni

mohau wzíti a odwezti kamkoli chtëji; cokoli ale jest

knëze Hanuäe Zaganského, to tam zůstañ. Knézna.

manzelka télioì. knëze Hanuäe cokoli má swych satůw

nebo klenotůw na kterychkoli zámcicll, to můze swo

bodné wzíti a odwczti, kamkoli se ji líbiti bude. A ja

koi sme byli knëze Jindì'icha naî'kli proto, ze chowal

pi'i sobë knëze Viktoi'ina bratra swého, kteryz nepî'á.

tely nase byl na swó zámky we Slowenské zemi preti

nám pustil: ponëwadz my s pomocí boîí ty nepî'áte

ly nase k swé wůli pí'iprawili а s knëzem lllindŕichem

1488

о ty zámky nnhoî'epsané uhodili smo: my jiì jeho`

niëím nowinime, aniì. пай со zlého prawime, nez máme

jej za ctné кит, jako jej jini dobŕi lidé mají.“ “6

-Mezitím smlauwa tato, která spiëe nálezem slauti

mohla, neweäla auplnë we skutek; knize Jan Zahañ

sky zamitnul ji naprosto, clitéje we wzdoru swém ra

1489

déji о wäeeko pŕijitì, neíli Matiáäowi po wůli byti; ‘
maníclka jehois dcerami wdanymi utekla se ze

Swobodina do Stínawy k matce swé, wdowe po )Vá

clawowi knizeti Stinawskóm; on pak najaw sobë w

246) Celà ta smlanwa, курить" z mig. w archivu Oleäniekém,

tiätëna w Arch. desk. I, 317-19.
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1'489 mëstë Kladsku dům, poëal tam ziti со saukromník. A

wäak ani tam nebylo dlauhé jeho pobyti: nebo kdyz

Jindi'ich, newlme kym a kterak, zjednal sobë s Ma.

tiáëem smlauwu pî'izniwëjëi, kterauz Minsterberk mu

zase Wrácen byl a od dobywáni Frankäteinského zlim

ku odstaupeno, .Jan Zahañsky rozhnèwaw se opustil i

Kladsko, az působenim biskupa Jana Filipce, kdyz

koneöné odí'ekl se knizetstwi Hlohowského k ruce Ja

nowé Korvinowë, dowoleno mu bydlìti we )Vratislawh 9“

~ Ze wäak Minsterberäti knizata ne bez nowych а,

bolestnych obëti dosáhli u Matiaise milosti, toho důka

zem jest zápis we “папа ‹1пе 6 února 1489 uůinëny,

kterymz knize Hynek musel odí'íci se na wzdy swého

dédiçtwl. Zápis ten jestI nam sice jen nedostateönë

znám, “3 ‚1111со11 так hlawni obsah jeho. Postaupilt

Febr.

247) Catalogus abbatum Sagan in Stenzel script. rer. Silesiac. I,

p. 396. Cureus p. 355-57. Benedikt Johnsdorf (MS.)

248) Zápisn toho nestáwá wice w original“, a nsudy jeho jsnu

mimoŕàdné i zajimnwé. Km'ze Hynek mluwil o nöm we swé

poslední wůli, uéinëné na smrtelné posteli (dd. 23 Jun. 1492),

a wloäené do desk dworskych krâl. Öeského (VI, 242-47)

w mtdslowa: „Zápis ten, kteryä МЫ Matiáä sl. pam. na

náè' stati-k a zhoìí mël, toho suie zz'lpisn nikdy newidëli, ani

о mnohé kusy, kteŕi jsnu wnëm', nikdy nejednali, ani zmínky

s куш mëli: to k nail cti i k mià'í wife béŕeme i ua шит

duëi: пей pokaxlä rozunlime, ze jest neobyëejnj u podlé ŕádu

zemë této ani набит)? u. spüsoberiyi,u — a protoä prohlásìl

jej za. neplatny. Wloìen nicménë do desk zemskjeh i dwor

skych, kdyi (r. 1490) Jan Korvin poatanpil нитяными;

prawn swého k nému: _ale 1495, kdyz Wladislaw urownal se

koneënë s kniìety Minsterberskymi, wymazán na obau mistech

zas(l spůsobem пашут, o нёшй Viktorin Kornelius ze теша

(str. 441 wyd. Hank.) s wj'slownym jeho dotëenim mluwí, t.

nn mŕläowáním, ale potienim relého zâpisu inkaustem, jakoä

роднее we (высь dworskych (VI, 208-213) se spatŕuje.

Pilnosti wì'mk a bystréinn zraku adjunkta ëesk. zemsk. nr

chivu Emlera pedofilo se nedáwno, doskaumati se “мы

êástky obsahu i slow dotëeného zàpisu.
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jim panstwí swyeli Podëbradského а Kostomlatského 1489

w Öecháoh králi Matiásowi a synu jeho Janowi Kor

vinowi dédiënë, a. jen z milosti dowoleno jemu, poií

wati jich j'estë do swé smrti, wsak tak, ze mél pî'iká

‘zati se Matiásowi za sluiebníka, otwírati jemu ty 2251111

ky a pustiti na në jeho lidi „ku pokoji i k wálce,“

nad nimiz wolno bylo Matiásowi ustanowiti za heitma.

na bud' jeho, nebo kohokoli _jiného Za to mél Matiás

wziti jej we swau ochranu, wyplatiti k jello ruce zá

mok a panstwi Lichtenburk od Wiléma Tetaura 10,000

zlatymi, a wsak na ten spñsob, ze po jeho smrti mél

zámek ten spadnauti na „krále Öeskóho“ zase oc.

Mírnëji potrestal Matias Hanuse а Mikuláse kni

zata Opolskzt za to, Ze „deli se lstiwym pî'átelům na

mluwiti, aby se spuntowali s kniìaty Hanusem Za

gansky'm a .lindì'icliem Minsterberskym, kteì'í proti

bohu a sprawedlnosti, bez slusné pi-iëiny, poêali wálku

'na nás pána swélio“; „my wsak wáìiwse to, ze dobro

tiwost a milost ozdobují důstojnost králowskau nado

Wsecky jiné ctnosti, wëdauee také, se lehëoji jest pied

wsemohaueím saudci робей dati z milosrdenstwí nesli

ze sprnwedlnosti, wzhledse na -jmenowanych kníäat

Opolskych pokorue па nasicll poddanych pilnau za

në pî'ímluwu, a wáziwse také to, йе oswíceny Mikulás

knize Opolské dobré pamëti otec jejich ai do swé

smrti jest nám wädy wërnë a prawé slauzil а nepo

hnutë proti wsem nnsim nepì'átelům se nais wzdy pi'í

driel: jmen'owaná H`anuse а Mikuláse knizata Opolská.

k nasi milosti pï'ijali sme“ - pod wyminkaini násle

dujicimi: 1) „ze se nám mnjí zapsati, tuk 51111 od

nás pî'ipis wydán budef“ 2) maji wriititi beze wselio

249) Slowa tato slauìiti mohnn za klit* ku porozumëni tomu, co

uwedeno w poznamenání pŕcdchâ'cejieím. Kuise Hynek pfi
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1489 uplaeowáni list králůw dluìnl па summu pcnëz, kterauä

21

Jan.

jcmu pî'ed ëasem byli půjëili; 3) poloîiti králi 15,000

21аъус11 uherskyeh u biskupa Jana` Filipce, jeho kan

cle'î'e, na Wyäkowë, а 4) (10 510йеп1 té sumrily postau

piti jemu do zástawy zámkůw swjich Malého Hlohowa, '

Praudnika (Neustadt) а Bëló (Zülz) se wëím jejich

pŕisluëenstwím oc. Smlauwy oto staly se nn Wyëkowë

u biskupa Jana, Filipce dne 20 а 21 1е‹1па 148935"

Po dobytí Wëech zámkůw kníîetstwí Hlohowského,

kdyì wojsko uherské, z rozkazu Matiáäowa, odtrhlo

zeh zemi Minsterberskj'eh, rozdëliwëi se we dwé,. táhlo

jedno pod Hanuëcm Haugwicem k Markám proti Ja

nowî markrabi Brnniborskómu, drulió rozloäilo se w

hoî'ejëi Luäici proti kníäatům Saskjm. Chtèlt Matiáä

`nejen potrestati obojí kniäata za pŕizeñ, kterau byli

jewili k odbojnj'fm kníäatům Slezskym7 ale zamëstná

w'ati spolu doma tak, aby císaŕi do Rakaus pomoci

pî'ispëti nemollli. Úmysly wäak tyto nezdaŕily se: Вга—

niborätí spojení s arcibiskupem Magdebursky'm posta

wili se tak silnë k odporu, йе Haugwic utrpëw nëkteré

ztráty, мам о rychlau posilu, mëllî Wésti wálku pŕed

se. Albrecht km'îe Sasky wálëil tehdái osobné za cí

saì'e w Nízozemsku: ale ì_jeho poddaní, jakkoli jim

0d Uhrûw slibowáno, йе burlan necháni w pokoji, piů

pojili se ke Braniborskym u welikóm poëtu. Бабу

Ьпййаг Saskych byli w Prnze w polowici bi'ezna, Ы

dajicc pomoci preti wojsku Matińëowu. 2f" W této

wësil také ребе: swnu k zápisu (6 Рейки), jehoìto pfipis jemu

od krále «ума byl, tŕebas llo byl знай ani nepŕeëetl.

Listiny dwë ode 20 а 21 Jan. 1489, гущи se knílat Opol

skjclx, étau se w Copinrìum diplomat. Siles. na listeçh 164 a

491 (MS. w bibl. university Praiské.) Psány jsnu obë jazy

lxem ëeskym. ‚

251) Bndëjowskj'm psńno z Prahy dne 16 Mnrt. 1489: „Nowiny

250)
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nesnázi poslán chytry a машу jednatel Jan Filipec 1489

doSlez, kteryîto w Lukawë uzawŕew w polowici máje m.Mni

pokoj se wäemi kníìaty okolm'mi, odwedl z tëch krajin

wojsko ’uherské. Haugwic obrátil se napotom do kní~

äetstwí Oleënického, а donutil starého Кишат bílého

postaupiti wäech zemi swy’eh králi k шее вупа jeho

Jana Korvina. i jemuäto poddani тай pî'isahati museli

dédiënau poddanost; sám pak biskup, donutiw mnohé

Slezáky prodati Matiáëowi statky swó k témuì cili, byl

jiz'f. okolo 20 öerwna. zase w Budinë u рана swéhoßäf 20.

Jakkoli шанс 1ё.в1‹у mél Wladislaw ku кишат ”ш"

Slezskym wůbec ak Minsterberskym zwláätë, nemohlo

pŕedce Matiáëowo kruté s nimi мышам nedojimati

jeho; a tajemné ony umluwy, kterymii jal se klestiti

sobé cestu opét do Öech, jakoì iúmysl, prohlásiti lewo

boëka na místë swé-m za. krále Öeského, musely pí'i

rozenau jeho nedůwëru wzbuzowati jeätë mocnëji. Také,

otec jeho, král Kazîmír, znamenal рту ze mnohych

skutkůw, йе Matiáä nepŕátelské proti nëmu strojil

úklady. Protoä záhy s jara 1489 poëali jak VVIadislaw
tak i Kazimír sbírati wojsko, а vzapszali se sobë, onen

wI Praze 23 dubna, tento w Krakowë 29 dubna, йе 23

nebudeli. Matiáä, jakoî pry obáwati se bylo, äetì'iti

smluw pokojnyéh a pî'átelskych, kteréî trwaly potud

mezi jejich králowstwími, oni spojenymi silami postawí

jdú a ŕeëi, ìeby knëz Hynek wzal odpuätëní od krále i od

zemë; lidé krále Uherského йе ЬНй u Míënë u nëjakého klb.

ëtera. leíie; knieìata Miè'enská. pŕijímají lt. na. wojnu); табу

swé sú mëli u krále, äâdajx'c pomoci, a jiì 'zase preë jcdů,

newieme s jaků odpnwëdí.“ (Orig. ëesk. Museum).

252)~Catalugus nbbntuul Sagan. in Stenzel script. rer. Siles. I,

395, 396. Chron. terme Misnensis, sen Buéheuse, ed. Gers

dorf, Lips. 1839. Benedikt Johnsdorf (MS.) mluwë o nakládaní

sKunratem biljm, nemohl utajitî, йе se to dńlo „contra deum

et justitinm et omnem publicam honestatem.“ Bouñni р. 507.

19
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1489

16

Juni

se mu na odpor, a. útok uéinëny naAktere'hokoli z nich,

odráîeti budau spoleènè; pi'ední muìowé obojí îiëe

podepsali slawné tyto smlauwy.m53 Stejnau dobau hledél

Wladislaw urownati a udobî'iti se také, ne tak s oisa

ŕem, jako s kniiaty nëmeckymi; а obdräew ode wäech

Eesti kurfirstůw omluwné listiny, йе nepowolání jeho

k wolbë Maximilianowé stalo se jen náhodau a. nedo

patì'enim, ze nemëlo slauìiti k ujmë práw jeho a ná

stupcůw jeho co kuríirstůw iarciéíäníkůw swaté Éhnské

î'íäe, a. ze kdyby opakowati se mélo, Найду kuríirst

zawázán bude ku placení pokuty 500 hi'iwen zlata,

-- wydal jim také 16 ëerwna zápis na. swëdectwi, йе

smiŕil se s nimi cele, a ze mail byti napotom mezi

Cureus p. 356-7. Zpráwa biskupa Angela. papeìowa legata

k Innocentiowi 'VIIL рвань z Budino 25 Jun. 1489, di:

Composuit Varadinus, qui nuperrime rediit, rom omnem, —

поп sine D. Regis commodo, gloria. ot honore, ut Vnradinus

dicit. (Theiner mon. hist. Huug. II, 528.) Langenn, Albrecht

der Beherzto str. 211-12. —

S ëeské strnny pŕiznnli se k smluwńm tëmto: Jindi'íclx kniìe

Minsterberskí, Wok z Rosenberka, Jau z Jnnowìc a z Peträ

purka, Jindŕich ze Hradce, Puta 8wíhowsky" z Risenberka,

Jan Zajic z Hasenburka. i z Kosti, Juroslnw ze ètemberka,

Jan z Selnberka, Jan Strakonîcky'v ze Swamberka, Jiŕí Berka

2 Dubé, Beneä Lìbëteinskŕ z Kolowrat, Sigmund 2 Warten

berkai 2 ВёЫпд, Bnà'ek 2 ЙеЬех-Ка, Zdenëk Kostkix z Postu

píc, Beneä z “'citmile, Jan z Raupowa, МЫШИ; mladäí z

Hoŕic, Albrecht z Leskowce, Petr Kapléì" ze Sulewic, Miku

ILE mladëi Trëka, датой Stranowskj ze Sowojowíc, Albrecht

Ojíx" 2 ОёеаёНс, Bohuslaw Malowec 2 Pacowa, Boi-ek z Do

hnlic, Ctíbor z Wolfè'tcina, Jun Èpctle 2 Prudic, a mësta

Praha, Kdtnáhora, Íatec, Hradec Králowé,Budëjowice, Tábor,

Klatowy. (MS. archiv. Prag. p. 230.) S polskó питу pi'iwësili

peëctì swé: bîskupowé Fridrich Krakow-sky, Uriel Poznaůsky,

Ondŕej arcihiskup Lwowskj', Petr “манишку a Jau Pfe

myè'lskŕ biskupowé; palatinowé Matëj zc Bnina Poznnñskŕ,

Jan 2 ЁашоШ] КаПЁэЩ‘, Mikuláä ze Brudzewa Siradskj,

Mikuláä zKutna Lanëickŕ, Jnn z Орегона шашку, МНШЫЁ

253)
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nimi газе pi'átelské pomëry, jako di'iwe.QM S knizaty

Saskj'mî, а snad i s Braniborskj'fmi, zamjfëlel nadto

wstaupitì we spolek obrzmnj7 proti Matìáäowi, podobny

tomu, ktery uzewŕel> byl s otcem. ”55

Dowèdëw se' Matiáä о smluwách téchto, welmi

tëzce je nesl; spolèení otce se synem, prawìl, nebylo

eamo w sobé nic zlého, ale nesnesitelné bylo mu, ze

se stalo proti osobë a stawu jeho. Papezowu legatowi

stëiowal si w ten smysl, ze kdyz proti nému spolkowé

se èiní, on pfinucen bude hledati je pro sebe take, а

nenacházeje jich mezi kî'estany, ze musi starati se о

ne u Turkůw; wìdyt ргу ani Kazîmír nehledél na.

wiru spojencůw swych, uziwaje proti nému pomoci

nejen kacíí'ůw, ale iTatarůw. Wyprawil sice jeätë

Oswalda Záhŕebského biskupa do Polska о nowé, by

loli' mozné, sl'ozumëni a urownáni se: ale óinil také

pi'íprawy, aby w roce pŕíätím wálku па seweru .s

prospëchem wésti mohl. K tomu cili bylby rád zjednal

sobë pokoj také s cisaŕem, а uwolowal se za summu

700,000 dukátůw postaupiti jemu wächo газе, ëeho w

poslednich léteeh na nërn byl dobyl: ale Fridi'ich, byw

od astrologůw swych ujiëtèn, ze Matiáä zemi'e ku

z Dzialin Mladowladislawsky, Ondŕej z Kozlowa Rnwsky', Jan

z Tarnowa Krukowsky", Spytek z Jaroslawi Sudomirskj, Jan

z Pilëe Husky, Dobeslaw z Knrozwauk Lublinsky’Y a Jakub z

Buëaëe Podolski; kastellunowé Jan z Ostrorolia Poznañskj',

Ondŕej z Èamotnl Kaliäsky, Jakub z Dnb'ua Krakowskj" a

Rafael z Jaroslnwi Sudomirsky; koneënë mistokan'cléŕ Èehoŕ

z Ludbrance. (Orig. arch. c. k. we Widni.)

Listowé kurfirstůw dáni byli: Jana Treverského 15 Apr., Hef

mana. Kolinského 17 Apr., Bertoldo Mohnckého 23 Apr., Filipn

falckrabë 27 Apr., Jann markrabë aniborského 19 Mai.

Fridrichn. Saského 21 Mai. (Orig. arch. c. k~ we Widni.)

Srwn. Beichstags-Theatrum unter Maximilian, l, 22—24.

Müller Reichsmgs-Theatrim unter Maximilian Il, 267. Lan

ваш: р. 212.

254)

255)

. 19*
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1489 konci r. 1489, nechtël odpustiti jemu prowinëní jeho,

53m ani 'smíì'iti se s nini, leëby wrátil bezplatnë wëecko,

co bezpráwné mu byl odjal. Sjezd obau panowníkůw,

jenä ulozen byl 8 záî'i, pro Matiáäowu nemoe nedoäel

k místu. Choroby jeho pŕibywalo w té míŕe, йе рго

podagru nemohl wiee elioditi: ale duch jeho nepotratil

swó obyéejnó ëilosti a pruznosti, tak ze nepî'estáwal

obmyäleti náwrhy dalekosáhlé. Pî'edtucha nedlauhého

jeho äiwobytí zamëstnáwala jak jej, tak i jeho poddané

otázkau o budaucím jeho nástupci, а: w dubnn 1489

mél král Maximilian wëdomost, йс délaly se w Uhŕich

dwë strany, z nicliz jedna pi'ála pry'r panowáni u sobe

jemu, druhá Wladislawowi králi Öeske'mußi’6 Matiáë

mezitím neobmeäkáwal niëeho, aby pojistil synówì

swe'mu poslaupnost ро воЬё, 111с se neohlédaje na náî'ky

а prosby manäelky swé, která jináëo welikau nad ‘nim

prowodila moo, а вата ро nom kralowati si pî'ála;

museli mu piůsahati mnozí páni Uherëti, ie po smrti

jeho nedaji hlasůw swj'ch nikomu, nez mladému Kor

vinowi; uèinil námëstkem swym we wládë а ewëî'il

mu i skwëlj'f tehdáz zzimek VVyëellrad na Dunnji, на

1490 пёшй eliowány byly koruna i wëecky klenoty ŕíäc

Uherské. Kdyz poozdrawël, wrátil se z Budino, zase

do Widné, kteráz byla w poslednich lótoch stala se

jako hlawním jeho sídlem. Tu konaly se pî'es zimu

weliké pi-íprawy, aby z jara. zabrati se mohl slawnë

do VVratislawi, а odewzdati tam, 'u welikolepém sjezdu

wclmoäůw wëech swych i okolních zemi, synowi swému

titul králowstwí Öeskéllo a panowání skubeöné nad ze

mèmi koruny Öeskc', wjejiehito dräeni se nacházelß"

256) Dúwnll o tom Maximilian zprhwu Albrechtowi kníieti Suske

mu psaním due 12 Apr. 1489.1,`Langonn, str. 196~7.

257) Mimo známé prumeny ubcrskó swëdëí o tom take akte pro
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А10 smrt nenadálá pî'edstihla wykonáni takowych 14490

úmyslůw. 0 117701110 nedéli 4 dubna. 1490 pŕcd obëdem Apr.

poîádaw, dŕíwe 1102 králowna. z kostela se wrátila, 0

nëkteré fíky k jídlu, kdyi podány mu nedosti ëisté a

chutné, 1‘0201111 a rozhnëwal se tak, 20 гапёп jest mrt

77101, `a kdyi pŕichwátali k nëmu králowna, syn, páni

mnozi а. lékaŕi, nemohl mluwiti; swiraje se w ne

smírnyeh bolestech a'ŕwa tytyì jako lew, takze 112 (10

1110319. рту 110 slyäeti bylo, prâsowal ke smrti ai do

tŕetiho dne, a oliluchnuw i nepromluwiw wice ani 6

slows. srozumitelného, skonal w auterj1 ráno dne 6 Apr.

dubna. Télo jeho pŕewezeno potom do Stolního Béle

hradu w Uhî'ích a. tam slawnë pochowáno.

Matiáäem 30001 30‘ 3770111. nejmocnëjëi a nejslaw

nëjsi panownik Uhersky, a spolu nejkrutéjäí äkůdce

003110110 národu; wyloäili sme skutky, kteî'i swëdëí

o tom na 0110 strany. Blesk a sláwa, kterau získal

uherskému jmenu, zatmìla se po 110111 brzy zase; rána.,

kterau zasadil korunë Öeské, stale. se smrtelnau, aniä

dala se zaceliti wice, Proto rozcházeti se budau widy

hlasy uherské a. ëeské, kdykoli о památce jeho î'eë

bude. Ze 111101 neobyëejné ducha dary i weliké panow

11101 pí'ednosti 11 01110311, 3, ie w tom oliledu rownal

se mnohym w historii Wůbec proslawenym mocnáî'ům,

o tom nebude bobdá sporu: tím wice ale o powaze a

hodnosti jeho mrawní.““ Marne za to, ze cena èlowéka.

zalezi 1110110 770 fysieke i rozumowé sile а zruënosti,

neîli 770 mrawnlm jeho urëení a chowání, we spra

cessu zawedeného proti Alexandrowi a Podwìnskému, 77 archiva

Tŕebonském. (Wiz dole.)

258) Musíme owà'em wyznatì, ie ne wè'ichni déjepiscî uherätí dëlali

sobë modlu z Matiáëe, (jako ku pf. Fesslsr): 0101110 11 Ka

touy (XVII, 812): Bonfìnium nec Mathiae pepercìsse bene

Sambncns observat, quem impudentem, voluptuosum, темп-13
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1490 wedliwosti а Elechetnosti; a. йе kdyby kdo i swèt cely

ua ruby obrátiti dowedl, nemůäe slauti muiem weli

kym, zůstáwáli nullau со do mrawnosti. Bylté Мама“;

owäem pŕíliä bystroduchym, пей aby mohl byl neu

znáwati ceny mrawnosti a ctnostì w ìiwoté lidském, a

proto rád ukazowal se netoliko sprawedliwym, ale i

welikomyslnym, uälechtilym a néînj'm, kdykoli 11111

neruëily se osobni jeho prospéchy a. chtíëè; ätêdrost,

jak wůbec, tak i k nèenym a k umëlcům zwláëtë,

bylu. pi'i ném ŕozumné a chwulné baìeni po sláwé u

sauwékjch 1 u potomstwa: ale sobectwí jeho bylo su

rowé a. neukrotitelné, ncchtèl nic wëdéti о zapŕení sebe

samého, ani о sprawedliwosti k пот-610111111, ani о

wdëènosti k dobrodincům; swét málo wídal pokrytcůw

`jemu podobnych. Ostatné ëtëstí jeho s weliké ëástky

zakládalo se w té náhodé, 20 0100011 Ъу1 panowníky,
nad 1102 slabäich sotwavkdy poznali národowé okolni:

kdyby widy ëìniti byl 11101, 110. 1111016 VVladislawa s

Jiŕim Podóbradem, na místé Frìdricha s Maximilianem,

na. místé Kazimira. se syncm jeho Sigmundem, bylby

owäem nepŕestal byti mocnáŕem znamenitym, ale pro

spëchy a. sláwa jeho bylyby sc udrîely we skromnëjäi

miŕo. Netraufalt si nikdy ëeliti oprawdowé Mohame

dowi II, swémuiduchownímu pi'x'buzenci. Národu swému

nejwice‘ 11111 uäkodil, йе nejsa králcm dédiënym, aniä

pozůstawiw dédice práwniho, bezohlednau а sobeckau

energií swau zbudil u welmoîůw uherskych tauhu, ne

powolatì wice na. trůn swé wlasti pána tak krutého.

Takét národowé témëì' wäudc zaplésali pi'i zpráwë, йе plo

ditele wálck, dani azádaw nckoneënych nebylo wiceßà”

dedítum, ambitiosum, ferum, in adjungendís amicis praecìpitem,

in relinquendis fucilem, мышиным benignum, immemorem

benefìoíorum ausus est dicere 00.

250) Upozorůujmnc jon на zprúwy snnwäkych npìsowatelůw 8102
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тут; nám jeäté dotknauti se krátce dwau skut- 1490

kůw, kteì'ymi obtizena jest pamzttka. krále Matiáäe u

národu naäehe: usmreeni pana Jaroslawa 2 Beskowic

r. 1485 а aukladůw о bezziweti krále Wladislawa r.

1489-90. Pan Jaroslaw byl, jakez о nem swêdéil

Bohuslaw z Lobkowic, пенья redu swého i wlasti chlau

ba., wynikaje i co í'eënik i co wáleëník; Matiáä byl

пай laskew, а powyäil he za. swého kancléŕe pro krá

iowstwi Ceské. 0 zradé oäemetné, ku které propůj

eilse králi swému, jaw aukladnë pan Helmen?- -——

Ёшащъшьь, ...hmm Janie pri roku l 8. Prawilo se,

ze zwláäté Ètëpan Zápolsky seöil пай 2 zarliwosti.

Kdyä pi'i dobywani Ebel-sderfu keule wysti'elená. ze

hradu wrazila. do stanu králowa, mluwene 20 Jaro

slaw dal byl pesádce wëdëti, kde král se zdrzowal;

mimo to winën jest, 2е Wideñákům eblezenym kázal

podtají dodáwati potrawy 2 Merawy. Po dobyti Widnë

dal jej tedy Matiáä, nëkdy miláöka swého, zatknauti

a „práwnë tázati“; na skì'ipci ubohy wyznal wäe, ce

na ném Zádáno, ale pak odwelal zase wäeko wyznáni,

dokládaje, 2е bolestem pî'i muéeni swém edolati nemohl.

KdyZ poslal k nëmu Matiáä, аЪу prosil о milost, ode

pì'el prawë, 2е jen kdo winen se citi, presi о milost,

on pak 20 woli radëji umi'iti, nezli lháti na sebe. Pro

tez Matiáë (asi 12 presince 1485) dal jej na. Wideñ

ském námëstí poprawiti katem, kteryz kdyz 2 jakékoli

piièiny jen ranil ho do tyla., byw od lidu zbauŕenéhe

témëŕ ukamenowán, prchnul, a pan `Jaroslaw zaneäen

do blizkéhe domu, kdeä ale brzy dokrwáeel. Pro tu

tyranskau wrazdu,“ (neb jinak ji nenazywáne,) stryc

skych, (Benediktn. Johnsdorfa, Petra Waynknechta oc.) téì

na. Behuslawa Hnsiè'teinského z Lobkowic pohŕebni врёт o

Mutińäowi (edit. Mitis, p. 76 sl.) —— kteŕiì jinlxëe, jako 11010—

lici horliwi, rádiby byli jeho chwhlili.
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1490 jeho pan Dobeä z Boskowic opustil krále i Могилки a

10

)ini

260 °

pŕikázal se do sluzby cisaî'i Fridrìchowi.

Nemůäemeli Matiáäe osprawedlniti co do Jaroslawa

z Boskowic, jest nám wëc tim milejëi, ze jej co do

skutku druhého za newinna uznati musime. Jest sice

prawda, ze král Wladislaw dal 10 máje 1490 w Praze

odprawiti dwa panoäe sluzebniky knízete Hynka Po'

ydebrad, Alexandra i Podwinského, protoze chtëli pry

zawraìditi krále sweho, náwod'em, jak se domj'fäleno,

""“fm dotèeného kniîcte. Na ätësti za

cllowalo se W archivu Tî'ebonskem „wyzmsnw töehto

„zloëincůw“, — spis obäírny, — dësná t0 i smutná

památka tehdejäího hrdelniho práwa wedeni. Do po

drobného jeho rozbox'u nelze pustiti se zde: ale widëti

z nëho, jakau swobodu mela. jiä теми denunciace na

dwoï'e králowé: udáwky neshodné mezi sebau, i ne~

shodné s pŕírodau lidskau, pauhó klewety ëim podlejëi

tim drzejäi, ozj'fwaji se we wyznáni ubohj'fch muèen

cůw, а platného důkazu winy'byloby nadarmo hlèdati.

Jediné co s nëjakau prawdé podobností wyswitati se

zdá z ëeredné te smësice, jest asi to: ie Jan Валаа

ëowsky z Labaunë, heitman Podébradsky, we sluäbách

kniiete Hynka, pî'ísahau так zawázany králi Matiá

sowi, strojil se pŕijmauti na. Podèbrady uherskau po

sádku, kteráz ze sjezdu Wratislawského, tehdáz ke

sw. Jiŕi zamyëleného, mela ze Slez nenadále wtrlinauti

do zemé Öeské, a ŕáditi s Podébrad, jako dí'íwe s

Kolina. Jakau asi lásku a. oddanost kniäe Hynek po

událostech г. 1488 а, 1489 cítiti mohl k Matiáëowi,

toho ani wykládati netI'eba. О úmyslu wrazdy nad

králem nepodáwá. se ani sebe menäí znamení; а ваша

blast.. -_ „v

260) Bentini p. 490. Teleki, V, 340-2. Hrob jeho byl w kostele

sw. Ètìîpann we Widni. `
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jmena. muzůw älechetnych, kteri do klewet tëeh zzz-1490

pletáni byli, jako Jan Filipec bisknp a páni Ctibor z

Cimburka i Wilém z Pernsteina, wyluëuji wëecko po

dezi'eni takowé; jakoz pak Wladislaw sám nemeäkal,

psanim due 17 máje danym ukojiti pana VViléma, 17.

swého tehdáz nejwërnëjëiho pi'ítele a pomoenika, ze

Alexander ani Podwinskj'l niëeho nañ newyznali, eim

by práwnë winën bytì mohl. A pŕedce nepoohybowal

král o winë téch dwau panoäůw; mui, ktery nemel `

prawé důwëry k nikomu na swétë, wëŕil prece de

nunciantům a nepochybowal o jejich k nëmu dobrè

wůli; „zobal jako holub wäe co predeñ se sypalo,“

prawil o ném jeden z pi'edních jeho rad i auŕedníkůw.

Oba pŕikladowé slauìitì mohair k nauëení, jaká

násili, jaké ohawnosti páchati se mohly pod rauëkau

práwa i sprawedlnosti, i pod mocnáî'i jináëe dosti roz

umnymi a dobromyslnymi, pokud prawá, oswëta i hu

manita nezaplaäily wäecky zbytky barbarstwi okolo

trůnůw jejich.
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ÖLÁ NEK s_EsTY.

wLADIsLAW KRÁL W UHRÍCH.

(Ищем uherslcého trůnu a Wladislawowa ëimwst. PVolebnl

влёт „лету a рта/111158115 lVladialawa. Náwrat :emi [зонту

ëœlcé. Wladislawa do Uher jizda, гарантов, spůaob pano

wání a korunowání, lllaximilian i Jan Albrecht w ПАКе/1

prati пёти. Lewláŕi a mém, w Bcneà'owè'. l'VZadaŕí бед“ а,

páni morawstí. Ochota pánůw ku králi a „дуем moei

jejich. Dwojí wjprawa profi Janu Albi-echtem' a mir Pres

ригам}. Öechy provincie. И’ургаша prati Turkům. Oklamání

[женщину Beatriz. Колес roty ò'erné. chnání a [колес o

lewláï-ích. Ustaupen-í Jana Fílipce (lo Найдет i jednán( o

Bohuslawa z Lobkowic. Smrt [спаем Hynka lllinsterberského

akrále Kazímíra Рода/сёла. Wáclaw Wlè'ck acíaaŕ гнать.

Poslá-ní pana Raupouwkého, Saudní тис: о swobodë pánůw

a wládyk. Král Wladislaw a nespokojení pâni Щей“. Nev

zdaŕilg] Pokus uwésti podobojí w poaluà'emlwí stolice papeîské.

Bohuslaw z Lobkowic a Víktorín Хотели: ze тема. Ро

licejní fdd штат].

(R. 1490—1494.)

1490 Aumrti krále Matiáse bez dédice парт-ед uznaného

spůsobilo shon samozwanych nápadnikůw tim úsilnéjsi,

ëím skwélejsí bylo pozůstalé dédictwí. Hlasilo se jich

neménë nesli pet: králowá wdowa Beatrix, poboëní

krńlowic Jan Korvin, cisaî'e Fridricliůw syn král Ma
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ximilian, král. ëesky Wladislaw, a. bratr tohoto Jan 1490

Albrecht králowic Polskj'f. кашу z nich mél jiä dáwno

swépî'iwrìence, нити stranu w národu: nemélali i'iäe

Uherská. rozträena byti na kusy, musela. jednomu z

nich zjednána мы pŕewaha. w té míî'e, aby zmaì-iti

mohl úsîli wëech ostatnich. '

Jeätë we Widni, kdyi ukládána do rakwe mrtwole

králowská u walném proléwáni slzi, wrhnul se byl

Jen Korviu k nohaum maeechy swé s prosbau, aby z

lásky k manielu а. otci oplakáwanému pi'ijmauc jej

za. syna, neopauëtëla, sirotka. radau i pomoei: a Ona,

pozdwihäi а políbiwäi jej, nejen slibila mu byti matkau

а ochranitelkau, ale ìádala i pi'itomnych welmoäůw,

aby také oni neopauätéli 'jeh0. A wäak rozöilenost

mysli ustaupila, brzy misto úwahám chladnym a jak

obyëejnë sobeckjm; kdyi baäili оЪа po wrehmoeí, ne

trwalo dlauho, йе zapomenuwäe na. slzy prolité, posta.

wili se matka. i syn proti sobë со auhlawni nepŕátelé,

а pomáhali zniéiti nawzájem swé prospëchy.

Na. ldwoî'e Öeském zbudjla událost ta. polmutí

a. ëinnost neobyëejnau. Nastalat owäem VVladislawowi

pojednau dwoji úloha.: jedna, pi'ipojiti пазе ku korunë

Óeské zemé, odtriené na, ¿Sas smluwsu Olomuckau;

druhá, ziskati Uherskau korunu pro sebe. Tato wäak

leìela mu wíce na. srdci neäli onano: ncb nejen йе

nepocitil k Öechám nikdy oprawdowé lásky, jakoíto

k zemì kaciì'stwím walnë zprznëné, ale dosednutím' na

trůn Uhersky daufal dostati se pì'ímo а. nejpohodlnëji

téî ke wládë nad zemémi odtrîenymi, aniì mu záleìelo

mnoho na rozdilu, ëeskymli èi uherskym jmenem nad

nimi panowati mél. ’

Nezanedbal nicménë powinnosti swé prwni, ku

kteréî co král Öeskj'f швами Ъу1. Wyprawìl bez
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1490 meäkáni jednoho z pŕedních pánůw Öeskych do M0

rawy'ku рани Ctiborowi z Cimburka i ke stmvům té

zemë, aby je pouëil о práwu swóm i powinnosti jejich.

W instrukci k tomn cíli dané prawil: „Odträení Мо

rawy 0d králowstwí Öeského nestalo se za naëeho

kraiowńni, ale my sme se we králowstwí roztrìené

uwázali. Pak aëkoli celá. wůle а ten koneënj7 úmysl

mié byl jest, ìebychom byli rádi to markrabstwí i jiné

zcmë ku koruné zase pì'ipojili a w prwni spůsob u

wedli: ale nemolmuce tomu ze mnohych pŕíèin dosti

uëiniti, udëlalî sme smlauwu s králem Matiáäem sl.

pam. ne takowau, kteráîby se nám dobŕe libila, ale

kteráî más w ten баз potkuti mohla; prohlédajíce wädy

k tomn, ie kdyî se hlawa zacliowá, take údowé pod

ëasem snáze k ní' zase pi'ipojeni budau. Ponëwadi

pak z dopuëtëní boäího král Mutiáä smrti säel jest:

tehdy my'jakoìto král Öcskj', podlé stnrodáwního zî'í

zení i podlé (lotëenj'fch smluw, jsme jiZ pánem dédié

nj'fm té zemé Morawské beze wäeho prostŕedku. A

protoî powiä pánům, prelátům, rytíí'stwu i mëstům slo

wem naëím, a. s pilnóstí je k tomn napomeneä, aby

oni ani korunë Uherské, ani îádnému jinému dále

w äádné záwazky newcházeli. Neb my jiì jakoäto

pán jich dédiëny nejsme toho úmysla, byehme je komu

w cizé шее dáie poddati chtèli, ani zástawau, ani kte

rym jinym obyëejem, ale chceme pî'iwesti je k sobë

dáli bůh диатез, tak aby odtrieni takowé potom nikdy

se nepŕiházelo. A jakoi koruna. Uherská nékterau

summu zapsanau má na markrabstwí tom i na jinych

zemich jmenem zástawy: to jim powíä, йе my chceme

beze wäeho prodlení s jich гадал sami za sebe i za,

në Wäemu dosti llöiniti, eoìkoli podlé tóch sminw- po

wînni budeme“ аи]. Z jinj'fch kompetentůw nemeäkal
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také .císaí' Fridrich oznámiti Morawsmům psanim z 1490

Lince dne 25 dubna (туш, ze po smrti Matiáëowë

králowstwí Uherské (Не smluw pŕipadlo пай, a. Mora.

wané, náleîejice k Uhrám zástawau, ze mëli nehledëti

napotom k jinému pánu, nezli k пёши со králi Uher

skému. “6* '

S podobnau instrukcí, jako k Morawanům, wy

prawil Wladislaw poslance swého i ke Slezákům, jimz

byl biskup Jan Roth rozepsal ke dni 25 dubna. snëmdo W'ratislawi. Poselstwi éeské tu slyëeuo jest, ale

pro шагу poéet snëmowníkůw neuzawí'eno niécho, nj'

brä ohláëen nowj1 snëm ke dni 23 máje. Nejlépe zda

i'ilo se Jiî'ímu Berkowi z Dubé а 2 Lipého, jenz po

slán byl do gesti mést. Luziöané, ай poddáni byli

Matiáäowi, ke smluwám Olomuckym byli pŕecc jeëté

se nepi'iznali: protoz s tim wëtäí oohotau hlásili se

nyní ku posluëenstwi králè VVladislawa. ikoruny ëeské,

ëim wétäí nenáwist mëli k Jiî'ímu ze Steinu, poslednímu

Matiáäowu wladaî'i, jejZ Budiäìuëtí hned na hradê swém

obléhati poéali, ай pak prostî'edkowánim mëätanůw Zho

î-clskych propuätën byl па swobodu.‘uw

Nejdůlezitéjëí wëak wyjednáwaní té doby, s pî'ed

ními pány а. preláty Uherskymi, kryje se w nepamëti.

Jen tolik jest jisté, ze jiz pied koncem mësíce dubna

VVladislaw obdrzel z Uher uróité pî'ípowëdi, Ze zwolen

bude na králowstwi Uherské. Swolalt zajisté jîz ke

dni sw, Stanislawa к8 máje) stawy öeské do Prahy о 3_
A . .. Mnl

radu pro to, а. weden od nloh ku pilletí toho důsto

jcnstwi, аЪу pl'j'r tudy zemë od koruny odtrzcné mohly

261) MS. Wenc. de Iglavia. fol. 34, 35, w morawském zemském

:lrchivm

26;!) Oberlatusizer Urkundenbuch, we sbírkàch Zhoŕelské прошё

nosti nauk, psani ode dmiw 9 Apr., 12 Apr., 1 Mai а. 3 Mai.

Benedikt Johnsdol'f MS. Klose р. 409.
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1490 zase k ni pî'ipojeny ъуы. “3 Dále i to nepodléhá, ni

zádné pochybnosti, ze pi'ední a hlawni působitelé w té

wéci byli, se strany éeské Wilém z Pernsteina, se

strany Uherské Stëpan Zápolsky; onen byw dotud

nejw. marsalkem éeskj'm, jmenowán za. to brzy nejw.

hofmistrem; tento mëw sobé swéì'enau wládu we Widni

a w zemi Rakauské, powjäen pozdëji na úí'ad Palatina

Uherského. “4 Naproti tomu stáli eo náóelniei strany

263)

264)

Snëm pi'ipomenutŕ w ŕeëi Beneè'e z Woitmile 7 Dec. 1490

(Arch Öesk. V, 437) dr'lún byl n sw. Stanisluwë (ibid. p.

433.) Dne 1 máje jiì Wladislaw нарт-1:11 W'ilémowi z Pern

äteinn brad a panstwí Hlubokau we 24,000 dukátech, půjëe

njch od nëho „pro pilnů а. znamenitů potŕebu, kteráäto jest

nynie nu nás ina wäecku korunu naäi Öeskú pŕiäla." oc.

Jiä 10 máje рва] Petr Holicky" ze Èternberka )Vokowi z Ro

senberka o ůmysln swém, az “lladislaw co :zwolenyi král po

táhne do Uher, poslati synn swého s nim. (Orig. arch.

Tŕebon.)

О tŕidcet let pozdëji, 13 Aug. 1520, psa] Wilém 2 Pernäteins

sàm о té wëci Sigmundowi kràli Polskénm w tn slowa:

„\V§ak milostiwy králi! bratru WMti neboìtíku králi Villedi

slawowi wëmët sem a prawö slnuìíwal a JMti -zlé pŕi krńli

Matilxiowi sem rozwodil, jeìtoby bylo snad dáwno se zle ро

ёд10; a potom о JMti krnlmvlmi w Uliŕich wërnë sem jednal

izjcdnal :Juilosti boìi; n toho sobë шину mimo inne w

prawdë nemůì piiëitati. A potom JMt do toho králowstwi .

swj'xni wlastními penëzi sem nwedl, w prawdë molnx fici:

wypñjëuje na wëtäim dile a dáwaje tëm, skrze kteréì sem

jednal, dil, a dil penëz sem JMti dal. Neb nemël 11115 wyjeti

JMt, ani do Bêlellradu na korunowfmí nemël ДМ: naë jeti,

leë som w Uhŕich penäz já. wypůjëil sobë na JMt; а (10 JMti

smrti sem wäecko ëiuil JMti k wůli, nic od JMti zwláà'tm'ho

neìádaje. Pak prosim z tohoto psani помёте 1111 za zlé miti:

nepiëit z äádné elllauby.“ (Archiv банку, I, ‘71.) — Dne 8

máje 1490 zapsal se тащит Ёъёрапот Zâpolskému, ze

w rok po swém korunowani propůjöi jemu mësta Spiìs'ská i

jiné Polákům potud zastawené smtky w Uhŕich k dëdictwi, a.

pŕipsal mu jeden ìiwot na pmstwi Kromëŕiìském w Morawë.

(Wiz L. v. Schedina Zeitschrift für Ungarn, 1804, VI, 317.) -
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Korvinowy Wawi'inec Ujlaky, встану Jana Albrechts. 1490

Polského Étépan z Rozgoné; мы Maximilian nemël

mezi pŕednimi magnaty nizádného uznaného pŕiwrìen

ce, jemu stranila pî'edewäím králowna Beatrix sama,

pokud si delais.l nadèji, ze ji pojme k manäelstwí; w

èemz kdyì se poznala byti sklamánu, obrátila ziení

еще ke Wladislawowi.

Nelze nám liëiti do „podrobnar události wolebního _

snëmu, jenî poëaw se w Pcëti 15 máje, trwal wiee Mai

nezli tî'i mésice: kterak pomalu sjíìdêli se k nëmu

páni uherëtí, kaädy s komonstwem brannym, nëkteí'í

az'tî'i tisicůw jezdcůw; kterak nejprw strana polská,

ukwapiwëi se prohláäením Albrechta za krále, pî'ehlu

¿ena jest; kterak potom` pokojné a trpëliwë slyäeni

гейшей wäech stran, jeito nejprw pro JanaI Korvina

(mezi nimi biskup Jun Filipec,) potom pro Maximi'

liana (nejmenowani, jeíto йе wiee porauéeti a. hroziti

nezli prositi se zdáli, odwrátili mysli posluchaëůw od

sebe,) pak pro Albrechts. i pro Beatrix, posléze pro

Wladislawa (pan Jindí'ich ze Hradee) slowo wedli;

kterak weŕejné rozhodnutí odkládáno jest, ana záhy

wëtäina snëmowm'kůw, sjcdnotiwäi se o Wladíslawowi

podtají, poslala. mu wyminky, pod nimiz jej na trůn

powolati chtèla; kterak Wladislaw hned bez rozmyslu

ke wëem pî'istaupiti slibowal, jen ne k manìelstwí s

Beatrixfl“ kterak, kdyî strany wPeäti nikterak srow

265) „Wladislnus rex Ungariae declaratur, legati ex Ungaria veni

unt, qui cum multis conditionibus regnnm defernnt, et ea.

imprimis, ut Beatricem reginam uxorem acciperet, aut si nolit,

pro sua regnique salute se acceptnrum simularet. Delatum

“Иго regnnm ex decreto patrum nobilitatisque consensn et he

reditario jure sibi debitum cum omnibus conditionibns rex ac

cepit, mmm tantum, de accipiendn. Beátrice, obstinate recusavit,

_ Barbarici hand conjugii immemor, quod pontificia nondum

auctoritate ведавшие.“ (Udis in apologia. R. Wladislai).
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' 1490

lo

Juli

nati se nemohly, poslán zc snëmu biskup Jan Filipec

do Wídnë ke Stépanowi Zápolskému, aby on rozhod

nul, kdo mél byti králem; kterak Zápolsky nejen roz

hodnul pro ÑVladislawa, nybrì i nawedl Filipec, aby

zabera se do Morawy, najal tam ëernau nëkdy Майа

ëowu rotu do sluzby celého králowstwi k ruce Wla

dislawowë; “в“ kterak podáwány Janowi Korvinowi,

aby Wladislawa podnikl, öestné wyminky, jichíto ne- 

pì'ijaw, odtáhl branné do jiìních Uher, ale рогайеп

jest nejwíco'pomocí wojska králownina; a kterak snëxn,

nabyw tim wítëzstwím nowél sily a. důwël'y, (lne 15

ëerwence koneënë odhodlal se prohlásiti Wladisla'wa

za zwoleného krále Uherského.

W zemich koruny Öeské byli Luziëané prwm',

kteŕí poselstwím do Prahy wyprawenym na poëzltku

mësíce ëerwna uèinili skuteònë pi'isahu králi Wladisla

wowi, co dédiënému pánu swo'mu. Stawowé Morawëti

a Slezëti, sjewëe se spolu do morawského mësta Sum

berka dne 4 éerwna, usnesli se na. tom, ze zemë oboje

mëly u pi'ijímaní budauoiho krále swornë státi pospolu;

a kdokoli pî'ijat bude, budto král ëesky, co dédiënjr

pán jejich, aneb kdyby w Uhî'ích jiny zwolen byl

majitel zástawnlho práwa, ze má jim pi'edewäím po

twrditi jejich starodáwné práwa ‘i swobody; pak йе

1«101‹о11. w posledních létech pi'iëel jakkoli о práwa

swá, má poziti fspolcënó pì'ímluwy obau zemi, aby zase

266) Biskup Jan Filipee psal 26 Jun. 1490 z Widnö Wilémowi z

Juni

Pemè'teina: „Kéibych se byl newydal w tuto starost, práci

a nebezpeëenstwi! Nebo wäecky mé starostì a práce ode dne

narozeni mého, ai do tëchto ëasůw nebyly sau takowé, jako

nynëjäi jediné ti'i dni, .s pán bůh w1' jaky to konec wezme.“~

„Uflun bohu, ìe jeätë spoln po tëchto pî'earcinebezpeënych

быть we шагам pobyti budeme moei.“ (Orig. arch.

Rnudnic) — Urëitëji nepi-ones] se o swém tehdáä důleìitém

jcdnání důslojnj arcidiplomata -—
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k nim nawrácen byl; koneëné uzawî'eni odroëeno do 1490

té chwile, aiby poselstwí wyprawené ku králì Wladi

slawowi wrátìlo se zase. Byli na. sjezdu tom pì'ítomni

2 Morawy Ctibor z Cimburka, heitman zemsky a páni

Heralt z Kunstatu na, Plumlowë, Wratìslaw 2 Pern

äteina, Jan Berka z Dubé a z Lipého, Бобе]: Кипа 2

Kunstatu na. Buzowë, Ladislaw z Boskowic а jini; ze

Slezska poslanci Jana biskupa VVratìslawského, kníäat

Кит-ага bílého Oleënického, Jindŕicha Minsterbcrského

knëäny Lidmily Lehnické а jinych7 pak mëst Wratî

slawi, Swídnice, Jawora ага. 9“ О dalëím jednáni пат

nic wice známo není, neili йе w mësic-i ëerwenci Slez

sko skutkem poddalo se králi Wladislawowi; bezpo

chyby tedy Morawa. také, neuëinilali toho jiä di'iwe,

na. snëmu rozepsaném do Olomauce ро sw. Дани kî'ti

teli. “s `

Рго nëkteré wjtrìky, ktcî'í z ßawor do бес}: se

dáli, chystal se byl Wladislaw táhnauti osobnë do pole
na. pomezí W polowîci mësice ëerwna: odluoäil wëak

toho, kdyi wolán byl z Uher, aby tam wyprawil se

co nejdŕíwe; ргобей ustanowil slawnjÍ wyjezd swůj 2

РгаЪу, со budaucí král Uhersky'", na stŕedu den pŕed

sw. Janem kí'titelem. Páni Öeätí pî'iprawowali se jiä

dáwno k té jizdë hojnë a nádhernë, jako k nëjaké

Slawnosti. Listiny wytlané od krále dne 28 ëerwna na

poli u Kamyku, 3 ëerwence u Bydowa (Waidhofen),

pak 16 u Zongru (Angern) w Rnkausich, swëdèí о

23

Juni

28

Juni

267) Zápís toho sjezdu nëmeckj tià'tën in Dobnerî Mon. hist. Boh.

1V, 465.

268) Cureus p. 213: Lusatia primum juravit in Verba “"ladislai.

Deinde mense Julio etîam Silesia agnovit eum pro rege,

Srown. psnní kr. Wladîslawa ke Zhoï'clskym, dd w Praza 9

Jun. 1490 (Ob. Lans. Urkundvnbuch,) téì. zápis dotëeuy dd.

4 Jun. 1490.

20
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1490 бязи e smëru teho peehodu.

31

Juli

\

Kdyä па. konci mësice

èerwence seëel se u Sintawy na Wáhu s deputaci krá

lowstwi Uherského jemu wsti'íc peslannu, peeital we

průwodu swém as deset tisíc jezdeůw а. pet авторе

sich. ‘mi’

W lezeni na. poli u wsi Wleiho Mostu (Farkas

hida) dne 31 eerwence podepsal Wladislaw wyminky,

pod kterymiz preláti а, páni Uherëti powelali jej ne

trůn swé wlasti: аЪу práwa, swob ody aobyeeje wäech

obywatelůw zachowal neporusené, a zruäil wëe, ce

preti nim ed Matiáse usianowene bylo; zejména aby

nikdy пешая] berne wáleëné po jednom zintém, ale

spekojil se obyeejnymi důchedy kemery králowské;

аЪу nawrátil statky a. práwn tém, kterym ed nebeätika

krále e od krailewny neŕúdné a mimo spůseb práwni

edjaty byly; аЪу korunu a. klenoty î'iäské ode zwláät

nich na. to zi'izenych úŕednikůw ne hradé Wyäehradu

opatrowati dal, aniz kdy z rukau jejieh k sobè pota

hewal; аьу Morawy, Slezska i Luzie ebojich ed uher

skéhe krzilewstwi neodeizil а Sestimëstské pi'iprawil

ku peleZení zápisu swého ke smluwám Olemuckym,

kdyby pak stale. se wyplata, aby slezil summu wëceku

na. Wyëehradë a`nejinak mez s wèdomím a woli p're

lńtůw п. pánůw ji ku petŕebám králewstwi nziwal;

ëeho debyl Matiáä w Raknusích, Qtyrsku, Krajiné а

КошишесЬ, aby toho císnî'i nepostupowal bez powoleni

têchze prelátůw а. pz'inůw, аЪу dworem bywal w Uhi'ich,

о státnieh wëcech jen s Uhry, nikdy s cizozemci se

radiwal, а také jen Uhrům propůjëowai statky, úŕady ‘

a. důstojenstwi; аЪу nikdy newkroëowal moei de ма

néhe wedeni práwa, aniz kemu jinak, nezli po saudnim

nálezu, dal ujmu trpëti w jeho swebodë, práwich nebo

269) Bentini lib. IX, р. 525.
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stateich; aby nedopustil zlnëny w mincích, leda s га—

dau prelátůw а pánůw; aby potwrdil wsech listanoweni,

které. tiz preláti a páni od smrti Matiáëowy we weeech
zeniskych uèinili, acwzal na se také zapraweni wäech

dluhůw, kterychz na iold pro wojsko we Slezích a.

jinde potí'ebi bylo atd.^We prospêch králowny Beatrix

nebylo w celém zápisu ani slowa. Jiny'm wëak zápisem

téhoi dne a na. temi miste danym potwrdil )Vladislaw

smlauwy uzawi'ené mezi stawy ulierskymi а Janem

Korvinem; jenì nabyw ji práwa k hojnym statkům w

Uhŕich, Chorwatsku, Slowenské zemi a jinde, nato

wydal korunu a klenoty ì'íäské, а. odŕekl se kniietstwí

Slezskyeh, od otee proñ nedáwno nabytj'fch.Q70

Pamatnau tuto kapitulaei )Vladislawowu powazo

wati lze i co nejostî'ejäí kritiku minulóho, i eo neuté

Беду úwod nastáwajícího panowáni: prelati a baroni

uheräti, co pî'irození nápadm'ci weäkeré moci státní,

(о stawech rytii'ském neb mêstském nebylo w Ulli-ich

î'eèi,) odsuzowali zemí'elého krále co násilnika bez

práwného, a starali se pì'edewsím o to, aby jeho ná

stupce nebyl a nemohl ьуы jemu podoben, leöby ти—

mysla ruäil prisahu а práwo. 'Panewniëi moo паротит

w Uhî'ích tak byla obmezena, ze stáwalo se pochybné,

280) Zápis VVlndislnwůw dne 15 Jul. 1490 tiätën ap. Канта,

XVII, 46-55 i pojat (snëmem r. 1492) tnké ¿lo Corpus juris

Hungarici, I, 255. Kovachich prplements ad vestigia comiti

omm, II, 270 Smlauwa s Janem Korvinom, kterani odŕekl

se kníäetstwi Slezskych, jest nyni nezm'mm, musela pak také

jií 31 Jul. se státi, jestliìe prawda. jest, со Isthuanfl'y (Hist.

Hung. I, 5) twrdi, ìe “fladislaw jiz w mësíci srpnu podàwal

bratrowi swému kníäetstwi IIlolmwského. Cul-eus (р. 213,

358) dáwá о ni urëitó zprlxwy., dle nichä i Kunrnt Oleänicky"

iJîndŕieh Minsterbersky" obdrîeli шве swá panstwi nazpët,

в. ducatus Glogovicnsis mense Septembrì in verba regis ju

ravit.

1490

20*
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1490 mëlli Wladislaw byti jestë pánem, ëili jiz jen prwnim
sluhau prelátůw a baronůw swych. Owäem kdyby eit .Y

wlastenecky, duch sprawedliwosti a humanity, byl p`ŕe~

wládal w prsau aspoñ wëtäiny tëehto prelátůw a bàro

nůw, bylby muz dobromyslny a nesobecky, jakowy"

byl Wladislaw, mohl wzdy jeëtë s prospêchem î'íditi

obeené zalezitosti jejielú ale pohled na predni tŕídy

uherského národu Wtéto wëci byl nad miru neutëseny.

U ëeské slechty také za Wladislawa П zmáhal se

l hruby egoismus ëim dále tim walnëji, 'a wëak newy

hynul pî'ece nikdy hlauëek oswicenyeh wlastencůw,

na jichz působeni oko pozorowatelowo mohlo utkwëti

s útëchau a zalibením: w Uhì'ích ale, aspoñ pokud

naëe staèi wedomi, pohî'eëowáno muzůw takowych bof

lestnë, jeìto krok po kroku nespatŕujeme nez zámysly

sobecké Wände, a stát zdá se ze slauziti mël jen со

pokladnice obecná `pro koristi osobni, pro ehtiëe jed

notliweůw ро panowáni, bohatstwi a nádheŕe; aókoli _.

owsem izde nëkteî'i, jako ku pî'. Jagersky biskup

Urban Dóci, ëlechetnosti charakteru nad jiué wynikali.

Do takowyeh pomërůw muz mëkého srdee owëem tim

mène se hodil, ëim menëi zůstawen mu obor moei a

práwa; piece ale z_kusili t0 pozdëji ku pi’. )Vawî'inec

Ujlaky a Sigmund biskup Pétikostelsky, ze i 'Wladi

slaw newzdy podajnym se ëinil, a ze powëstná jeho

neëinnost pocházela z nedostatku netoliko. wůle, ale i

moei. Nejsprawedliwëjäi sand wynesl o nëm nejële

chetnëjëi nëkdy jeho w Öeeliáeh rádce Wilém z Pern

äteina., kdyz u wysokém atari, (10 prosince 1520) psal

synu jeho králi Ludwikowi: „Neboztik král pro swau

dobrotu mnoho zlého sobë ëinil w tëch králowstwieh,

a о to sem já. JMti desti mluwiwal: neb kdoz jedné

chtël ustawiënë trwati s JMtí mluwic, wëecko zjednal;
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na. swan skodu se JMt nie 'nerozmyslek kaidy jej 1490

utrwal mluwenim. Obyëejůw wsech bych já. VVMti

рта] ‚ kteréi jest on pì-i sprawedlnosti i jináë za

chowáwal: nez toho bych nepi'al, abyste sebau jinak

we swém kralowání neméli wládnauti a mocnë (kî'iwdy
lidem neëinic) Akralowati a rozkazowati i tim pánem

byti, aby to lidé znali, ze pana. maji.“ ’"1 Ро wsecka

stoleti neuméjí déjepisci uhersti _nez hanu bez miry а.

konce kydati na jmeno panownika, jens jen tim za

Winil, ze nebyl despotau a neumël násilim pojímati w

uzdu neslechetné clltiöe pŕednich swych poddanyeh.

Neslusnoli, aby narod pî'iöítal takó sobé sám шиш

~ onëch neŕesti a nestësti, která zawinili predni jeho

tehdáì representanti? A byloli to ëestné pro Uhry, ze

cela moc a sláwa jejich záleìela ne w nich samych,

ale w osobë panownika jejich, s nímî jedinym i stá

wala i léhala do hrobu?
Déjiny uherské za tëchto let jewi ~se byti w kaî- y

dém ohledu neutësené. Sotwa ze dne 9 srpna Wladi- Aug,

slaw pí'ijat w Budiné, sidle králowském, u welikém

jásotu obywatelstwa, pî'itáhl hned nazejtŕi bratr jeho

Jan Albrecht s wojskem as 8 tisici brannycli Polákůw

bez odporu aìblizko Pesti, a s druhé strany docházely

zpráwy, kterak Maximilian pi'ekotcm dobywal w Ra.

kausích mest ahradůw шве, podporowán jsa nekterymi

kniäaty a wojskem i'ísskym. Mluwilo se take, se byla

úmluwa mezi Maximilianem i Albrechtem o roztrìeni

králowstwi uherského, tak aby pŕipadla onomu zapadui,

temuto wychodm’ jeho cast. A prece nem' ani slechu

o narizeni weŕejné hotowosti w zemi, aby pozdwihli

se zbraní w rukau bohati i chudi a neustali w boji

proti odwáìliwym wetŕelcům, pokud jestë jake cizi

271) Archiv девку 1, 76.
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1490 kopyto älapalo půdu wlasti we kterémkoli krajî. Te

2 1

Sept.

péée ponechána celá nowému králi, а k nabytí wáleëné

podstaty neswoleno mu dani potiebnyeh, ale radéno,

aby podwedl králownu Beatrix slibem manielstwi а

wypůjëil si tim penëz i wojska 0d ni: on pak nemél

té mrawné stateénosti do sebe, aby opowrhl trůnem,

kteréhoî beze lìi ani dobyti ani uhájiti nemohl. Owëem

chowali se neëlechetné i rodiöowé k nëmu, Kazimir i

Aleeta, podporowawäe penëzi a wojskem bratra. mlad

ëiho proti staräímu; a neni co tupiti, ie dríwe neîli

tasil шей, zwláätë ke bratrowraîdé, pokusil se о na

rownání mírné se sauperi, Wyprawiw mimo uherské

biskupy, take pány èeské, Půtu Swihowského z Risen

berka k Albrechtowi, Jana z Selnberka k Maximi

lianowi. Awäak наш do praudu dêjin téchto zd'e pau

ätéti se nelze, ani wykládati, ргоё а. kterak wyjedná

wáni na oban stl-ansich zůstalo bez prospëchu, aëkoli

Albrecht odtáhl od Dunaje заве а Maximilian, ranën

byw pŕi dobywání Widnè, пешку баз odpoëiwati

musel. Korunowáni we Stolním Bélehradé dne 21 zái'í

odbylo se zatim pokojné a. slawnë, u pŕitomnosti weli

kého nmoástwi ëlechty netoliko uherské, ale i êeské,

obojí stawiwëi о záwod nádheru swau ne odiw.

W sausednich Baworieh, odporem proti territori

alni politiee pauujieieh kniíat, Albrechta we Mnichowe

a Jii'iho na. Landshutë, utwoŕil se byl (14 ëerwenee

1489) zwláétni spolek rytií'skj" pod znamením lwa, w

némito mezi 46 рану a. rytiì'i' predòili dws potomkowé4

rodu ecského Pilugůw z Rabëteina, Sebastian i Hincik,

páni na. Swarcenburce. Tito tak zwatui ,lewlái'i“ hledali

dlaulio nadaruxo pomoei a. ochrany jak u císaŕe, tak

i u krále )Vladislawaz пуп! ale, kdyìJ temuto zukau

äeti bylo tolik protiwenstwi od nejbliiïsich swj'eh pi'i
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buznjch, kdyä widél i swaka swého Jiî'iho táhnauti1490

s Magiimilianem do Uher k wyrwání jemu koruny

nowé nabyté, nerozmyälel se Wladislaw déle, ale W

uwáîení tak nenadálé zmëny wâeeh pi'írodníeh pome

růw,”n listem 2 iijna w Budíné wydanym slibil lewlá- O2

ŕům ochrunu swan а králowstwí Öeského, ìádaje spolu ct'

na stawech éeskych, aby pŕiznali se i oni k skutku

takowému. Sném èesky" byl téhoî dne (2 î'íjna) swolil

dosti znamenitau bemî „pro ebranu koruny ëeské,“‘"3

kteráí tudíi wybirána s welikau pi'ísností: awëak kdyi

Maximilian s wojskem ай do 18000 Ьх'аппусЬ wtrhnuw

(lne 4 iijna do Uber, zdobywal rychle po воЪё mësta Oct

Soproñ, Kamen, Kysek а jiné, 8 listopadu pì'itáhl k

Wesprimu а dne 17 listopadu zmocnil se i Stolního N102

Bèlehradu, tudíì lakomym wojákům swj'm pustil

w plen: VVladislaw pì'ijew do Preëpurka., (ahy Öerné

wojsko swó, z neznámycli pì'iéin роща w Morawë а

w sewerníeh Rakausich neóinné rozloiené, potáhl k

oehrané zemè uherské,)_ dne 8 listopadu psanimi welmi N2"

pilnymi swoláwal stawy»ëeské na. влёт do Beneäowa '

zase, ahy pro dobré koruny ëeské pî'ispëli mu we we

likych jeho potí'ebách pomoci nadobyëejnau. Na. snëmu

tom, dne 7 prosince, dräel poslanec jeho Beneä z

Weitxnile stawům гей, kterauä, ana. wrhá, swëtlo na,

tehdcjäi stew wëci, Celan téméi- doslnwnè zde klademe.

„Není wás tajno (рюши), po smrti krále uherského,

kdyZ králi рани -naëemu wzkázáno bylo, kterak Uhŕi I

k nëmu se uchjlili, tu JMt.Králowská obeslal wëecku

zemi, iii-daje тау: i ráöili ste k tomu wésti, aby JMt

Dec.

272) „Nachdem sich die leiiiftc gcswind halten .vnd gegen vus yczt

dernmss vnleidlìch wege von denjhenigen geübet vnd fiirge

nommen werden“ oc. prawí “Пашем“! w listînë 2 Oct. 1490

daué (w c. k. mjuém archiva we Widni.)

213) АгсШг девку, v, 433.
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1490 to důstojenstwí na se pñjal. Jeho Jasnost tak jest

uëinil а pî'ijal, vir té мавр, аЪу 2ешё od koruny1 od

trzené mohly zase byti pî'ipojeny: jakoä pak sau ty

zemë 512 JMti pi-isáhly a. jej za pána swého dédiëného

prijaly. “Нее, 1«1у2 JMt to pi'ijimal, nadál se, 2е bude

miti pomoc a. podporu znamenitau od nëkterych pi'átel,

jako králo Polského otce а. knëze Albrechts. bratra

swého: ani pak jemu jsau odporni a na piekáìku ne

malau. Totéz kníäe Jiŕi Baworsky, swak JMti,

kterómuz král pán más mnoho dobrého èinil а 5е5 uëe

tìiti hledël, nechtéje spoleónosti pod znamením lwowym,

ай se audům jejim od kníäat Baworskych útiskowé

поищи dáli, k sobé pŕijmauti а zwláëtë proti _némlL

Ale 512 jest to uëinil a we swau obranu spolek ten Se

zámky dobí'e 80 ke eti a k uíitku sobë a. korunë

Öeské pŕijal; a. ti maji jemu do smrti slauäiti a po

jeho smrti korunë 15 let, pauätëjice na swé zámky

JMt aobywatele koruny; jezto JMti se wìdi, 2е skrze

né bude moei pŕijíti zase k zámkům w ŕiëi 1 W Ва

woî'ich od koruny Öosko' odtrîenym. Dále мага král

пай s pilností, abyste ty, kteŕi jcätë bernë nodali, bez

prodleuí k tolnu wcdli а. mëli, aby ji dali, znajio JMti

welikau а znamenitau poti'ebu. Také тайге wëdëtì, 2е

kl'ál Ítímsky wtrhl do Uhor do sti daleko а nwázal se

w Bêlehrad: i táhne JMt osobnë proti nëmu s swy

mi poddanylni, а s pomoci Ьо21 chce se s nim o to

biti, jako s nepì'itelem. ”4 А p1'otoz_zádá pomoci od

wás pánůw, rytií'stwa. i mest, ne z práwa, ale z dobré

wůle, maje plnau nadèji do wávs, 26 znajl'ce takowau

274) Dle swëdoctwi' listin zdrzowal se Wladislaw po korunowàni

swém, od 26 Sept. do 16 Oct. wBudinë, 8-17.Nov. wPreä

purku, 13-15 Dec. w Trnawë. Tato Тайга wywracuji nejedny

kombinace dëjepiscůw uherskjch.
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znamenitau, pilnau awelikau potrebu, neopustite JMti 1490

jako pana swébo milostiwého, ale budete radni a po

moeni, keidj'Y wedle mozeni swého, jako wërni poddaní.

Neb mêlliby král pán más pŕiweden byti »k nëjakému
pádu, sami tomu rozumíte, ìeby král litimskj'7 na tom

nepiestal, nj'brz i nad tanto korunau pomstitì se а. ji

nemalé zlehöení i äkodu spůsobiti hledël.“ K té ŕeèì

podwolili se lined páni Půta. Swihowsky, Wok z Ro

senberka, Jan Zajic, Beneä `Libäteinskj'f a. jini tálinauti

swj'fmi ziwoty a. lidmi dobrj'fmi králi ku pomocì; rytií'

stwo a mësta wzali sobë nejprw рот, apak oznámili

rytii'i, ze jich málo pî'itomnj'fch, ale ze daji odpowëd,

ай jich bude wice pospolu; mésta pak, ie neminí slee

opustiti pána swébo, ale ze to chtéjí wznésti prwé na

swé obce. Protoz ulozen zespolka. поту sném do Prahy

ke dni 17 prosìnce.275 О jednáni ale tohoto snëmu

цеп! nám alie wice známo, nezli ze wäiekni ты sta.:

wowé, k zádosti a wůli králowë, piijalí spolek lewlá.

i'ůw we swan obranu a, w oehranu koruny êeské pod

wyminkami wylozenj'fmi jak w listu kralowé, tak i w

zápisu tóhoz spolku, daném we Mnìcbowë nad lesy dne

9 listopadu, а ze dali snëmowni swé, usneäem' wloziti

do desk zemskych due 23 prosince. ”7“ y „а:

Odcházeje z Öech, jmenowal byl Wladislaw dwa.

pány, Jana Левее z Janowic nejw. pui'krabího e Petra.

z Rosenberka (na mistë, staräíbo jeho bratra Woka,

баню ehurawébo,) i dwa rytii'e, Mikuláäe mladëiho

Trëku z Lipy па. Lichtenburce,a.Albrechta. z Leskow~

ce podkomoî'iho, za heitmany králowstwi Öeského,

275) О тёти Beneäowském zachowala se zpráwa,. kterau Petr

pisaií .Budëjowskŕ рва! pánům swim папой dne 7 Dec. w

Beneäowë. wiz Archiv быку, v, 435-38.

21e) Archiv èesky v, 439. ИЬрЕв мышку s Nov. 1490, chowà

se w orig. w cis. kr. tajném archile Wideñsk.
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1490

27

Dec.

to swëì'il wládu w zemi na miste swém: moc wäak a.

obor jejieh podruòi nejsau nám urëitëji známy. Tito'

napotom nejwyäëi zpráwcowé zomëti, а wedle~nieh pá

ni Jindŕieh ze Hradce со nejw. komornik, Půta, Swi

howskj" z Risenberka со nejwyääi sudí, а pak Beneë

z Weitmile со nejw. minernistr а purkrabi Karlëtein

skj", î'idili spoleëné zálezitosti zemské a snaìili se opraw

dowë о zjednáni kl'áli swému pomoci со nejhojnèjsi

z Ceeh i z Morawy. Stawowé Morawëtí byli za. ро

sledního snému psanim welmi laskawym zawitalik tèm

to zpráwcům králowstwi Ceského, poslawäe pí'ipis,

kterak cisaŕi a králi Rímskému odpowídali pro перм

telské jejich proti králi Wladislawu poèináni, a 021121

mili, kterak jsauce s Öechy jednoho jazyka i pi'íslusi

ce k jedné koruné, mëli radost z opétného swého spo

jeni a pŕzllisobë postawiti se s nimi spoleënè preti Ném

oiìm pod i'iäi jsaucim, kteì'íz pry wäelikj'fmi cestami

liledali jen zlelieeni jazyka. jejicll. Na, to zpráwcowé

Сейм due 27 prosinee dali odpowéd’ nemónë pŕátelskau,

prawice, „jestlizeby útiskowé а nepŕátelstwi od cisaŕe a

králeftiiliskélio nebyli pi'etrîeni a piestáni,äe mykrále

рана swého milostiwélio nemínime opustiti,ale téch cest

hledali sine `a je bohdá pied sebau máme,äe JMti sku

teénau pomoc uèinime, ktel'áî jest neslychaná. i nad

obyöej; kdezto takék wám maime nadéji nepocliybnau,

ze паевые piedsebráti гонка. Take pánì а pi'átelé mili!

jakoì pèéi máte о korunu tohoto králowstwí, nfajic в

pomoci pána boba wëemohaueiho, wás i jinych ku ko

runë pi'isluënych, ze seNémeekého jazyku neb пагода

рй‘савсшией nám äkodného u_warujem, a spůsoby pied

kůw naäieh iwaäieb preti nim liledati bildem; гей jakoz

dále dotykäte znamenitj'ch poti'eb koruny ëeské, piú

telsky nám tak mnoho dobrélio jako wám samym Ы
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dajíce: z takowych wäech peèliwostí, парша о krále 1490

паёеЬо pána, o králowstwí a korunau Ceskau, o nás i

o was, 1172151 Milosti welice dëkujeme na miste nas i

wäech panůw, rytií'stwa i mêst králowstwí Öeského.

Oznamujem také, ze na suché dni postní nejer pì'iëti

(23 února. 1491) bude snèm (1121111 na hradé Pmìskémi

ì zdá se nám i wam potìebné, abyste ráůili wyslati k

nemu nekteré ze sebe s temi spůsoby а poti'ebami, ku

dyby se ta nebezpeëenstwí mohla pi'edjíti,kterychä ste

we swém psaní sami ráëili dotknauti.“277

Dotëeny wäak snëm èesky odbywal se, k' iádosti 1491

krále )Vladislawowé, jak se zdá, 0 nëkolik dni dî'lwe:

neb jiä 23 února dáwal о jeho usnesení rytii' Jindi'iehKoe z Dobräe na Bysti'iei knizeti Albrechtowi Bawor- l

skému tu zpráwu: ze král zadal ski-ze kanoléŕe swého

Jana z Èelnberka: 1) aby stawowé Öeëti zapsali se k

jednotê se-st-aw'y uherskymi,nejprw proti Turkůxn,po

tom proti wäein nepŕátelůmA wůbec: na бей stawowé ze

odpowedèli, ze k uzawì-eni tak důleäité wéci byl jich

pî'ilià malj'ì poëet poln'omadë, ze nechtéli zadatiswobo

dy awe, akoneène ze odepŕelizápisu takowému. 2) Dru

há ìádost byla о pomoe brannau proti králi Éimskému'

a Némeům: i k tomu Ze dana. odpowèd, :Ze stawowé

nebyli zawúzáni 'wálèiti mimo hranice wlasti swé, ale

ze llotowi byli brániti téclxto pi'oti ka'ìdému, kdo by

nepŕátelsky jieli dotj'fkal. 3) Ke 11011 ìádosti, o powe

leni dane s waî'eni piwa, po 1 groëi èeském s_ kaädého

dëberu na. cely`1~ok, йе рНв1а11р111 stawowé, а ie se

poënc wybirati ode due 2.máje toho leta, а. 10 ode

wäech duchownicli i swétskyel1,zemanůw i nezemanůw.

4) Koneůné i to naî'izeno jest, aby wëickni obywatelé

‘slidmi swyrni byli wojensky poliotowë, swoz) a sti'olbau

21%) Archiv девку, 1v, sau-5.
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1491 k obranë koruny proti ůtoku kterémnkoli.27S О внё—

mu tom a uzawî-enich jeho ëel lilas welikjl po zemich

okolních, zwláäté za pî'íëinau lewláî'ůw. Cisaŕ Fridrich,

zameäkaw wyprawiti k nëmu posly w баз, aby tauäili

na. Wladislawa i odwrátìli stawy 0d jeho podporowáni,

omlauwal opozdëni swé i pí'íliänym zamëstnánim i ne

pohodau a zlj'mi cestami; a pak poslaw swého sluäeb

nika. Dobäe 2 Boskowic ku pánům 2 Rosenberka. na

Krumlow, kami i páni swoláni bylì, ujiëtowal, йе

zachowqjili páni ëeäti pokoj protì НЕЁ а. proti zemiRa

kauské, cisaì` i král Rímsky tak opatì-iti chtéli, aby téä

koruna. Сены. od ì'íëe i od zemë Rakauské w pokoji

zachowána. byla; neb йе úmyslu toho nemëli, аЪу na

ni wálkau saìeno bylo, ale 20 jim potî'ebi bylo wèdéti,

mêlili péëi miti na obec Öeskau; tim pak ie nepŕeká

äeli osobám, aby (Пе starodáwné swobody slauiilî za

mzdu komukoli wen z koruny. ‘"9

Zuwedenj'ch tuto pî'íkiadůw jewí se 21‘е3шёа ne

pochybné, ie wyëäí ëlechta ëeská, шиш pak nejwyäëi

zpráwcowé а. úŕedníci zemäti, ukazowali skutkem mno

hem wótäí ochotu, pî'ispëti králi a pánu swému pomoci

w jeho potí'ebë a nauzi, neili stawowé ostatuí. “в“ Pro

278) Original psaui rytiŕe Jindŕicha Koce (dd` ex Bistricz fer. IV

ante Wnlpurge 1491) ualezli ame w МЫ. агсШш ŕiäském we

Mnicho'wë.

279) ‘У archivu Tŕebonském chowaji se pìípisy psaui cisaï'owu. ke

stawům Öeskym due 6 Mart. а odpowëdi 0d nejw. purkrabího

р. z Janowic nn to dané dne 13 Mart. 1491, i sauwëká cc

dule o poaelstwi p. z Boskowic ku pánům ëeskjm.

280) To seznáwali i Wladislnw sám we psaui (dd. pod “Эдема;

dem Uherskjm 19 Mai 1491) k nim dauóm prawë: „W

prawdë smo вешал, ie ste wy té pomoci, Щек-М nâm w бе

châch awoleua. jest, weliky" a prwni puowod a pŕiëina bylì“

oc., kdeito je spolu дым, aby bez meè'kâni wyprawilì jeäté

ku pomoci jeho do Uber na iold 4 neb 5 tisic lidu brannélio

щ. (Orig. mh. Tfebon.) °
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tez není se eemu diwiti, ze i král, jako wdëënau od- 1491

ménau, wzdal se k jejieh prospëchu cástky zákono

dárné moei swé, propůjeiw jim plnomocenstwí, aby'na

jeho niistë swolowati mohli ke wkladům do desk zem

skych, na tento spůsob: „аЪу saud zemsky zůstal we

swé_ celesti а. we swém predsejiti; co se pak doty

ee kladeni do desk, a sice käaftůw, listůw, neb шё

stané a sedláci jedni druhym, to my wám mocne ро—

raueime, abystewy pi'i кажусь suchych dnech tu moc

mëli dopustiti we dsky wloìiti, rezwaiujice to wsichni

zespolka, pekudzby sprawedliwé bylo, аЪу se w tom

nic preti práwu nestalo; a tu moc miti máte az do па

äeho bohdá stastného do zemë nawráceni. Kterézto po

woleni nase oznamte wsi zemi, a. powézte lidem, аЪу

kaìdy, kdozby co we dsky klásti mél, pred wámi o

suchych dnech to oznamowali, ze wy w te matte spra

wedliwë nahlédati,a pokudz se Wám sluäné zdáti bude,

ze máte od nás mee dopustiti, ahy takowá Wéc we

dsky zemské wlozena byla. To wëak аЪу se dálo to

liko pi'i kazdych suchych dnech ane jindy, a tez jed

nostejného wäech wás rezwázeni.“ “51 Pi'i panowaw

sich tehdá-z různicich a sporech mezi stawy, a zwlá.

sté mezi ëlechtau a mësty, nepotŕebiwykládati,.důlezitéli

bylo pewoleni toto ku prospëchu strany jedné preti druhé.

Mezi tim nebezpeèí w Uhî'ich hreziwëi odwráce

ne bylo hlawnë tim, ze po dobyti Bélehradu zeldnéŕi

ëwábsti Maximilianowi odepŕeli daläi sluzbu, nespeko

jeni jsauee jak nerownym dëlením keŕistí, tdk «i ne

placenim zoldu, tak ze Maximilian osadiw jen mista

dobytá wërnymi posádkami,bezdëky epustil zemi. Pre

ёей Wladislaw uminil brannau moei ebrátiti se piede

wsim preti bratrewi swému Janu Albrechtewi, kteryz

281) Archiv девку, v, 439.



318 Кита. XVI. Кии штамм II. Üláfuek VI.

149 1 to wrátiw se 0d Pesti, po nëkolikerém xleprospéäném

stáni a wyjednáwani, poplenil byl nejer okoli Jager,

ské, a pak jal se byl dobywati mésta Koëického. Ne

můzeme zainlëeti pŕi tom události, kswiŕe téméì' nepo

dobné, aè spisowatelem sauwëkym oswëdëené,262 ana

туш se pana Půty Swihowského z Risenberka, nejw.

sudiho w krńlowstwi Ceském. Koäiëané, wálce ne

zwykli, kdyì pi'ibliìilo se k mestu jejich wojsko А1

brechtowo, straehem pry na obranu byli zapomenuli,

nedbawäe ani bran mêstskych zawriti, ani dela swá

rozloìiti po zdecli, tak йе pewné a důleìité mësto bez

odporu byloby se octlo w moei Albrechtowë, kdyby

miliodau pi'ítomny pan ëesky byl rychle nesebral 300

1е111‹ус11 jezdeůw a netzihl s nimi preti nepî'iteli; jemui

doskoènostiswau mnohé spůsobiw ëkody a nesnáze,

dodal koneëné i mêsfanům poti'ebné odwaliy 11 21111121

losti k odporu. Wladislaw po nowém roce, w nejkru

téjëi zimè wytáhl 2 Budína pres Jager ku Koäieům,

podáwaje bratrowi swému bitwy: nepi'iëlo w'sak k ni,

ale ku pokoji, jenz po dlauhém wyjednáwáni uzawren

u Koëic due 20 února na ten spůsob, ze Albrecht u

znal bratra swóho za krále Ulierskóho, a mël zato do

té doby,.‘azby snad sám dostal se na trůn Polského

králowstwi, poziwati knízetstwi a mest Slezskych,I/Vla

dislawowi od Jana Korvina butlto odstaupenych,

jakozto Hlohowa welikého, Koìichowa (Freistadt), Spro

tawy, Zelené hory, Swobodina,(Schwiebus),0tina (Vlier

tenberg) a Ногу, апеЪАЪергт jemu pripadnauti maji

eich, jakoìto zemi lbilého Кишат Oleänického, 1111126:

stwí Öpawského, Krnowského (в hradem Cwilínem,)

20

Fehr.

282) Tubero in Schwandtneri scriptor. rer. Hunger. II, 150. Katona

XVII, 99. Stale se to tuëím w Novemer 1490.



ngprawa preti Аттестат. Bële/zrad delig/l. 319

Toëeekéhe (s mèstem Bytemi а. hradem Swrehlencem) 149i

а Kozelského (se Hlubèicemi a Wladislawi) а111. 283

Tim owëem nenabyly Uhryjeëté ani pekeje, ani od

dechu: neb Turci lnrezili na. jihu dobywánim srbskélre

Bélehradu a wpády hojnymi, proti nimz poslán wůdce

Pawel Kînizi; nad te Jii‘i kníze Srbbsky а Wawì'inee

Ujlaky bzin Maóewsky brejili tam nebezpeënë preti so

bë; w Cherwatsku bojowati bylo s pŕíwrzenci Maxi

milianewymi, preti kterymî Jan Korvin äleehetné a.

platné konal sluzby; wojsko zase ëemé, mezi )Vece

wem a. Jagrem rozlezené, nedestáwajic zoldu, peeinalo

si w zemi témëŕ jako neprátelé; a potŕeba dobyti .za

se Stelnilio Bélehradu nepi'estáwala naléhati nad jiné

pilnéji. Pri eblezení mêsta toho w mësicich èerwnu a

ëerwenci1V1adislaw, za pì'iéinau okoli bai'inatého a zim

niénéhe, tëìee se roznemohl, takze о brzké jeho

smrti hlas se rezcházel, en pak, ро skuteóném Вё- Ji?,

lehradu dobyti dne 29 éel'wence, (10151 eas na Palo

ЮН“ we wzduchu zdrawèjëim, lééiti se musei. W ta

kewém stawu, kdyz císai' Fridrich (an Maximilian na

snëmu i'iäském w Nermberce zzídané рг011“71а(11в1ат0

wi pomoei byl neobdrzel,) podáwal se k jednání
Y pekeje a zadel, aby plnemocnici obejí strany se»

sli se na Heimburce nebo w Preäpurku den sw.

Bartolemëje (24 srpnaz) swoliw k tomu Wladi

slaw , jmenewal 22 srpna. také esm prednieh rad

туф, (mezi nimi ti'i Cechy, Jana z Selnberka, Be

neée z )Veitmile a Jana z Raupowa,) k důleìite'ruure

kowáni temu. Tauha jeho po koneëném upokojeni ze

mi byla tak pì'iliëná, ze nerozmyslel se dlauho pi'istau

283) Semmersberg, I, 1056-61. Dogiel ced. dipll Polen. I, 79.

Pray anual. IV, 219. Katoen XVII, 163 sq;

284) Die listin byl w Bëlehradë jeätë 1 Aug., w Palotë jiz 4 Aug.

1
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и

14791 piti k wyminkám jakymkoli. Takî po wice nez dwan

по“ mêsiëném namáhání umluwen koneënë pamatny mir w

Prespurku dne 7 listopadu 1491, jímäto prisauzeny

Uhry Wladislawowi, Rakausy Maximilianowi, a wsak

s mnohymi pro Wladislawa obtíînymiwyminkami, jichz

auplny Wyklad sem nenálezi. Owsem lehké byly by,

které Öecli se tykaly a swëtsí ůástky pozdéji pî'ipojeny

jsau: se panu Dobsowi zBoskowic, jenz byl jiá se stal

nejwyssím heitmanem cisaî'owym a pŕedním jeho 111110—

mocníkem, mëly se wrátiti statky zápisné w Morawë

od krále Matiáse odjaté, a nahraditi naklad na oprawu

liraclu Épilberka uëinëny; йе umoî'eni jsauv dws. zapiso

wé nëkdy arciknízete Albrechta, dani králi Jiî'imu, je

den na 40, dì'uhy na 50 tisíc zlatych dluhu pojisténé

ho na. zemi Rakauské; a koneëné ze Wladislaw mél

zastaupitì císai'e w dluhu l2 tisicůw zlatych uberskych,

)Václawowi VVlèkowi z Öenowa i nëkdejsi jeho rotê

zapsaném na jistych dáwkách zemè Rakauské: tim

wáänëjsí ale a důleìitëjsí byl slib a záwazek jmenem

králowstwi Ulierského, ze sejdeli VVladislaw bez dédi

cůw muäského pohlawí, Maximilian a potomci jeho

mëli déditi po nëm trůn Uhersky, a ze stawowé uhersti

jak na snëmu co nejprwé pî'ístim wsiekni wcsmës a
auhrnkem, tak i kazdy z nich zwlástë, zápisy swymi

to stwrditi mëli_ ‘185 .

Mezitím Jan Albrecht, dowëdéw se 0 nebezpeëné

bratra swého nemoci, nemeskal byl w mesíci srpnu

wtrhnauti opët wojensky do zemë Uherské, aby zmoe

niti se mohl trůnu, oëekáwanym aumrtím uprázdné

ného; kdyz pak uzdrawil se zase Wladislaw, neopustil

zemë, ale predstiraje tu wyminky miru swého nespl

285) “Tsecky spisy náleìité k míru temuto wydány jsau nejaupl

nëji a nejzpráwnëji w Österr. Archiv., 1849, III, 466- 547.
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пёпё, tu kî'iwdu jemu ëinënau zruäením umluwené s

nim poslaupnosti ku prospëchu domu Rakauskèho, po

ëinal sobë w Ubi-ich jako nepŕítel. Dobyl nékolik

zámkůw а poëal obléhatì Koëice лаве. Wladíslaw

poslal sice Stépana Zápolského s wojskem ëernym

proti nëmu, ale naî'ídìl také nowé s nim wyjednáwani

W nadëji, kdyz tenkráte jìz jen máti Alzbëta Rakauská.

stranila..m1adäímu synowi swému, otec pak Kazimír

. upŕimo hanil jeho poëinaní, ze dojde se zádaucího po

koje bez daläiho krweprolití; také dal prj’7 wůdcům

swym naî'ízeni, budßuli se s Albrechtem bíti, aby wi

tézstwi uííwali co nejmírnëji, a. `éetî'ili netoliko ziwotá.

jeho, ale i cti a. dobrého jmena.. Swéwolná neustupnost

Albrechtowa uëinila bitwu newyhnutelnau: we kterézto

kniìe ten, w nedéli den nowého roku blizko Koäic

auplnë porazen byw, utekl sice do Preäowa, tam Wäak

od Zápolského i Haugwice brzy dostizen а jat byl.286

Zápolskjf pamëtliw jsa. íádosti krále swého, nejen pro

pustil ho na. swobodu, kdyz odŕekl se wäeeh dalëích

nárokůw do Uber, ale wracujieiho se domůw pozwal

k sobë na zámek Spiäsky, odkudz bohatë öastowanóho

a darowaného doprowoditi dal ëestnj'lm komonstwem

do jeho wlasti. `

286) Йе bitwa u Koäíc, od Boniiniho è'iroce n po stnroklassicku

(bez udáni datum, ale s obligatnimi obojích wúdcůw polních

arengami) liëená, piipadla na „nedëli den noworoëni 1492“,

swëdëi snnwëkj Bartoli z Prachñnn (MS.) a. Weleslawina w

kalendáŕi histor., сой ilistinau od Zápolského a. Hnugwice

dne 6 Jan, 1492 „in castris regia@ Majestutis, sul) obsidione

civitatls Eperies“ dumm se stwrzuje. (W'agner, diplomat. Sáros.

p 193.) Bnrtoä z Pracbñan a “feleslawina jen tim chybují,

ie mluwi, jakoby lVladislaw osobnë toho wítëzstwi byl dobyl.

Onen prawi: W nedëli na nowó léto porazil král \Vladislaw

Poláky u Koů'ic w Uhŕich; mnoho jim wozůw pobrali. Odtud

Eeské pŕislowí: „nabereë se co u Koà'ic.“ _

1491

1492

Jan.

21
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Nebylo wäak :mi tu jestë konce tëäkych pro Wla

dìslawa nesnázi. Snëm uhersky, swolán byw па den

hromnic (2 února) k inartikulowání Wladislawowy ka

pitulace (ode dne 31 öerwence 1490), ku potwrzení

miru Preëpurského a. k jinym zákonodárnym potí'ebám,

zbauì'il se, kdyz uslyëel о zapsaném domu' Rakauskému

práwu poslanpnosti, koneénë ale 7 bŕeznn роман je

pî-ece danymi na to listinami. Bylit té doby také ртам

páni éeäti a morawäti u hojném poëtu w Budiné pH

tomni, о jichz ale tam ŕízení цеп! jiz zádné pamëtiPÈ"

Mezitim opakownl Wladislaw záwazek со do zemi ko

runy Öeské stawům uherskym uéìnény we snëmowním

usneäeni bez rozpakůw doslowné, nehledë nato, ze
mluwiwal w Cechách w jiném smyslu aY ze èlánek je

den smluw Olomńckych byl ustanowil, `jestliìe král

Uhersky bylby spolu králem Ceskjm, йе ony zemé

wrátiti se mëly Öeské korunë beze wil wj'fplaty. Ne~

bylat to ani prwni ani poslední obojetnost, kterê král

ten, newëda sobé rady, se dopustil. Koneëné záwazek,

ìe dworem swym bydleti mél napotom stále w Uhî'ích,

287) Zejmena byli to páni: Wok z Rosenberka, heitman králow

1 49').

Febr.

Mart.

sth' Öeského, Wilém z Pernäteiua, nejw. hofmistr, Jindŕîch

z Hradce, nejw. komonn'k, Hita Swìhowsky z Risenberka,

nejw. sudí, Веной z Weìtmile, Zdenëk Kostku z Postupic na

Boìim dome, Jan z ëelnberka, nejw. kancléï', Mikuláà' mladè'i

Trëka, Mikuláà' mladè'í z Hoŕic na Pecce; a Morawané: Ctibor

z Cimburka, Jau z Lonmice na Meziŕiëí, Wratislaw z Pern

ëteina, Wlxclaw z Ludanic nu “'ewefi, Jan Kuna z Kunstatu

a j. w. (Codex Pernëteiu. Limm. u. 204.) Tak hojné shro

máìdëm' Eelny'ch audůw koruny Öeské nestalo se bez důle

гнусь pŕiëin politicki'ch: ale podáwá to důkaz nowŕ1 jak

kusé jsau naäe znńmosti о událostech té dey. Není wäak

pochyby, ìe jednalo se mezi jinymi wëcmi же о рошос,

kteréî poìadowaln реши spoleënost lewláï'ůw protì Albrech

towi kníìeti Baworskému (wiz doleji). Páni ti meëkali w Bu

dlnë we dnech 11-19 Febr; na poëátkn Mart. jiì se byli

wrátili domůw.



бес/111 provincie. ngprawa prati Turkům. 323

bylo upî'imé snizení kralowstwí Öeského, wymazání 1492

jeho z poëtu mocnostl- samostatnych w Europe a. od

sauzení poéáteëné k iiwobyti pauze provincialnimu.

Öestnëjëi bylo prwni Wladislawowo postaweni se

proti Turkům. Sultan Bajazet, dowëdëw se o neswor

nosti a wálkách w Uhŕích, umínil byl uziti doby pi'i

hodné k rozäiŕení panstwí swého w.té stranë: sbiralt

wojsko hojnëjäi nezli kdy za lidské paméti, jimz za

plawìti zamyälel z jara. r. 1492 zemi uherskau; mlu

wilo se o 200,000 ай do 360,000 muzůw brannj'ch,

jezto sbírali se u mësta. Sredee (Sofie) w Bulharsku,ra.

lodi pies 200 mélo Dunajem na. horu bráti se; 10 bŕezna

wytáhl Bajazet sám z Caŕihradu do pole ke Sredci;

strach dojimal kî'estanstwo, netoliko w zemích koruny

Uherské a Polské, ale i W Italii a. w Némcich, ano pro

neswornost panowníkůw nikde баку пеЪу1о k ráznému

odporu; W méstech ëeskych ukládán půst a konaly

se slawné processie s modlitbami, аЬу bůh pomáhal

ÑVladislawowi w nebezpeëí welikém. “sa Chwálilo se

o králi, 20 nedaw nijakého znameni bázné, postaral se

záhy а. důkladnë pî'edewäim o rozmnozeni posádek W

pewnostech tehdáz pohraniënj'fch proti Turkům, Sewe

rinu na. Dunaji, Bélehradu, Sabei a Jajee, 1 о dosta

288) Bar-toi 2 Prachñan dal (w pamëtech Mik. Dnëickéhn 2 Heslowa)

tuto zpráwu: L. 1492 w pondëlí po pamatce sw. Bonifacía,

uloìili na. Нож-5.011 Kutnách půst, uëiniwäe slawnau processi,

. . . a. prosice pána boha, aby ráëil pomoc dati králi “Vla

dislawowi proti Turku,l 111431312 leíel w Uhŕích na Kosowë poli

в wojskem welikym. (Öasopis Öesk. Museum, 1827, 1V, 79.)

- Mimochodem pi'ipomíuńme, ìe bezpochyby k této wyprawë

верны byl Магу wůdce ëeskŕ, Wáclaw lVlè'ek z Öenowa, ono

pamatné nauëení -lm králi Wladislawowi, „kterak se maji 111

kowati jízdní, pëii i wozy," jeìto nalezäe w archivu Tŕebon

skám wydali jsme w (Зав. Ö. Mus. 1828, II, 12 sl. (Srwn.

wybor 2 11сегвшгу бывйё, 11, 999—1016). —

21*
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1492 teëné pro në zásoby; do Bêlehradu, na jeboz ochranë

zálezelo nejwice, polozìl také `z ëernélio wojska. tisic

Öeehůw, ostatní pi'idaw Pawlowi Kiniäimu k obranë

jiznich hranic zemë uherské; a lilas jeho, wolajiei ná

rod celj" do boje, potkal se tenkráte stakowau ocbotau,

ze i knézi а. mnichowé w hojném poëtu nabízeli se k

wedení zbrané; takz byla nadëje, ze wojsko ki'estanské

wzroste na 100,000 ba dle nèkterj'fch 1'её1ай na 200,000

lidi brannyeh, vk nimz mélo z Öech pŕîbyti do 20 tìsí

cůw, a za nejwysäiho wůdce jejich ustanowen byl

Étëpan Bátory, uherskj’l nejw. sudi a wojwoda Sedmi

hradskj". Bylot znamenini znepokojujicím, ze Martin

Cobor, bán Bélehradsky, jejz Wladislaw byl roku lon

ského poslal k Bajazetowi o pokoj, ani newracel se,

ani nedáwal о воЬё nic Wédëti: ай koneëné w mësíci

ëerwnu pî'ìäed zase, neumél wyprawowati nic uröitëj

ëího, neìli ze mu bylo cestowati tî'i dni skrze tábor

turecky. Awäak Bajazet, pî'itáhnuw ai na Kosowo

polea uslyäew jak о welikych proti nëmu pŕiprawách,

tak i 0 porázkácb lidu swého we Walaäsku a Sedmî

hradsku, rozpustil wojsko, а. daw spautati baäete, kte

ryz mu byl рту k weliké té wyprawé radil, wrátil se

do Konstantinopole. 939

Naproti tomu spůsobil tim wëtëi wůbee pohorëeni

289) Se zpráwami podanjrni o wëci té od Bonfiniho (Decad. V

libro III), sauhlasi Udis in apologia R. Wladislai (MS), jenä

di, mezi jinymi slowy: Cum tercentis et sexagìnta uti afir

mant millibus hominum, audits. Ungarorum discordia et intes

tino bello, Turcorum imperator Sophiam venit. — Trepidabat

› Italia, Germania cum Sarmatia ñuctuabat, nulla. externorum

auxilio praesto adesse poterant. Solus rex hand quaqnam

animo consternatus — extemplo tot tantisqus pericolis occur

rit. — Mox delectum ingentem habuit, ac eentum millia,

equitum nomina spente dederunt. — Nulla umquam studiosior

animosiorque suseepta est expeditie, ad ducenta hoininum

millia Turcis occursura omnes esse censebant oc. —



Wypmwa prati Turkům. Oklamání králoumy Beatrix. 325

pomër ten, we kterém VVladislaw mimo wůli swan о 1492

etnul se ku králownë Beatrix. Podotkli jsme jiì, kte

rak od poëátku zpauzel se preti kaädérnu s ni spojeni,

aêkoli nawedenim prelátůw a pánůw uherskyeh tajil to

dle moznosti. A jakoby pî'irozené neehuti nebylo do

sti, naléháno jeäté s mnohj'mh stran úsilnë na. 211011102

nëni swazku manzelského mezi nimi. Jan Korvin jen

pod. tau wyminkau wydalprj'y Wladislawowi korunu sw.`

stëpana, йс zawázal se nepojmauti maeeehy jeho nikdy;

rodiëowé a bratî'í hrozili odepî'enim poäehnáni a klet

beu, kdyby k ni swoliti ehtël; sami pak preláti а pá

ni uherëti nepŕáli si spojeni takowého, bojice se, aby

pani ducha. wyteëného a wzdëlanosti neobyëejné nena

kazila. muze swého штату а. chautkami absolutistieky

mi. “9° A wäak w nesnázi a. potŕebë nejwétäi, brzy po

korunowáni, туй neumëli aneb neehtëli raditi mu ji

nek, on swolaw wétäi 51011 poëet dohromady (12 î'ijna.

1490,) nejprw saukromi oswédëil se jim, йе рго uwa

rowáni wëtäiho pro Uhry neätësti byl siee hotow, dle

гиду jejieh, slibiti králownë manîelstwi, nikoli ale sp1

nìti slib swůj; а о nëkolik dni pozdéji, u pì'itomnosti

nemnohyeh, uöinil slib temi slowy skuteenë, ze kdyä

preláti а. páni toho poîaduji, on po wůli 5051011 uëiniti

hotow bude, ай jen králowstwi. 0d nepŕátel oöiëtënó se

upokoji; králownaI slibila za to pŕispèti ku potŕebám

wáleënym 200.000 zlatymi uherskj'fmi, а ос11°101 se onëeh

290) Anteqnam regalibus inìtìaretur insignibus, Joanni Corvino

pertinaeiter postnlanti Wladislaum jurasse ferunt, se reginam

in uxorem numquam esse ducturum, neque coronam ab eo alio

modo redimì potuisse. - Wladislai regis frntres perpetuas ei

inimicitias indicebant, si se cnxn vidna conjungeret; patentes

maledîetionem interminabantur. - Proeeres — nil in pectore

magie perhorrebant, quam ne regina. tyrannieis Mathiae mori

bus novum regeln infieeret oe. -
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1492 300,000, kteróz co dluh na koruné poíadowati mela..

Pokud trwaly nepokoje a wálky, ubránil se Wladislaw

dotirawosti swé nemilowané newésty, an jen welmi po

i'idku, a nikdy bez hojnych swédkůw, s ni se scházel:

ale kdyz r. 1492 minulo 1 posledni kruté nebezpeëi od

Turkůw, uraäená tolikerymi odklady pani, wyëerpawäi

jii wäecky prostŕedky prosby a hrozby, utekla se ko

neënë ku papezi, tehdáä po Innocentiowë smrti (-1- 25

ëerwence) nowé zwolenému (11 srpna) Alexandrowi VI,

z domu Borgia; jemuz, aby moei apostolskau donutila

krále ke splnéni daného slowa, neostychala se pí'ed

kládati 1ей,йе mela od Wladislawa. netoliko slib, ale 1

skutek титьку. Т1111 пешоЫа, owsem nezli odwrá.

titi od sebe jeäté krutëji Zenieha bezdééného, ana 1111

nutila jej zastáwati óest neboli hanbu swau pî-ed nej

wyëëi saudni stolicl na swëté. Wyprawil proto Anto

nina biskupa Nitranského do Riina, kdeî nemilá jeho

pi'e tonula. po dwé léta w powodni práwnické, ai nej

wyääi ten saudce koneënë (3 dubna 1495) wynesl ná

lez na odsudek ubohé oklamané králowny. “91

К auplnému zemé upokojeni, we smyslu prelátůw

a. baronůw uherskych, bylo jeäté рой-13111 odstranënl s.

zmaî'eni toho stroje, ktery hlawné èinil byl wůli nékdy

291) Biskup Nitransky Antonin, zdräowuw se w Èimë dlauho d0

r. 1493, zisknl tam ŕeënika i spisowatele ncznámého, jenì si

dal jmeno Udis (bezpochyby läijmeno Ойд’ец‘, t. j. Nikdo,)

aby sloäil zwláätni obranu krhle VVIadislawa w pŕiëinë tét0,°

a pi'ipsal ji jemu (t. biskupu Antoninowi.) Nalezli sine spis

ten dodŕe prowedenj' a dosuwad neznámj muzi rukopisy

bibliot. university Praìské pod sign. I, l). З,‘ kami na. l.

98-132 wepsán byl okolo r. 1500 w Krumlowë. Jest to tedy

swëdek stm-ii a. znalejäí, neìli sám Boniini; bs die slow

nëkterych a wët domj'älelibychom se, Ze Boniini jiä spisu

jeho uäiwal. Dála srown. J. Burcardi diarium urbis Romae 111

Eccardi corp. histor. med nevi tom. II.
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Matiáäowu neodolatelnau: byly to poëátky stáléhowoj-11492

ska, powëstné jeho roty ëerné. Kdyì Matiáêwboji u Ko

stolan (W lednu 1467) 2111611 Ъу1 wáleöné roty bratrské

co mocnost samostatnau a nezáwislau, роптал ве Ъу1

také о uwedeni jádra jejich sobë w posluäenstwi; spo

jilV bojowníky ëeské, polské i srbské, tedy samé Slo

wany, kteŕi prowodili i'emeslo wáleèné со ììwnost, w

jedno Iëlo dohro mady, wycwiëené w boji, otuììlé we

mrazu, wedru i wäech strastech télesnjfch, a. nemajici

jiného swëdomianiî znajíci jaké powinnosti, mimo roz

kazy náëelníkůw awůdcůw swj'oh,ji1nito králowa wůlo

ëla nad pŕikázaní Ьо21. “7 béhu déjin posledniho бит

století událo ве nám ëastéji pi'ipominati wojska, toho i

uméni, sílu a. působení wyteèné i hrabiwost a diwokost

’bezuzdnam zwláäté kdyi nehodau nedostáwalo se mu

powinného- ioldu. Bylot ono nejen podstatnyim 2211118,—

dem moei a sláwy Matiáëowy, ale 1 neodolatelnym ná.

strojem jeho pychu a libowůle, proti cizincům i domá

cim, nepŕátelům i poddanjfm. Ро smrti Matiáäowë, po

kud Uhry zmitány byly wálkau zahraniènau i domáci,

potj'eba Abmnné mooi nedala zniknauti pokusu о wywrat

a zniéeni roty ëerné: а.1е jakmile pi'estalo nebezpeëi

od nep'rátelůw zahraniénj'ch, nemeäkáno ani chwili.loba ta swëŕena. pi'ednimu hrdinowi národnímu, Рамо

wi 2 К1п12е, bánu Temeäskému a wrchnimu welit-eli

w dolejëioh Uhŕich, wáleéniku i co do síly télesné, i „

со do surowosti a diwoké ukrutnosti bezpî'íkladnému,

jemu?. wëtëi Öást wojska ëerného, jakoí podotkli

smc, pŕidána i podi'izena. byla ku pomoci proti Turkům.

Pŕiòiny neb záminky zwláätní nebylo potí'ebí; pauhé

ncplaceni 2011111 postaëilo zbuditì wytrinosti owäem tre

stu hodné, ale (Не powahy wëku а stawu neodwratné;

a horäiho nedopustilo se wojsko êerné nìëeho w 312
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1492

m, Aug.

28

Oct.

nych Uhî'ich W mêsíci srpnu 1492, kdyz pi'iprawowal

Kinizi podtají ůtok swůj na ne, nezli w létech а. mi

stech jinych, kdykoli a kdekoli zoldnéŕům neplacenym

nechtëlo se bylo ami-iti hladem. Prepadnuw je zrádnë

náramnau pŕewahau poëtu jakv lehkych jezdcůw swych,

tak i lidu z mest a. wesnic náhle ezbrojeného, a pobiw

predni haufy, denutil ostatek wzdáti se. Rotmistî'i. je

jich а „(10ЪН lidé z rot“ ebrátili se psan'im prosebnym

dne 28 ì-íjna. ku prednim pánům n wladaì'ům éeskym,

zaidajice primluwy u krále Wladislawa; zalewali tam,

ze „páni Uheräti na. nás takowé skody poóitají, jako

wj'fmiz bohdá. winni nejsme, jezto sme slauzili wèrnë а.

Jiz

пот teprw winu dáwaji, kdyz nás jim tŕeba. neni, а.

práwë pánu nasemu, jakozto na. dobré lidi slusi.

majice nás we swé moei: а. prwe sau nám z niëehoz

winy nedáwali, dokudz паз poti'ebowali.“ 9" Ale Wla

dislaw dekretem danym 6 ledna 1493 zrusil weäkeré

zrizeni roty cerné; pe éemz nëktcŕi wstaupili bud u

krále, bud u jinych pánůw uherskych do sluzby eby

ëejné, jim' propuätëni bywëe wrhli se do Rakaus a, do

Мох-ату, kdez tytyz co diwoká. zwëî` honéni a. zabijeni

jsau. Brzy pak wáleená. moc a. sláwa. uherská, po tu debu

ostrach náredůw,'stala se jen powidkau z casůw minulyeh.

Rok 1492, pamatny w dëjinách swëta zwláëtë eb

jewenim Ameriky a rozsii'enim tudiz rozhledu lidskéhe

do konóin а oberůw nowych, uplynul w Öechách bez

wynikajiciho zjewu we prawidelném chodu ziweta. ná

rodniho. Jen 0 troji wéc jednalo se, pokud mim' wé

domo, na snemu w Praze we dnech 14 az 21 bî'ezna.

'drzaném: о zawedeni nowého 'polieejniho мам zemi,

14

Mart

292) Раций to, poslané рани Jindŕichewi ze Hradee, w pŕepisu

zachowàno w archivu Tŕebonském. Ostatnë wiz Bentini decad.

V lib` 1V. р. 553 _4. Gerard. de Roo hist. Aust. lib. 10.
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о komornim saudu, a о spoleënosti lewláî'ské, kteráz

poîadowala pomoci proti knizeti Albrechtowi Bawor

skému. Pro upokojeni zemé a wyhlazeni hojnych wní

laupeinikůw stala se dne 19 brezna nekterá. пай-120111,

kteráv'. ale brzy ukázala se byti nedostateënymi; о ko

mornim saudu, w nëmz potud král pî'edsedáwal byl

wzdy osobné, ustanoweno 21 bî'ezna, 20 mél 1 77 ne

pîitomnosti jeho'drzán byti, a wäak jen dwakráte do

roka: jednau na sw. Martina, podruhé dwë nedele pî'ed

sw. Ducllem. “93 Spolek lewláŕsky naskytowal hojné

nesnaze. Knize Albrecht Baworsky zdwihl byl na kon

ci roku predeslého wálku preti nëmu, а. zdobywal né

kolik jeho zámkůw; spolu ale obrátil se ku králina

dislawowi, pî'edkládaje, jak nesluëná i nesprawedliwá

byla. ochrana, kterauä propůjcowal se odbojnym pod

danym,ackoli téhoz ëasu (23 ledna 1492) 1 cisaî’ Frid

rich wynesl byl klatbu riëskau nad nim, jakoîto nad

uchwatitelem práw risskych. Mezitim nepŕátelsky Al

brechtůw bratr, knize Wolfgang, priäed do Prahy sám,

dne 20 prosince 1491 zapsal se byl koruné a stawům

éeskym wedle lewláŕůw. Ku prosbé od nácelnika tech

to, Sebestiana. Pfluga, na nejw. purkrabiho Jana Jencel

z Janowic co nejw. heitmana kralowstwí Öeského

wzneëené, aby nemeëkal jiz prispéti lewláŕům ku po

moci, odpowëdél tento dne 5 ledna 1492, ze wäeobec

ná wyprawa z celého králowstwí nedala se tak rych'le

uwesti w skutck, ale ze dî'iwe, poíádán byw we

smëru takowém take od pana. Jindi'icha. z Plawna, (kte

réhoz Wladislaw ustanowil byl za lieitmana i 11011100

kych 1011 koruny éeské i spoleénosti lewláî'ské spolu,)

l naî'idil celérgu králowstwi strhnauti se wojensky ke

dni sw. Doroty (6 února) u Nyrska. na hranicich ba.

293) Arumv банку, 11, 253 si. v, 440-47.

1492

19

Mart.

21
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1492

14

Mart.

Juni

werskych; de té doby aby tedy epatî'ili sebe" jak mo

hli, pemec platná z Óech ze jich nemine. Spelu ale

peslal jemu opis smlauwy newëji mezi kralem Wladi

slawem i knizetem Albrechtem uzawìené. Následkem

této smlauwy uloieno stranám wálöícim primëì'i, a krzíl

VVladislaw mél na snému Prazském 14 biezna skrze

náméstky swé jednati dati e koneëny" pekoj mezi nimi.

Pŕiëli k tomu jednáni, kromé plnomocnikůw Albrech

towych a lewlái'skych, take peslanci ed falekrabë Fi

lipa i knizat Fridricha Saskéhe a xlii'iho Baworskêho

do Prahy. Ро mnohych ŕeeech, zalobách i odpewëdech

obapolnyeh nezjednáne tu nic wiee, nezli ze ustano.

wen e tu wéc nowy sjezd de Prahy ke dni 6 máje a

mezitim mélo pŕimëŕi trwati pŕed se. Mezitim kdyz i

pewëstny spelek ëwábsky stitu Swatejii'ského, i wojsko

ŕíëské wedenim Fridricha markrabë Braniberskéhe,wy

táhli do pole ku pokoî'eni Albrechts. i ku prewedem'

nad nim klatby î'iäské, lewlái'ům, po smrti pana Sebe

stiana Pfluga, nechtëlo se dalâimu jednáni, leds. щебет

w rukau, a. рвотой nechali rok Prazsky 6 máje miuau

ti bez úöinku, poslawäe k nëmu jen towaryäe swéhe

Baltazara Berchteldshofera s prostau zadestí ewáleènau

pomec, jelikez k zadesti knizete Wolfganka nemehli

pry jinak, nez sáhnauti орёт ke zbrani. Urazeni- tim

heitmané králowstwi Öeského psali jim dne 11 máje,

ze smlauwa. mezi nimi a. králem Wladislawem uzaivŕe

ná te nesla, ze strana мать swéwolné nemèla poóinati

walky, a ze král wzdy mél byti mecen, podati je ku

práwu, a jen kdyby práwe jieh potkati nemeth, ze

zawázán byl, hájiti jich щебет; proöez ukládali jim

_ jeätë ношу rok do Klatow ke dni 3 ëgwna, kdez i

Albrechtowi plnomeenici méli pi'itomni byti, ku ko

neënému wëech nesnázi urewnáni, pedáwajiee se a sli
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bujice, ze práwa. jejich na roku tom dojdam důkladné

Ochs-any. Tim ale zdá se ze ukonóeno bylo yvsecko

jednáni ëeské о lewlaŕe, верой nám nic dale o ném

neni známo; zálezitost jejich napotom splynula s we

denímîwálky I'isské proti Albrechtowi, az koneënë lew

láìi 2 ì'ijna. 1493 urownali se s knizetem Albi-echtem

we Mnichowë sami.

Nèkteré promény we stawu osob, zbëhlé r. 1492,

zejmena. smrti krále Kazimíra Polského a. knizete

Hynka Podébradského, vtez biskupa Jana Filìpce od

-i'eknutí se swëta, doléhaly následky swymi na. weî'ejné

zálezìtosti narodu w té mire, ze jich mlcením polni

nauti nelze. .

Jan Filipec z Prostéjowa, jenz pŕi wysokém po

staweni a mocném působeni swém, co biskup Wara

dinsky, zpráwce biskupstwí Olomuckého a kancléí'

králowstwi Uherského, nepŕestal nikdy poìíwati, kromë

dworu Rimského, wseobecné wáznosti a důwëry, a

jehoz hlas w otázce о korunë Uherské po Matiasowë

smrti mél wáhu témëî` rozhodnau, ohlásil byl hned po

VVladislawowë korunowání wo Stolnim Bélehradé au

mysl, odi'íci se hluku swéta ihledati pokoje duse swé

w úklidu tichého klástera. Byl on muz ducha skuteënë

neobyöejného: nejschopnëjsi a nejstastnëjsi jednatcl

wécí запись, a. pî'itom duse jemná, tak i'ikaje senti

294) V. Krenners Geschichte des Löwenbundes in d. bayer. Land

tagsverhandlungen Bd. X u. XI. Buchner Gesch. von Bayern,

VI, 455 sq. Listiny пращи nëkolikero w archiva Tŕebonském

oc. W ëeskóm Museum chowâ se od Hedwiky z Roämitàla,

wdowy po gebestianowi Pñugowi z Rabsteina, listina. daná 2

Mai 1492. Hyncika Pñllga z Rabsteinn nalezàme napotom i

s potomky swymi osedlého же w Öechách, каст Jindŕich

z Plawna 9 Jul. 1495 postaupil mn wseho práwa swóho k

xástawë kral. hradu 'Piseckéhm

1492
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1492

10

Jum

mentálnë citliwéŕ” katolik preswëdëenjI a. репу, а

nicménë k jinowërcům nad jiné snáëeliwy; okázalj'f

bohatstwim i nádherau, a prece skromny w pozadaw~

cích iw poziwáni. Nemůäeme wykládati zde, jak hojná.

staweni, obdiwowaná. pro welikolepost, pozůstawil po

sobë na památku jak we Waradiné, tak w Olomauei,

Wyäkowë, Uherském Hradiäti а. jinde, jak bohaté po

klady rozdáwal mezi kostely, kláätery a. pŕátely. Di

wili se wëichni aumyslu jeho a snazili se odwrátiti jej,

zwláäté )Vladislaw král, jemnz odchodem jeho hrozila.

ztráta nenahraditclná: ncdal se “так oblomiti dále,

nezli ie odroèil rozhodny krok swůj, a. ztráwiw w

Olonmuci saukromi а. jako na pŕíprawè, podál péèi ~

_ swëtskj'ch, wice nez rok, teprw 10 éerwna 1492 we

Wratislawi wstaupil do ŕelloly frantiëkánskc, co prosty

mnich bosák, we kláëteì'e sw. Bernardina; nedlauho

pî'edtím 15 máje, byl pred panem Ctiborem z Cim

burka i jinj'fmi рану w Olomauei ustanowil sobë za

dédice, jakoby odumiral swétu, syna sestry swé

Doroty, (manzelky panoäe Wáclawa ze Stwolowa,) mla

díka. tehdáz na. universitel Lipské studujicího, Jana

neb Jobannesa pi'edka. rodu potomních pánůw z Ku

nowic na Morawë. 29“ 0 111111351 ‚в. prawé pî'icìnë mi

moî-ádného kroku swého neoswëdöil se muz ten niko

mu, a mezi wrstewníky kolowaly wäeliké o ni do

mysly: nám nelze odolati, abychom ji nehledali we

295) Takowjm jewi se ьуы bez odporu we psanich k nejdůwër

néjäímu pŕiteli Wilémowì z Pemäteina wlastnj ruknu danych,

jeìto chowaji se podnes w archiva Raudnickém w Öechách,

mezi nehojnŕmi bohuíel zbytky pisemností года РетёЬеЕпгЬёЬо.

296) Poŕizeni o tom nalein sme mezi listinmni Pernäteinskyimi w

rkp. Litomyëlském ё. 216; srown. psam' k Wilémowi z Pern

ëteina warchivu Raudnickém. Ostatek swëdëi Boufini, Tubero,

Паладине, Dubravius, Степа, lionel, Niel. Pola. w.
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sporu, we kterémz octlo se autlé jeho swëdomi pî'i 1492

otázce o korunë Uherské. Jisté jest, ze s jedné strany

Matias do -nëho nejwëtëí byl kladl nadéje pro syna

swého Jana Korvina, s druhé pak Wilém z Pernsteina

hledél získati jej pro )Vladislawas tam Wedla jej

wdéënost a snad i pî'íshha k welikému dobrodinci, zde

důwëra i láska pŕátelská.. Snaziw se nadarmo pomoci

lewoboëkowi na trůn, >odhodlal se koneönë prostî'ed

kowati mezi nim a Wladislawem; duse wäak jello рте

sycena byla bojem o Weliké interessy tohoto swëta, w

nichz newítëzíla wzdy prawda i sprawedliwost. Nic

méné dal se ipozdëji jeätë uprositi nékolikráte od

Vlïlxav.d.islawa„Y ze propůjëil se mu k jednání wëci důle

zitych a tëzkych, nezli smrt ho uchwátila (1- 17 бег

wna 1509).

Kdyz odstaupením Jana Filipce uprázdnilo se bi

skupstwi Olomucké, wolán na stolici tu newídanau

weäkerého národu jednohlasnosti pan Bohuslaw Hasi

'siteinskj'I z Lobkowic, mui neménë uëenj'f a poboìny

nezli urozeny, jenz práwë té doby cestowal p0 Egyptu,

Palestine a Recku, aniì o důstojenstwí to se ucházel:

nicméné nejen kapitola Olomucká. wolila jej jedno

hlasné, a nejen král Wladislaw i cisaî' Fridrich pî'i

mlauwali se zañ u dwora Èímského, ale ì rozbodní

husìté, jako Ctibor z Cimburka i Viktorin Kornelius

ze Wäehrd, suazili se wëemoînë dopomoci jemu ku

powyëení takowému. Awëak jak Innocentius VIII tak

i Alexander VI spatî'owali w Olomuckém biskupstwi

jen pí'íleäitost k zaopatî'eni milostníkůw swyeh, (onen

nejprw Jana biskupa Sremského, potom kardinala Ar

' dieino della Porta, biskupa Allaterského, tento kardinala

Jana Borgia, arcibiskupa Montrealského,) a. pro né

nebrali ohledu na zádosti a. potì'eby ani králůw, ani
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1492 národůw. I jest oprawdu welice litowati, ie muz k

důstojenstwí onomu tak spůsobily a hodny, kterj'z èim

ménë k nëmu sám se tiel, tim prawëjäí- dokazowal

wniti'ní powoláni, ustaupiti musei chtíëům tenkráte ne

apoëtolskjm stolice Èímské, tak ze spor ten neblahjr

nedal doscdnauti na stolici biskupskau wOlomauci ni

komu az do r. 1497. ”7

Kníze Hynek Minsterbersky, nejmladëi nékdy krále

Jiŕiho syn, po dlauhé a kruté nemooi skonal na Ро

debradecb dne 11 ëerwence 1492. Jak ziwot achowání

tak i celá. osobnost muze tohoto, pro chudobu doslych

nás o nëm zpráw, jest podiwnau pro potomstwo po

hádkau. О wyteënych ducha. jeho darech aneobyëejnê

wzdëlanosti sel mezi wëemi wrstewniky pochwalny

hlas; známo jest také, ze obíral se ëeskym básnictwim,

aëkoli jediny" n_ám pozůstaljI plod jeho literarrn', Má

jowy sen, jen prosti'ední dáwá swédectwi о básnickêm

jeho nadání. О spůsobilosti jeho we Wëcech politiekych

swédëi skutek, ze r. 1473, вин-1 jsa. teprw 21 let,

na prwním snëmu Benesowském zwolen byl za jednoho

ze étyr ieditelůw králowstwí, a to se strany krále

Wladislawowy, аё auŕadu toho tuëim ani nenastaupil,

an jiz r. 1474, w odporu s matkau swau králowau

Johannau, pí'idrzel se Matiáse proti Wladislawowi. Za

newŕelli byl jeäté wice, nezli máti jeho, pro to, ze

Wladislaw zdráhal se pojiti sestru jeho Lidmilu k

manzelstwi a nowykaupil bratra. Viktorina? Kdyz pak

od tohoto smënau obdrzel Kolin, nemeëkal postaupiti

práwa swého k nëmu krali Matiáëowi a. prokazowati

jemu i jiné sluzby, az 1478 smluwau W Brné uzawìe

1 1

Juli

297) Doklady toho we spîsech Bohuslawa z Lobkowic od Tom.

Mitisa 1662-63 wydanjch a wpï-ekladu jejieh ëeském od K.

Winaï'ického, w Риме, 1836, 8.
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паи, obsahu пат neznámého, smii'il se s Wladislawem 1492

koneënë. Nedlauho potom шьет nastala mezi nim a

‘Vladislafwem pi'ízeñ, ze skrze nèkolik let pî'edéil prj'Y

w rade а wládnul dworem jeho. ’Kterak r. 1488 ро

boku bratra swého Jindi'icha. wëmë bojowal proti Ma

tiáëowi a od tohoto шага“ dèdictwí swého pokutowán

byl, wylozili sme na swj'fch místeeb; dokázali sme 1

nepodstatnost roznásenych r. 1490 klewet, ze by nic

ménë ukládal byl o bezziwoti Wladislnwowo auwedení

Matiáäowo na trůn (Банку. Byw oddán 1471 о maso

pustë s Katerinau knëznau Saskau, kteráz po nëm

owdowéla, mél s ni jedinau dceru Annu, wdanau 1493

za obstárlého `112 pana. Jindŕicha ze Hradce; ze zálet

nice так, Katei'iny ze Stráznice a ze Ètítar, mél ditek

nëkolik, znichz nejsteräimu synu Fridrichowi posledni

swan wůli odkazowal hrad swůj Kostomlaty (na рап

stwi Lysó), bratra. swého Jindìicha 1 syny jeho usta

nowiw za hlawni dédice. ”в Král VVladislaw ale ne

ostycbal se po jeho smrti sabati na Podëbrady iKosto

mlaty, brzy jiz témëi’ jediné dëdjctwi potomkůw slaw

ného pi'edchůdce swého, a to jen z toho důwodu,'zev

Jan Korvin byl mu postaupil práwa, kteréz ku Podé

bradům ze zńpisu 6 února 1489 miti se domniwal.

Wzrostly z toho rozepŕe mezi králem a knizaty Min

sterberskymi, kteréz urownány teprw r. 1495 smluwau,

-o niz na miste swém dotknauti se neopomineme.

Muzi schopnému n podnikawému, jenz byl jiz krá

lem Ceskym iUherskjrn, a spolu prworozencem krále

Polského Kazimíra, smrti tohoto dne 7 бета 1492 Jän,

otwirala se шейном, spojiti na. hlawé swé wëecky tí'i

koruny, a zaloziti na wychodu Europy dynastii, která.

298) Poslední ta wůle wepsána jest do desk dworsky'ch krâl. Öe

lkého, kwat. V1, р. 242. (S1-own. poznßm. 248 k r. 1489).
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1492

Aug.

27

Aug.

5

Dec.

swan moei odolati mohla wäem nepŕátelům i wëem

wzdorům na swëtë. Wladislaw ale necítil do sebe

ducha. k temu podobnéhe; jej, jako nëkdy (1301) Wá

clawa П, tizila jiä péëe e dwoje králowstwi desti, an

zwyknuw starati se e wseliké w nich maliëkosti, po

tratil byl smysl pro záleäitosti a náwrhy rozmëru wy

nikajiciho nad wëednost. Prawilo se také, zeotee jeho

w poslední swé wůli byl jej jii wylauëil z práwa pe

slaupnosti w Polstè, a stara máti, Aläbëta Rakauská,

kteráz miláèka swého Jana Albrechts., mezi syny swy

mi télesnë nejsilnëjäiho a na duehu nejpánowitëjäiho,

jiì. i na králowstwi uherské byla preti nëmu powyäiti

clitéla, dáwala jej prositi a napominati snaäné, aby ji

a jemu k wůli odî'ekl se wäelikého práwa k pelskému

trůnu;. owëem bylo pŕedwidati, neuëinilli by tak, Ze

nastanau mu w Polätë boje o trůn jeäté пища, пейП

je ma w Сесысь i w Ullrich. Оп tedy bez daniel.

rozmyslůw wyprawil dne 6 srpna rady swé, z nichì

jeden byl Jan z Selnberka девку kaneléì', na sném

Polsky do Petrkowa, идет newy král woliti se mél,

aby dle îádosti matéiny wäeeke dédiéné práwo jeho

prewedli na télioì. bratra jeho, jeni tudiz, aë preti wůli

mnollych pánůw, powyäen jest na, králewstwí Polské

(27 srpna). лаку duch wládnul Albrechtem, ukázalo se

brzy We smlauwë dne 5 presinee 1492 w Budiné skrze

Dobeslawa z Kurozwauk a Rafaele z Leäna uzawî'ené,

навис k obyëejnym slibům pokoje, pî'atelstwi ajednoty,

zwláëté preti Turkům, pî'idan záwazek tajny oban

brati'i mezi sebau, podporowati se wzájemné moei bran

пап preti wäem neposluënym, newërnym nneb dokence

odbojnym poddanym swym.”m

299) Martini Cromeri Chronic. Polen. p. 431 sqq. Bentini dec. V

libr. Ш. Tubero ap. Schwandtner p. 208. Dogiel codex diplom.
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Ыешййеше zamlëeti mimocliodem také o wyjedná

wani toho èasu slawného -wáleónika Wáclawa )Vlèka

s cisai'em Fridx'icliem: neb aökoli nemélo důleiitosti

' pro národ, znaëilo pî'eoe pomëry a. obyöeje swého wéku

spůsobem dosti wyznamnym. Prwní jeho s cisaŕem

námluwy o iold za. sluäby wojenské rot jeho r. 1465

dotkli sme se na swém misté: poslcdní stala se pro

stî-edkoWá-ním pánůw z Rosenberka 3 listopadu 1492

a. schwálena od cisai-e w Linci 8 listopadu; 1 111001 jeji

mel cisaî' poloziti na Krumlowë о wánoc-ích pŕiätich

2500 zlatych rynskjfcln pro Wáclawa Wlèka, 2111

1492

Nov.

tych ‚рго Twocha z'Nedwidkowa, pak 0 nejprw bu-‘

daucím stî'edoposti rotam Wlëkowyni 9000 zlatyeh a ~

0 sw. Martine potom opét 9000 zlatych rynskych, Öim'ì.

zaprawen mél byti weäkeren dluh jeho zastaraly. Kdyi

ale nastal баз ku placeni, wyznal Fridrich, йе jen

proto potwrdil té smlauwy, ponëwadä král Wladislaw

zawázal se mu ku placeni 12000 zlatych uherskych

na Wlèka; at pry tedy Wlëek obráti se k Wladisla

wowi s poìadawky swymi a nechá cisaie w pokoji.

W dopisowáni dosti tuhém, kteréì о to wzeälo mezi

stranami, hrozil Wlëek, ze ma i bude postihowati

práwa swého па (1111й1111ш swém a nikolì na dluzniku

císaî-owu. Posledni nám známé datum w té zá-lezitosti

jest cisaŕowo psani dne 5 dubna 1493, w nëmì doty

kano i wdëënosti, ku které' pry Wladislaw eiseî-i za

wázán byl. Obdrzelli Wlëek koneëné äold swůj, a

kterak wůbec ta wëe skonöila se, neni nám тащат

Polon. I, 86. Katana XVII, 523 sqq. Mezitim jiä we smlnnwë

20 Febr. 1491 u Koäic mezi bratŕimi uzawìené dála se byla

u {её wyslowná o moînosti, äeby Jan Albrecht po smrtiotcowö

staupil na trůn Polsky'v (wiz nahoŕe.)

300) Sbírka listin o tom nachází .so w archivo Tŕebonském.

1493

Apr.

.22
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133 Jak wëdomo, umŕel cisaï’ Frîdrich brzy potom, 19

Aug, srpna. 1493 w Lìnci po 531etém neolawnémv kralowáni

a. cisai'owání. О panowniku tom nebylo Cechům lze

nikdy mluwiti в tau wdëënosti а úctau, které on w

domnéní swém, `0о král nad králi a pán nad рану,

poiadowati. ode wäech lidi nepŕestáwal; protoä î my

zdriime se dalëí о пёш úwahy.

112 на tî'eti rok bylo Öechům snáäcti nepî'ítomnost

krále swého w zemi; na takowau nehodu ëeské ústrojí

státní nobylo jeëtë pŕipraweno, a кашу den naskyto

waly se otázky, k jichìto rozhodnuti kompetenco zi'í

zenj'ch ètyr heitmanůw èilî námëstkůw králowych

délala se pochybnau; také tito záhy poëali stëìowati

sobë na neochotné posluäenstwí, в ktcrym potkáwali

se u wëtëiho poëtu stawůw, awolati králo, aby pî'ijeda

do zemë, 'odwrátil nebezpeëi, kteróì, dle zpráwy jejîch

в 1111101131011 stran hrozilo králow-stwi Ceskému. Kdyî

na. to král w mësici bŕeznu 1493 poslal hofmistra.

swého Jana z Rnupowa k'omluwení веЪе, 2е 11111 na.

ten oas пеЪу10111021тё pî'ijeti (10 Öech, a k napomcnuti

wëech, „aby w pokoji a w ŕádu stáli, práwem zem
skym seuzprawowali a îádnómu toho ruäiti nedali“:

nejwyääi úŕedníci a saudcowé zemäti wäickni zespolka

daii skrze téhoä pana, Raupowského prositi krále7 aby

ráéil sobé wáäiti koruny Öeské a nczapominati na'to,

со se mu 2 111 dobrého'stalo. Stèìowali sobë mezi

jinymi wëcmi na Poláky, kteŕí widy jeëté driíce Н10

how a jiné zámky we Slczich, tak se chowali, jakoby

zemë ty od koruny Ceské odtrìeny byti mëly, aëkolì

mirem uKoäic`(20 února 1491) uzawî'enym wyminëno

bylo, 20 шё1у wráceny byti, jakmile by Jan Albrecht

uwázal se w králowstwí Polské. „мну pane.Raupo_w

skyl“ (tak mluwili w instrukci jemu dané): „naëe
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Wirado naäeho pána jiná není, ani sme pro jinau 1493

priéinu sehe JMti za рана wzali, 1102 ahy ráèilkorunu

swau, korunu Ceskau, w kteréz jsmc my obywatelé,

rnzmnoziti a rozäii'ewati, a my hrdly i statky swymi

wzdyckjI jsme hotowi toho pemáhati. Ale to se nńm

welmi nelibi a. wëem napei'ád wëelikého ŕádu pi'eby

wajícim `w korunó, 20 se to tak dlauho dli, ati zámci

nedrii se od pî'ebywajícich w keruné, jakoz jest î'ád

а. obyëej w zemich kŕesfanskych, a netolike w kre

stanskych, ale snad i w Qohanskyeh. Také tímto se

nám 21111, 20 tate koruna na welikém nebezpeëi stoji,

20 napred Némci, nejsauee jazyka Öeského, drzí mneho

zámkůw koruny Ceské, jezte známe, 20 ta pì'ichylnost

neni ed prirozeni; tez w zemich Slezskych cizozemciy

a w Moraw'è Uhi'i (1121 zámky -nékteré; kdez sami

toho depauëtèti se nechti ani Uhŕi, ani Polńci, ani

Nëmci, aby se jim w jich zemich tolikéz dálo. Protez

prosime, аЪу král JMt ráöil skuteëné tu Wëc predse

wziti, aby kazdému stale se, k èemuz má. práwo; и.

penéwadz oni we swychA zemich teho nedopauätèji, ze

102 páni, rytiŕstwo i mesta jsau nu. tom a. se wsi po

korau presi, aby JMt téz tak ráéil tute korunu spůso

biti a swéinu jazyku radsi pi-áti, 110211 jiny'm.“ Dale

dáwána králi zpráwa e pri, kterauz pan Půta Swi

howsky z Risonberka 512 od mnoha let wedl s pány

Gewolfy w Bawoî'ich, jezto predkewé jeho we walkáeh

za krále Jii'ího dawäe jim schowati znamenité klenoty

k wérné ruce, nemohli od té deby ebdrzeti jich zase,

jakkoli caste 512 o tem i na snëmích jednáno bylo;

téZ We poslednim sroöcni stran we Klatorveeh (24

února.) 20 pan Gewolf zádné z cest Vpriiwnieh jemu

podáwanych pì'ijmauti nechtël; nyní 20 presi pan Půta,

аЪу mu nebylo bránëno dohywati swého na. panu Ge

. 22*



340 кпд/‚а XVI. Кии Wladùlaw 11. 6mm VI.

1492 Wolfowi, kteryî (se spolkem lewláŕskjm) wzat byl'w

obranu koruny C'eské; a páni pŕimlauwali se tudiä

u krále w temi smyslu. Ku konci mluwíce о nepro

spëchu swém w zamezowáni laupevïnietwi w Öechách,

opakowali prosbu swau, „abykrál ráöìl tak milostiwym

páncm byti a do této koruny nemeëkaje prijeti: neb

to známe a tomu dobi'e rozumíme, nebudeli brzkého

JMti príjezdu, ze této korunè z toho nic dobrého ne

pì.ijde_a зон `

ВоитгЫку a rozbroje mai вишу о práwa politieká,

jichzto iiwëjëi proskakowá-ni znamenali Sme zwláätë od

r. 1479, nepŕestaly ani w tëchto létecb, aëkoli nestály

jestë w popŕedi ziwota národniho w té miie, aby upo

zadily w пёш wäecky zalezitosti jinorodé. Stiznost

stawu mèstskébo, uwedená od nás jiì pri r. 1484, ze

nèktei'i páni a rytiri wkraöowali lnëëfanům w jich

ziwnosti a obchody, délajiee slady a. wai'lce piwa na.

prodej, a na zboii swá z mest piw wozitî nedopauäté

jíce, odbyta byla dne 1 öerwna 1493 nálezem nejw.

zemského saudu, kteryi we potomnich půtkách Маточ

skych zaujimal priliä důlezité misto, nei aby mlëenim

pominauti se mél. Jiz k saudu adventnimu r. 1488

wloiili byli purkmistr aobec mesta Chrudimë na rytire

Sigmunda Sárowce i bratì'i jeho půhon w té wëci,

kterj'fi ale k rozhodnuti pi'iäel teprw dotëeného dne.

Uwedeme slowa. rozsudku со nejwice mozná doslownë.

„Purkmistr a obee mesta. Chrudìmë winili pohnané,

prawíce ie drîi a. poiiwají obchodůw, kteŕiz pi'isluäeji

k témuî mëstu Chrudimi; jakoz pak okázali list krále

JMti pana naäeho milostiwého, kdeìto je Chrudimské

ráëil obdaî'iti, aby w mili okolo mêsta nebylo piwo bile

301) Dali sme spis ten cely" (z rkp. Dëëinskélm) tisknauti w Ar

ellivli ëeském, V, 447-9.
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ani jiné äenkowáno, nez z téhoz mésta Chrudimë. Preti

temu pohnani edpirajíee prawili, ze jsau zemané swo

bední, a ze JMt Králowská toho uëiniti nemohl preti

jejich swobodé. Tu páni a wládyky na plném saudu

waziwäe pilnë >pî'e liëení i odpory, i list obdarowáni

králowskéhe, nalezli za práwo: ponéwadz JMt Králow~

ská. takewé obdarowáni uëiniti jest ráëil na wsech

pánich a rytiŕstwu téhoz kraje Chrudimského w mili

pí'ílezicich, Шей-12 jsau swobodni, a ne zejmena komoï'e

swé, ze jest toho JMt Král. uöiniti nemohl, ponëwadî

jest dédictwi jejich swebedué: a z té pŕiëiny páni

dáwaji jim pohnanym za práwo, а je pî'i jich stare
dáwnych uzitcich zůstawuji, coz se toho senkewáni a

waî'eni piwa dotyëe. Dali památné.“ Nález ten wepsán

do desk zemskyeh (knih půhonnyeh bílych), 'a со prae

judikat slauzil napetom za. prawidle i za zákon we

wäech pi'ech obsahu pedebnéhe; nicménë wsak pozdéji

nebyl pi'ijat de zŕízeni zemskéhe г. 1500. Zdrzujeme

se zde wäi enëm úwahy, pŕipomenauee jen, ze lzuamé

práwo milewé králewskym mëstům wäem jiz ede dwau

stoleti propůjëewáno i zachowáwáne bylo. а”

W zemi cherwatské utrpëli byli kŕestané ed Tur

kůw dne 9 záŕi 1493 welikau perázku: ne we wálce

ed zemů k zemi aneb ed národu k náredu wedené,

ale pîfi auteku, pi'edsewzatém bez kralewa wëdomi a

wůle, s wëtëim pychem nezli rozumem, na wracujiei

se z Krajinska draweůw tlupy s hojnau laupezi; a

1493

9

Sept.

wëak ze poëet padlyeh w boji ki'estanůw udáwán pres I

pet tisie, äel z události té, strach de mnohych zemi.

Nehedy té uzili nekteŕi pani uheräti, kterym moe a.

wliw predniho tehdaz důwërnika Wladislawowa, biskupa

302) Rkp. Talmberskj w Öesk. Museum fol. “240. Liber document`

l w Krâl. Hradci. ~
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1493

29

Sept

ikancléì'e Tomáse Bakáëe z Erdödn, byla záwadau,

ie na snèmu poóawsíln о sw. Michale (29 záì'i) toho

roku plodili a roznáseli í'eëi neuetiwé a neslusné о

králi: jak pry zaháliwy weda ziwot na zámku Budin

ském, a pilen jsa leda lowu a kratochwili, zanedbáwal

wéci wáleené i státní a wedl zálezitosti rise uherské

wstríc aupadku koneënému. To mluweno 1 králi do

oéi, a mluwèím ëinil se tentyz Stëpan Zápolsky, nyni

palatin, ktcryz byl hlawnim půwodcem uwedeni jeho

do Uber. Prawilo se, ze Zápolsky a Ujlaky, spojiwse

se dohromady, chtéli zastrasenim pî'iprawit sobe krale

k wyhradnému poslaueháni jejich. Tenkrát ale, w po

wëdomí urazené důstojnosti swé, zmuzil se Wladislaw

a 5011110 shromázdëni pánůw,” dokázal jim, ze klesalali

ì'ise, dalo ‘se to winau jejich a ne jeho; at zalují pry

na swau neswornost, na záwist a nenáwist jednëch

proti druhym; at uskrowni swé marnosti a nádhery a

zwyknau poslauchati hlasu králowa, kdyz wolá je do

slquy wlasti; at pomohau odkryti a nálezité pokárati

nekoneáné ty sejdy, jezto poäiraji newidomé wsecky

důchody î'ise; kdyz wolán byl do Uher, ze slibowány

mu tu bohaté pî'íjmy, ale od ti'i let, co tu bydlel, ze

z platůw jemu powinnych (pres million) nedoslo ho

skuteënë ani plnych 40 tisic дышим; náklad netoliko

na walku polskau a rakauskau, ale 1 na potreby dworu

swého, ze .mu potud bylo zaprawowati jediné z důcho-`

důw, jenz mél z koruny Ceské; at jen pry oni dokazi

'skutkem poslusenstwi swé а. lásku k wlasti, at od

hodlaji se k obétem powinnym, at zzisobi hotowosti

newylmutelnël potrebnau penëz 1 111111 branného: na

nem ze pak nebude schodku, ,aby obètowal nejen ро

110(111, а1е 1 ziwot swůj pro uherské zemè moc a 6111
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www“ Wëak jakkoli to wäe byla prawda i od samj'fch 1493

nepi'átelůw VVladislawowych uznaná, i znacila. wytecné

weskero postaweui a působeni VVladislawowo w Uhŕích,

nedá se pŕedce také zapirati, ie mui ráznèjsi а cin

néjäí kaidy bylby za tî‘i léta lépe poznal i rozmyslil

se nezli on, jakowych cest а prosti'edkůw bylo potrebi

ke zdárnému wedeni státnich wëcí uherskjf'ch.

Pokus, smíi'iti ceské podoboji s cirkwi Rímskau,

(zili uwesti kaliäníky w posluëenstwi papeiůw, stal se

w bébu léta 1493, i spůsobil po nëkolik let neménë

hluku, ncìli starosti s oban stran. Jeëtë za ziwobyti

biskupa Augustins Luciana pi'icházel z Italie ëasto do

Prahy slcchtie а mëäfan jakj'si, jmenein Mikulńä Kola.

de Castro, bezpochyby w zálezitostech téhoz biskupa,

ale také s zádostí, prispëti ke smiî'eni Öechůw sc sto

lici Rimskau. Wychwalowal Prazanům welikau pupezc

Innocentia. VIII k nim náchylnost a dobrotu, а wyzj'fwal

` jefaby obrátili se ném`u s důwërau, ze najdau w

nëm otce nad nadéji laskawého. Kdyz pak umŕel

Augustin Lucian due 1 brezna 1493 ipochowán w ko

stelo Tynském 5 welikau slawností, wida ztracenau

nawzdy pricinu neb prilciitost, nawracowatì se do Prahy,

jai se naléhati tim snazneji na prowedení smiröího

díla. Trwala w Prazc wzdy strana kaliënikůw mirnèj

sich, následownikůw nókdy M. Jana z Pŕibrami, kteŕi

ochotui byli nrownati se s Rímem pod wj'rminkami co

nejlcwnëjäími, a mezi ktcrj'fmiíA nacházeli se i lidé,

jezto w srdci swém wicc k Rimu neZli ku kalicbu

lnuli, aèkoli ostjchali se dáti па jewo prawé smysleni

swé. Takowi byli zcjlnena. tehdejái kauclér stal'omést

303) We wjkladu wëci aŕeöi tëchto ssuhlnsí témëi" wiickni uherätí

— déjepisci: Boutinì, 15Е11!1п&`у, Pray, Katona, Fessler, Horváth aJw.
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1493 skj'f, M. Ргойор,зм iknëzí nëkteî'í, jako M. Jira' z

Teyna 1 M. Jakub. Ty tedy preswédeiw Kola o upî'í

.mé wůli swé poslauziti jim k dobrému, a. nowého pa

Mnl-t.

12

Mai

peze Alexandra VI jemu i jim jeëte laskawëjäim byti

dokázaw, spůsobil to, ze dali 11111 jmenem pui'kmistrůw

a rady starého 1 110770110 mest Prazskych psani ku

papezi dne 8 bì'ezna, w nemz wylléiwäe dáwné 110110

wání Kolowo, prawili ze nepoohybují o Swatosti Jello,

ana duchem swatj'fm wedena jsauc milostiwé k nim se

nakloñuje. Méwäe tedy poradu s nékterj'mi pány, rytíi'i

a mêsty králowstwí Öeskóho, ze chtëli sice wyprawiti

k nëmu zwláëtní poselstwi, ale nepî'itomnost krále

lVladislawa, bez 1101102 takowá. wëc díti se nemohla,

ze byla jim pŕekázkau. Jak mile tedy král pi'ijde do

králowstwi, coz oëekáwalo se na-kaìdy den, ze neob

meäkají pî'iloziti péëi ke wäem wëccnl, о kterychz s

Jeho Swatosti jednati se 1110103” Toto psani co do

slow welmi uctiwé a pokorné, ale 00 do jádra wéci

dosti пеки-0110, \7у1ой11 Kola w Rime w ten smysl, ja

koby Prazané jiì hotowi byli spojiti se s cirkwí Rim

skau bez wyminky, odrici se wëech zwláëtnosti a. blu

důw, i podniknauti naprosto rozkazy a nauëeni stolice

apoätolské. Alexander VI odpowëdél na t0 Prazanům

dne 12 máje psaním welmi opatrnym. „Obdrzeli a ëetli

sme psaní waäe nám skrze Mikuláëe Koln dodané. Jeli

304) Mozná ze to byl fyi M. Prokop, od nlîlioìlA nalein sme nëkteré

zlomky rymowané kroniky ëeské w archiva Tŕebonském; a.

snad i zlomky nëkteré zachowanó w rkp. Wyäehradském

(Starŕch letopisûw rkp. О, zejmena „O wálce s Uhry r.

1468-1474“) pocházejí od nëho. 

Qunm cito Screnîtas Sua regnnm accedere dignabitur, quod

prope hos dies, speralnus, tiet, de rebus singulìs cum Sanct.

Vestra tractandîs стат atque орех-ат minime negligemus im

pendere.

зов)
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z boba smysl, kteryz pronásí, jest nam i wam téëiti a 1493

wdëëiti se, i swaté církwi apostolské, jizto ай nehodní

od behai piedstaweni jsme. Byloliby jinak, éehoz bůh

nedej, budeme jej prositi, aby wstipil do srdcí waëich

ducha toho, jimz byste kráóeli po stezkách swaty'feh

otcůw we smyslu ctitelůw swaté Rímské církwe, obecné

matky a mistryné wëech wei'ícicb. Ze pak úmysly

swé otewìiti cheete nejmilejäímu w Kristu synu králi

Wladislawowi, není nam nemilé, jelikoz od krále tak

pobozného a Werne katolického nic nelze обвиты,

соЬу nesméŕowalo ke spaseni waäemu i ke cti bozí а,

této stolice swaté; i nadëjeme se, ze powedf'f wás na

prawau eestu wiry a pokory. My pak kazdého, kdo

práwe a. upi'imë smyëli, radi uhlídame i otcowsky s

nim nakládati budeme.“ “о“ Nezadlauho ale (18 I'l'jna) 01g.

bez ostychu а, úkrytu pronesl se o té wèci k biskupu

Ursowi z Orsini, jehoz со legata. swého poslal do Uher,

Öech а, Polska, ze ne bez nejwëtäího rozweseleni duäe

dowëdél se, kterak Öeçhowé, jezto po tolik let urputnë

lpëli na bludech а powërach a, protiwili se cirkwi

swaté, nyni usmysliwse sobë a. uznáwajícc-bludy swé,

äádali samodék zawrcì wëecka. kaciì'stwi, sekty а. po

wêry dosawadni, 'a smíŕiti se s matkau cirkwi zase

шахт Král Wladislaw psal Prazanům z BudinaI due

2 srpna, ze pi'ineseno mu breve od otce tswatého, z Agg.

nèhoz porozumel, „kterak welikau a. srdeënau náchyl

nost k tomu Jeho Swatost má., aby ta různice, kteraz

jest mezi JSti, stolicí apostolskau a wámi, pî'iwedena

byla k slusnému srownání a. ku konci ehwalitebnému.

A protoz my, jakoito ран wás dédiëny", napomináme

306) Obojí psani zdo wyloäené nalein smo w jednom rkp. kláätera.

Rajhradského а. obdríeli pomoci archiváfe p. Египта.

307) Wiz Theiner Monum. histor. Hangar. II, 541-2`

\
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1493 was se wëí pilnosti, abyste napŕed pro chwálu bozi,

22

Sept.

i 18

Oct.

pro 6881: а dobré nase, pro swé poctiwé i ehwalitebné,

а pro uzitek wëeho králowstwi, 0d poóatého dobrého

úmyslu neodstupowali, ale wzali tu wéc s pomoei bozí

skuteénë pred se, pokud pan bůh рарейо nynëjäiho

na swété drii; jezto èehozbyste nyni za jeho ziwnosti

snadné dosáhnauti mohli, to po jeho smrti bylo by

snad u jiného papeze nemozné aneb welmi tézké; neb

wézte, ze ne wäickni jsau jednoho úmyslu.“ “os Tu jiz

mluwi se 0 „srownáni“ s obau stran dosti nesnadném,

a nikoli 0 bezwj'fmineéném poddáni se. W. jake miie

poëínání" to pautalo pozor wäeobeenj'f' k sobë, a jak

malo i nejznalejëí swého >wëku muîowé jemu rozuméli

a tuäilì, důkazem jest psani Jana Filipce, nêkdy 111—

skupa, nyni mnicha bosáekého, due 22 záŕi z “719.11

slawi ku panu VVilémowi z Pernäteina dane, w némä

di: „Psalt sem pied dwéma nedèlema, z rozkázani star

ëiho naëeho, kterj'fz k nám z “flach poslán jest alnnë

pod poslusenstwim rozkázal, aby'ch se na komîbyehkoli

mohl dowëdél, na (Jem ta wee mezi Otcem swatym a

Öechy o wiru stoji. Prosil sem a. prosim jeëtè, dej mi

to wèdéti do Brna koneénë ke dni sw. Lukzise (18

i'ijna,) at se wůli arozkazu starëiho naäeho dosti stane.

Snad on ma ten aumysl, 'Zeby w tom nèco pi'acowati

mohl: nez mnét se zdá, byt jeho wůle méla tì'i ocasy,

zet je prwé w Cecháeh ztratí, nezli skrze nëj ta wéc

ku. konci bude moei pi'iwedena byti.“ Uhlidáme hned,

jak prorocká byla to slowa.

Neménë zajimawé jsau myälenky pana Bohuslawa.

z Lobkowic a Hasiäteina, kteréz 0 té wëci psal na В1—

saneeh, statku swém, dne 10 'rijna 1493 Janowi z Do

308) Celé to psam' ¿to se w rkp. kŕiäov'vníkůw Praìskŕeh XXII,

A. l, na str. 323-25. `
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maslawë, auŕedniku pri deskách zemskych Postawi- 1493

me proto óástku psaní jeho, která zn'aëí pomëry, smy

ëleni a tauhy wéku swóho, eelau sem doslownë.aus „Co

se po mnehá. léta ani lahezenim ani Wyhroìowánim wy

moci nedalo, nyní, jak se za jiste prawi, z dobré wůle

k mistu prijiti má: páni Prazané totii a eelá. obee do

lůna eirkwe nawrátiti se hodlají; i jiì prj'y se Wypra

Wují poslowé do Èíma, kteî'í wëeeko, об mezi nimi a

stolie-i apostolskau rozepŕe byla, papeìi k rozsauzení

podati mají. Raduji se nad míru, anobrì nechápu mi

ry radosti swó! Neb můäeli kdo byti tak newdèëen

swé wlasti, jenìby se z obráceni tak slawného mêsta,

hlawy zemë êeské a ozdoby rise, z eelého srdce ne

radowal? Neni poehyby, ie dle pî'íkladn Prazan také

ostatni mesta lépe se rozmysli; ano zda se mi jakobych

za jakausi záclenau nawraceti se орёт Widél onyne

easy pi'eblaîené, jaei pred eisai'em Karlem bywali, kdyä

de tohoto kwetaueiho mesta pntowali wsickni sausední ná

rodowé, jelikeî_mime né nebylowpůlnoëníeh krajinaeh

uëeni slawnêjëího, aniíf. ebehodu Ziwêjëího. Za dnůw naëich

owäem se ed wrchu sláwy daleko uehylilo: ne?. naditi se

smime, Ze ce Karlem spůsobeno, to samé maudrosti a setr

walosti naäehe krále a pána k cíli bude dewedeno, pokud

Prazané, k sobë prisedäe, nejen obeeni ale spelu i eirkew

ni zprawu wedle jeho îádesti a pî'iůinëní тат si depu

stí, jakowyì aumysl nyni patrnéna jewo dawají. Prah

nu newyslownau îádosti, aby podniknutí tak blahedëj

né a obecnym роба/сё usneëenim, doszthle ce nejdŕiwe

kenee utêäeného a prawému ctiteli wlasti ìádaného.

Rozwaíujili ale obyëej nezkuëeného mnoîstwí, kaädym

wètru zawanutim sem a tam se klátíeiho, obáwám se,

309) Dle pfekladu důst. p. Karla Winaŕiekólio r. 1836, (na str.

les-_21.)
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1493 aby onen stary wrah swymi ehytrostmi nepŕekazil _a

nezruäil toho pŕedsewzeti. Nebot nalezají se lidé, kte
i'íì ctnosti wynikati nemohauce, baui'ky a.l l'ůznice

rozsíwají, aby w pi'ewrácené obei dosáhli, 'èehoz w za

ehowalé a. dobí'e spoŕádané dojiti jim nelze. Proëei

nepi-edejdauli se záhubné obmysly jejich wëí moznali

pèëi a opatmosti, prowedení záméru toho (a6 byeh ne

rad zle ehtël prorokowati) íádati spiäe neili daufati se

dáwá. Gwäem půwodowé podniknuti toho, ae mi ne

známi, zdají se mi nemálo pŕipowidati. Neb cokoli po

sud роба“, swëdëí о jejich oprawdowé wůli, неплате

né snainosti, wáäné a. `éleehetné mysli, a wrauci u wi

Ре borliwosti. Daufám tedy, йе i dále bditi budan W

баз bliîici se bauŕe, obrátice wäecku swan mysl.a. pé

èi k wywedení toho swatého skutku; i pŕispëje jim po

moei swau pán, projehoäto êest a sláwu wydáwaji se

wnehody а. w nenáwist u lidi bezboänyeh. О jaká pak

bude jejich u boha neskonalého, jaká u lidí dobî'e a

slechetnë smyälejicich тифа? A sláwa jejich nebude

Öecby obmezena, ale rozsií'i se po zcmích, pi'eleti mo

ìe a welebena bude jazyky a spisy wsech národůw; i

potomstwo slawiti bude ctnost, ano шву wek newy-i

liladi památky jejich. A co medle dim o same Praze?

Neklameli mne smysl můj, dojde brzy zwelebeni utëëe

ného. Nadéje té poskytuje mi sliënó jeji poloíeni, zdra.

wé powétî'í, a nadbyt wäech k obziwé potî'ebnych wé

ci; obchodem zlidnati а. nawstëwowána. bude mládeìi

po umèni dychtiwau. Budeli сыт kdo bud u wojäté,

bud’ w rade státi se znamenitym, pospëje ku Praze,

mistryni techto umëni. Sauseduí kniiata i národowé,

tëäiwsi se z roztriek naëich, opët se báti а w poeti

wosti nás .miti budau. Pŕestane záëti a zastaralá. kyselost,

nebude jeden dmhého kacei'owati, ale wëickni wespe
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lek jedné matky synowé- w jedné kolébce t. cirkwi 1493

wychowani, pod stejnym zákonem а práwem íiwi bu

deme.“ A na tomto jii 0010 básnickém wylewu citůw

а шёу1ёп01< nemaje dosti, 510211 ty'ì. pan Bohuslaw bá

señ zwláätni, w 1112 slowy nudëenj'mi а wysoce horují

cimi modlil'se k bohu-, aby w ochranu swau wziti rá'

èil podniknuti ono a. dowesti národ éeskj7 z dlauhé tem

110511 opët ke swètlu ncbes blahodárnému!

Ale smrtelníkům, poiíwajicím swobodné wůle, ne

bj'wá dáno ëasto kochati se spolu 2 jednomyslnosti. Dle

pánë Bolinslawowy. sliëné búsnë uliostil se pry'v byl an

dël s nebes w (111131 Jana Domaslawského: kdyi ale

tento pî'edloìil psani а báseñ pánè swému pí'edstawe

nêmn а jello pŕiteli, Viktorinowi Korneliowi ze VVE-ehrd,

tehdáä mistopisai'i králowstwi Öeského, probudil se ц

tohoto duch jeho husitsky w té míŕe, 20 310211 1 on

báseñ protì básni Bohuslawowë, prose bolla o zmaì'eni

dotëeného úsilí spojíti se s papeiem, ana pry w Èímë

byla studnice wäech neprawosti; 002 Jan z Domaslawi

nemeëkal opet poslatî panu Bohuslawoîvi. Tonto nebyl

sice ani sám pi'itelem a'. ctitelem Alexandra VI, pî'i je

110210 smrti pozdëji napomínal mocnosti nebeské i рс

kelné, aby uzawiraly brány swé pied nim, sice 20 wni

kna do 111011 stropi i tam rozbroje a bauŕky: ale 1110—

kem, owëem nejemnjm, na 001211111101'111'011111111113111111 cí

til se uraìena. smrtelnë. Pî'átelstwí, kteréi po mnohá.

léta. trwalo bylo mezi tëmito piednimi uêenci wêku swé

ho w Öechách “о jestli ne wŕelé, aspoñ po staroklas

sicku krásné- а. mnohomluwné, ranau, tau zahynulo 1494

najednau a. nawidy; `112 2 ledna 1494 psa] pan Bohu- ¿Em

310) Znâmí jest podnes werä шишку 2 toho wëku:

Primn Bohuslaus, Cornelius altern. lnx est;

Sidera nos alii, sed sine luce вишня.
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1494 slaw tómuz Janowi nowé psaní а ров1а1 nowy epigram,

z nichì prwni peëinalo slewy: „poslals mi spis rauhe.

wy ed kohesi, jenz ústy bezboznymi preti cirkwi bozi

se wztëká“ ee. Od té deby bohuzel neznal pan Behu

slaw hany, kterézby nekydal byl na ubohého nékdy

pritele, jehezto i demáciho ziwota neestychal se stawiti

na pranyŕ. 3" Pan Viktorin aspoñ tim dokázal ducha

lepëiho, ze na. wëecky takowé úkory, zaslauzene i ne

zaslauzené,` odpowidal mlëenim; opustiw pak wzdëlá

wani klassieke latiny, we kteréz pan z Lobkowic ho

predòil, oddal se ncobyëejnau ducha bystrosti a lepe

щи па wzdëláni jazyka i literatury národni, w nii ne

zadlauho uabyl sobë zásluh nesmrtelnyeh.

ze pestaweni а. poméry eirkwe podobejí té deby

neodpowídaly zádostem a tuzbám mnohyeh jejieh au

důw, to wyswitá. i z jinych úkazůw. Ne bez udiweni

eteme we wlastnim Korandowë manualuw tëchto léteeh,

jake pred pádem Konstantinopole, tauzebné ohlédáni

se po cirkwi Recke', ano jewi se wc slewich: „O by

Cechowé prohledli, ze papez s swymi jest cirkew zá

padni, a nechajice té, ale pehledëli k wyehodni, a ji

311) О и‘ЁесЬ téc-hte wëceeh uëi nhs rkp. university Preiské I,

D. 3, pesan)ç okolo r. 1500. Tam cte se (f. 2) Behuslawowa

báseñ: Coelorum pelagique sator, tcrraeqne jacentis, Hue

preeor o rerum maxime rector вдев! oc. - (f. 3) Viktorinowa

báseìi: Qui eoelum œnamque deus., mariaque ereasti De ni

hilo, coeptis non fave quaeso novis, Quee gens Pragensis

opel-â. molitur inani oo. — (f. 4-13) Psani: Bouslaus de

Lobkowìcz Joanni de Domoslauie oc. Misìsti ad me blasphe

mias cujusdam in eeelesiam dei ere sacrilege debacchantis

ec. —— (f. 13) Epigraxnma: Pontiiìeem quisquis mordaci dente

lacessis, An dapibus blattas. vis вант-е novia? oc. Slowa

Bohuslawowa. pŕi smrti Alexandra VI znëly:  Vos Erebi

proceres, vos coeli, claudite portas, Atque animam vestris banc

prohibete loeis: In Styga nam venieus, pacem turbabit Aver

ni; Committet superos, si petat astre poli. (Ap. Mitis p. 88.) ——
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se zprawujice, spůsobili sobë, podlé důwodůwpisem do-/1494

stateënych, biskupy swého jazyka, ne Némce ani Wla

chy! Stáliby lépe we swobodë krestanske wiry, a mu

silatby, jako о pî'ijimání pod dwoji spůsobau, tak i tu- _

to woda prawym prostredkem pred se téci. A nebylo

by potî'ebi w Èimé pláste bráti, ani za. to mnoho tisi

cůw zlatych .dáwati; neb jest to zŕejmé swatokupecke

kaeiî'stwi“ под“! Take wytykalo se kaliënikům te do

by ëasto, ze kdykoli oetnul se mezi nimi nejaky Èek,

Rus nebo Rác (Srb), obyëej mêli pí'edcházeti zwláët

11i pi'iwëtiwosti, jako by lepëi byl,nezli jini krestane.

Ale k dalsim krokům ureitym, pokud nase staèi wé

domí, newedly snahy tyto. A take sauweky pokus je

dnoty bratî'i éeskych, wyliledati we wzdálenych 11011631

nach zemskych nekde cirkew, jeätoby jim slauíiti mo

hla za wzor, aneb ku pouèeni a spojeni, minul se s

koncem îádanym. Rytíí` Mares Kokowec zabral se pro

10 (г. 1491) do zemi Ruskyt-h, Miren Kabátnik, шё

ëtan Litoniyëlsky, do Asie pres Konstantinopoli, baka

láŕ Lukáä Praisky do Ilecka i do Walach: ale nenased

Ее ёеЬо hledali, wrátili se use-'"3 

Král IVIadislavv, ukládaje snem поту do Prahy ke
dni 20 února, psal stawům wůbec, ie prohlédal Vpri tom

„ke mnohym a znamenitym potrebám králbwstwi бе

skeho, kteréi nam i wám znamenite důleii, a zwláëtë

co se dotyëe jednáni s Oteem swatym papeìem o srow

nání tech různic, kteréz od dáwna'wzniklé jsau a ku

`kterymz JSt welmi laskawe se podáwá, ieby to ráèil

k sluënemu srownání pì'iwesti“ oc. „My wám we wëem

312) Korandůw manuainik, rkp. w bibl. university Praîské XVII,

F. 2 (list 60.) ‚

313) Ant. Gindely Gesch. d. böhm. Brüder, I, 67--69. Kabátnikowa

cesta, we Wyboru z literatury ëeské, II, 1017 s1. аса.

20
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1494 coz sluäného jest rádi pristati cheeme a wais w nièemä

neopustiti, 002 2 jednestejné wůle pî'edsewezmete. A

také рану, rytíî'stwo i mésta markrabstwi Morawského

_ sme oheslalî, ahy z sehe k tomu snému esehy nekteré

wyslali, a z jednostejné wůle 0 ty petreby,kteréz pred

rukama. jsau, ahy jednali“ ec. 3“ Byl te tedy snëm spe

jeny ëeskemorawsky, na nemz zase jednau e nabe

ienské etázee hylo jednati. Ale ee piedwidali byli 211111

ci, zjewilo se ihned: strana podoboji, jsauc celá pohre
made, hyla sice ochetna wyjednáwati s papezem, awëak

jen na základè Basilejskych kompaktat, tech samych,

které w Rime 31 hî'ezna 1402 byly slawnë zruseny a

za neplatné wyhláëeny. Stai'i letopisowé prawi e eelém

snëmewání krátce, ze „na tom zůstáne, ahy král pe

slal ku papezi, ahy ráëil legata о te srewnání wyslati,

a to wedle kompaktat.“ To hyla dáwno známá. piseñ,

spiwáwanzi hezpectukráte jak pred králem Jiŕim, tak i

pod nim a pe nëm. Kurie Èímská, po telikerém ode

pî'ení, nemohlamusìti důslednesti swó w té mii-e, ahy

do Öeeh samych, mezi wyhlásené kaciî'e, wyprawila

swého legata. Ku preshë Wladislawowé ulezeno jen

star-simu î'ehely hosácké, (hezpechyhy tomu samému, о

kterémz Jan Filipec dotykal we psani nahoŕe uwede

ném,) ahy we Wratislawi dal se `de wyjednáwani о tu

„swornest a jednetu.“ Ale e roku tomte wime jen to

lik, ze jednatelé rezeìli se w poheräeni, kdy'z wyjádî'il

se legat bosák, ze w Rimë Öechowé wëickni za kaciî-e

pewaz'ewáni byli.

urázku, a nechtëli s takowym jednatelem ani mluwiti

Král nedal se ani tim jeäté odstraäiti: k nowé

mu snëmu, rozepsanému ke dni sw. Wáclawa, peslal

Kalisnici priliä citliwi wzali to za

28

Sept.

wice.

314 Patent mi. da. w Budinë 16 Ланит 1494 wiz Arch. баян.

v, 453.



Zmaï'ení puknsu. Policrjní та zemskú. 353

J:ma Filipcc samého, aby naprawil chybu swého starsího

a pî'edchůdce. О jeho zjednání wime газе jen tolik,

со prawí этан letopisowé: „Ten biskup Filipec toho

legata wymlauwal pŕed snëmem, prawé ze aë jest tak

mluwil, ale z zádné zlé wůle, ani k hanëni Öechům,

ani k různiei, ale toliko ie tak mluwí pî'ed stolici pa

pezsknu. Tu sau pani Öesti sádali a prosili, aby tyz

biskup jednal to pŕed papezem, coz dawno namluweno

a spůsobeno bylo w Basilii, tak aby executoria t.list takowy byl psán k jinym národům, jako k Ném

cům, Polákům a jinym, ze Öechowé a Morawané nemëli

proto hanëni byti. To biskup î'ekl uëinîti, ale nestalo se

садит" VVsak nemohlo to biskupu Janu ‘Filipcowi

nikterak za winu pŕiëitáno byti, se nyní neprowedl toho

w Éimë, co nëkdy Öechům w Basilei same (aë proti'

umluwám) odepŕeno bylo. Strany nawracowaly se i

pozdéji jestë ku pókusům takowého jednání: ono wsak

uwázlo pokazdé w nemoänosti, slauöiti dohromady pro

tiwy: swobody nabyté smluwau a poslusenstwi bez

wymineëného. - '

_'Kromë tolloto rownáni o nábozenstwí jednalo se

na únorowém snëmu hlawnëo zamezcni silniënych lau

pczi a wraÈd w zemi; 24 února 1494 pridána nowá.

naì'ízeni k doplnëni policejniho ŕádu zemskóho r. 1492

poöatóho 3"’ a poruëeno spolu ohlásiti a uwesti je w

skutek na sjezdech, ktcŕii спаяй p0 wseeh krajich méli

drzáni byti. Jakoz po celé temer XV stoleti, tak zwlá

ste za tèchto let stëîowáno si na nebezpeëi w cestowáni

po Öechácll, a nejwëtsí prisnost obracela se proti hoj

nym powaleëům po krëmáeh, kteî'iz w nedostatku slu

ìeb wojenskycli ziwili se násilim a laupcìi. Zwlásté

315) Stasi letopisowé str. 251.

316) Archiv девку, и, 266—150. v, 454-6,

1494

24

Febr.
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1494 tak známé Zeleznó hory mezi Öáslawskem a Chrudim

skcm byly plny pelosi laupeznickych. Take zalowáno

w tómze snëmu, ze Öccbowé mimo swůj obyëej chy

tali sc spůsobůw nemeckycb, jezdíce p0 silnicích pod

spůsoby a postawau nemeckau, aneb i skuteënë Ném

ce do zemé pì'ijímajicc a lidem w zemi ëeské posmë

chy a pychy cinico. Proto rozmnozena práwa kraj

skych poprawcůw a zosti'ena krutost zákonůw. Rozu

mi se owäem, ze rozdilná byla kompetence saudůw dle
rozdilu stawuvzloëincůw. Nad chlapy mél найду ро

prawce práwo neobmczené: lidé zemanëtí aëlcchticowé

museli podáni bjti k saudu zemskému. Obojim nale

zána ztráta hrdla stejnë êasto, jen s práwnim „tázanim“

(na. skripei totiz) potkáwali se zemanó poî'idku.

Pro uwarowáni wêelikóho ncdorozumëni musímc

doloìiti, йе jiz 0d dáwna králowé Öeätí obyëej mëli

pî'ednim pánům zemskjm, kteréz pŕijímali do табу

swé, propůjëowatì také práwo poprawy, jakoì i pred

ním mêstům králowskjim: nikdy ale, ani za trwáni nej

tëzëi poroby, nemiwali älechtici w Öechách mpci hrdel

ni nad poddanj'fmi swj'fmi, leë pokaìdé jen z urëitého

propůjëcni králowského, kteréä dáwáno jen jmenowi

tjm osobám slechtickym а mëstům. ~Wyminky z toho

powazowány a trcstáuy wìdy co pych a zloëin.

\
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ÖLÁNEKSEDMY.

WRCHPRÁWI'` SLECHTY.

'Wma-sm шесту а Pfr-@wam ducha i шумно: мс. гама а

zápowëd sj1lzdůw krajsky'ch. Siezd králûw w Lewoò'ì. Висте

na Kulne' hoŕe. Pollëbrady postaupcny králi, Wedení desk

зета/суди. Rozdwojení jednoly Май"! ё’евЫс/д. Nowé buuf-u

Kumohorske' a рога-сгиба! jejich. Dalibm' z Kozojed. Králůw

 Inv'íjezll do zemë a ядам/п? walnv'ho [тёти r. 1497.

zeuí o Идеей a ваш! nad pány gll'ky. Pah' z Вивенди-[ш

жмут heilmau zemskgj. Nepokoje we slawu тёща/сём.

Smlauwa о hrad Risenberk.' Neu-oZe mezi решу äeslcúmi a
:nlm-awskjmí. Swobody Sleza'lcůw. Petr z Rosenbcrka, ватаг

se úFadu awe/zo. Pìîíprawy ke :wv-Izena' zemske'mu. Zůslúuí

Preäpnrské. щекам Wladz'slawowa ангела? zemské/m.

. (R. 1494—4500.)

'añ'

Wyprawowáni nase dokroëilo doby důlezité pro

stawowské zì'ízeníwv Cechácll: máme pî'ed sebau ì'adu

let (14Í)4-1500,) we ktcrychz dáwné usilowáni êlechty,

dobyti wrohu práwa ниш se stawem wj'fhradnë рапи

jícim w zemi, dostihlo konoënë k cíli swómu a slawilo

witëzstwi wyncäenim prwniholkodoxu práw ëeskyeh,

jezto znaèí se jmenem „Zi-izeni zemské krále )Vladi

slawa r. 1500.“ Poníieni lidu obecného w porobu, ob

mezeni politickych práw stawu mêstského na obor tak

тку, ze trwati nemohla, а nález, ze. аса: pansky a

1494
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1494

_ strany, otwiraly brány zmënám nekoneëny'nn.

rytíí'sky jen sami, oe se na snëmu swolili, ustawowati

mobli za. práwo, dali do rukau êlechty wäecku moc

nejen zákonodárnau, ale dle okolnosti ëasowy'fch i

saudni a wykonáwací. Král nedomyslny’l a slabj'I ne

bránil praudu tomu: anobrz kdyz mêsta, spati'iwëe w

nowych práwech swau politickau záhubu, zdwihla se

pozdéji k odporu, jal se i sám straniti proti nim, az

po drahnë létech, zpozorowaw koneèné ze mél i on

státi se pánům êeskym asi tim, ëim císaî' byl kniìatům

némeckym, (pauhym majestátem bez hmotné moci a

bez důchodůw,) obrátil s_e na cestu ponëkud jinau.

Jako wëickni auwazkowé práwni, tak i pomér a

postawení slechty k ostatnim ti‘ídám obywatelstwa mó

niwaly se w Öechách kazdym stoletím. Pokud pŕe

wládaly jestë ì'ády slowanské, powazowáni za ‘slechtico

wsickni, kdo wládli pozemky tak hojnymi, ze ktèzení

z nich drzeti museli drahne sluiebníkůw; pi'ední znám

ka slechty u Nëxncůw, ul'ozenost, nemela jeätë plat

nostî; kdo se stal welikym statká-î'em, byl èlechticem,

а. kdo pozbyl swého jmëní, pŕestal jim byti. Rowná.

dédiënost, neobmezená. .prodajnost a dëlìtelnost pozem

kûw s jedné, a moänost hojnych „wysluh“ s druhé

Uwozo

wáni ŕadůw feudalnich twoi'ilo záhy lmiz proti tomu,

a pi'ece jeëtë za císai'e Karla IV nejeden rod тётку

powyäen hned mezi predni sleehtu w zemi, kdezto

známe mnozstwi pì'ikladůw, ze potomkowé rodůw nèkdy

nad jiné slawnycll museli (we stoleti XV i XVI) do

Pod kx'álem Wá

clawem strhl se prwní w té pî'ióinë spor ústawni, w

nëmzto podporau zahraniënau switëzila êlcchta we

smyslu nemeekóm. Wálky husitskó nejen zinaî-iljr .toto

witèzstwí, ale zjcdnaly starò demokratii na eas ai i

proëowati se zase stawu panskébo.
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wládu w zemi. Ро bitwë u Lipan wylozili sine jiz, 1494

kym a kterak pi'ewaha slechty zase mírnëna byla

drahnë ëasu, tak ze snahy jeji teprw od r. 1479 na

. bywaly opët ëím dále tim patrnëjëiho zdaru.

Neni pochyby, ze pŕióiny zjewu toho hledati se

maji pŕede wsim we waleënych bauî'eeh XV stoleti,

jeìto pánům korauhewnym pojistily prwotnost w zemi;

potom pak ze napomáhal k nëmu welice piiklad ná

rodůw západnich a zwláëtë Némcůw, an slauzil nej

mocnêjêim äleehticům öeskym za wzor zpráwy jak ná.

boìenské a. cirkewni, tak ipolitieké a stawowské. Ale

byl nad to i moment důlezitj'f, ktery pi'ispël mocnë

ku powj'fëeni slechty: to byla pî'ewaha ducha u ni,

«мы wzdëlanost a oswëta, politická. intelligence, ein

nost a podnikawost, ba ponëkud i wlastenecké snahy.

Neznáme doby w dëjináeh èeskyeh a. morawskych,

kteráby tolikerymi wyteöníky z lůna älechty wyniklj'mi

honositi se mohla, jako pod králem Wladìslawem na

konei XV stoleti. Newyëteme jich wsecli, an wyklad

jejich jmen a pŕednosti, powah i éinůw, dobrych i

zlych, piesahowalby mezenám zde wytknutó: nékterych

ale aspoů dotknauti nebude newhod, pro lepsi doi-ozu

mëni déjinám piedeslym i následujiciln.

Ctibor z Cimbw'ka byl bez odporu. pî'ední autorita

politická wëku a národu swého: ne proto, ze sepsal

r. 1481 „knihu Towaöowskau“, která slauzila. Mora

wanůln drahné ëasu za kodex jejich práw, ale ze 'od

r. 1475, со uwázal se s woli obau stran we wládu

zemskau, umël uehrániti Morawu, w dobáeh welmi ne

bezpeënjeh, ynejen wëceh pohrom z wenku, ale i bauî'i

uwniti'. Wznikalyt zajisté w té zemi tytéz Wáänë a

spol'y, jako w Öechách, ale prosti'edkowániln pánë

Ctiborowym urownány a uklizeny pokazdé smlauwami
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1494 (r. 1479, 1484, 1486, 1492 a 1493,) jielizto podrobny

rezbor zůstawen budiâ zwláätnimu wykladu dëjin Mo

rawskych; jen to zdc wytknauti slnsi, Ze ani staw

mëstsky, ani lid selsky neutrpêli w Morawé za 50110

wladnreni takowé ujmy práw obëanskyeii, o jakowé

w Cecliách wedena byla stiznost. Nepoti'ebí dokládati,

йе Ьу1 mui i welikého rozumu, i srdee uëleelltilého,

èinnosti nadobyëejné, energicky a sprawedliwy spolu,

a na poddané swé pan laskawy: ale zwlástnillo pozoru

_liodné jest, jakozte wëe za jeho wéku nad miru ridkó.,

ie byl i horliwy we swém wyzmtni husitském, i sná

ëeliwy a mírny k jinowërcůmfH7 Pretoz 0211021 do

poëtu onécll wzzictnyeh muìůw, kterymi netoliko narod

ale i clowéëenstwo wädy kochati a chlubiti se 1111120;

a kdyä 26 ëerwna 1494 zaebwätila na Tow'aëowè

smrt, byl nai'ek Morawanůw ne bez priëiny, jakoby

osireli, jakeby jim umrel byl otee wlasti. Umî'el bez

détek, ana manìelka. jeho Eläka z Melic zůstala ne

plednau; staroslawny rod jeho brzy po nem zanikl

doeela smi-ti synowce jeho Adama. (j- 1502, 3 prosinee,)

syna nékdy Jana Tewaëewského z Cimburka na Mladé

Boleslawi (j- 1483.)

Pani Ctibor z Cimburka i Wilóm z Pernëteina

byli, ae rodem, wekeln inábozenstwím rezdilni, pì'edce

pi'átelé nejdůwérnéjäi, jeíto bratrowali sobé a pedpo

1'owali se nawzájem w úmyslech a podniknutích swyeh

k obeenému dobrému. U králc Matiáäe poìiwali byli

317) Bolestné jest patŕiti na pana Bohnslawa z Lobkowîc, kteryì,aë

we psani dne ‘20 Oct. 1492 danénl wyznńwal se bytì wrlëënosti

индийца panu Ctiborowi a elitël peslanìiti jemn ke eti w

kaìdé príleìitosti, po jeho smrti wänk neumël nic 0 116111 fici,

neîli ìe keneënë w pekle pŕiehazel kn ротный bludůw swycll

a musel pykatî za në oc. (Wiz spisy jeho, pr'ekl. Winni-ic

kého, str. 12 :i 141.)
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oba,'i s tretiin pî'itelem swim biskupein Janein Filip- 1494

cem, stejné wáìnosti, důwëry a wliwu. Po Matíáäowë

smrti teprw usadil se pan )Vilém stale w Öecháell,

kdeäto Pardubice staly se skrze nëho brzy welikym

panstwim а sidlem kníìecim. Bylté Wílém z Perníteina

mui, jemuí rowného hledalibychom nadarmo w déji

nach èeskyeh, a snad i u jinych drahné národůw. Co

wáleëník a hrdina. náleiel jeätë stî'edowëku, eo weliky

spolu průmyslnik pat'ril jiä wëku nowému, co wyteëná

lilawa i uëlechtily charakter wëem wèkům a èlowë

ëenstwu. )V působeni swéln podobal se nejwice cisaŕi

Karlowi 1V, jehoîto pi'ednosti a etnosti wsecky, ne

wäak spola wady a poklósky mel do sebe. Zwláëtë

hospodái'ská Öinnost jeho byla pro wëk swůj wzorná:'

pi'isny poi'ádek a evidence we wäem a2 do nejmenëich

podrobnosti, а. w eelku pî'eee duch wolny, neauzkostnj'l

a dalekosáhly. Nikdo neumël bysti'eji obraeeti kuzitku

swému, cokoli naskytowalo se we pi'irodé neb w ob

cowáni s lidmi pî'ihodného, a. wystì'ihati se pî'i tom

wäi oäemetnosti akí-iwdy. Hájiw důraznè práwa swá

i prospëehy osobni, neublizil piedce nikomu a bywal

radëji welikomyslnë ätëdrym neìli lakomym. )Vytykáno

mu owsem, ze salial ido ìiwnosti xnëstskj'ch, stawë

.piwowáry na stateíeli swych a weda pry obehod we

wine i w jiném zboìi; my wíme nad to, йе 2а1;1:1‹1а1

hojné rybniky, pro nei wykázal `Labi na. Pardubsku

i'eeiätë nowé a strauhami Wodnimi pokryl eelé pan

stwi; také Ze byw nad jiné pilnym a znalym hornikem,

hledal w podzemí kowy na statcieh netoliko swyeh,

ale i pi'átelskyeli atd. Proto brzy oplywal bohatstwim

w Öecháeh bezpŕikladnym a stal se tak i'ikaje banké

rem nejen krále swólio, ale i llojnjiell pi'ńtel, kteî'i w

penëìnycli poti'ebácll nacllázeli u nèho wìdy pomoc
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|494 neziätnau. Nejsa milownikem bláhowó nádhery, w ja

kowéi libowali sobë uheräti a polëti welmoîi, ëinil s'e

welikolepj'vm radéji we skupowáni statkůw, w oprawo

wáni jich а w dobroëinëni lidem, tak йе za ‘étastné se

pokládali, kdoikoli se stali poddanymi jeho. Kdyì dèlil

poprwó statky swó mezi syny r. 1507, náleíela. mu

náslcdujici rozlelilzi panstwi: w Öecllácli Pardubice в

Kunétîckau lloran, Litice, Potenëtein, Ryclmow, Bran

djf's nad Orlici, Lanëkraun s Lanäperkem а Hluboká.;

w Morawë Pernätein, Ti'ebíë, Zidlocliowicc, Plumlow

s Prostëjowem, Towaëow, Pí'crow, Helfenätein s Lip

nikem, Hranicc, Lanka, змеи a. oprasz na kláätei'íclx

Tiënowském ì Oslowanském, ncpoëitajíc mnoîstwi stat

kůw malych a. wesnic jednotliwych; pozdëji pŕikaupil

jeäté w Öechách Bydiow а w Morawé Kunstat, mimo

jinj'ch statkůw menäich drahné. Mél wůboc asì troj

násob tolîk panstwl а jmëni jako páni z Roscnbcrka,

nejbohatäi .potud rod банку, a pî'ewyëil majetnosti

netoliko wäecka Slozská. knííata ale iwelikjf робей

panownikůw Nëmeckj'fch. A “так to Wäc, jakkoli

шейте, псс1а1оЪу mu práwa па öcstlmu u potomstwa

památku, kteréî èasto se dowoláwal, kdyby dal'y ducha

i mrawni jeho powaha byly newynikaly w miie témëî'

stejné. Co nejwyääi hofmistr а pŕedscda. saudu komor

ního na králowë misto skrze mnoliá léta zůstawil p0

sobë chwálu nejwëtëi zpráwnosti а sprawedlnosti; na

snëmu byl s poëátku podpůrcem snah älechtickych,

pozdéji ale, kdyi tyto hrozily poliltìti také moc kni

lowu, (jakoä wyloäíme ëasem swym), stal se jejich

pŕednim »odpůrcem а mirnitelem, а. známo jest, йе za

koneëné urownání mnoholetych rozbrojůw а bauî'i

skrze smláuwu Swatowáßlawskau bylo hlawnë jemu

dëkowati. Psaní od nëho робы, jîcliäto робе: zachowal
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se desti hojny, nesau na sobë ráz, kterym rozeznáwají 1494

se ed sauwékych ode` wäech: jest to zwláëtni jury

smysl pro без: apoctiwost, pro prawdu а sprawedliwost,

kteryz o swé dobré dbaje nezapominal na dobré оЪес

né, na blaho а sláwu Wlasti; jest energicky odpor

preti wsi pedlesti, esemetnosti а kazdému misili; jest

mluwa muze na mrawni hodnest swau hrdého а pri

wäi zdweŕilosti nezdrzujieiho se potupy a hany na

ka'Zdóho, kde dle saudu jeho zapomínal se nad swau

cti. Mluwiwal ènste, zeby ditky swé radcji pì'ed oèima

swj'fma „zdechiiauti“ widel, nezliby se doůkal od nich

einu neetnóho, a. presil kratle, аЪу nemeäkal trestati

důraznë, kdyby po jeho smrti nèktery syn jeho poru
.ìiitiI mél powinnau k nëmu wërnost a oddanost. Pro

wyehowáni jejieh sámr sepsati dal byl knihy, kterêz

pozdëji caste tiskem wydáwány bywëc, ipednes nejsau

bez ceny. )V ehledu nábozenskóm zůstáwal weren

cirkwi katolické, jejímzto kostelům, klziäterům a spi

talům prepůjëowal se nejon co ëtëdry dárce, ale tytyz

i co zakladatel: a wëak wedle biskupa Jana Filipec

mél i husita. Ctiber z Cimburka miste w pî'átelske'm

jeho srdci, а ehot jeho wzdy milowaná, Johanka z

Liblic, net Petra Kdulince z Ostremiŕe, bylo, wedle

pani Johanky z Krajku pi'edni ochranitclkau Jednety

bratì'i èeskych. Slowa. jeho „s Éíiuany wêì'im, s Öeehy

(t. pedebejimi) drzím, s brati-imi uniírám,“ stala se

pozdéji w Öechách pi'islowim. Pestawy byl 'wyseké a

uälechtilé, а jiz za mládi dobyw w turnaji na Brnën

.skein námësti pred cisaî'eln Fridriehem a králem Jiî‘ím

dne 31 eerwencc 1459 prwni pocty, pi'i éasté churn»

westi doäel pî'edce wysokého Stáì'í, an umî'el teprw 8

dubna 1521. Jednim slowem: pan Wilém z Pernätcinu

byl jeden z téch wzáenyeh zjewůw w historii (zeské,
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1494 ktei'i éím. bedliweji skaumáni jsau, tim mocnejsiho na

bywaji půwabu.""s '

О Janowi z Selnberka, kancléri ëeskem od r. 1479,

uwedeme zde jen Charakteristika poälau z klassického

pera Bohuslawowa z Lobkowic, ana prawdiwau se byti

jewi. „I wëk nas (di) wywodi muZe, ktei'i proslulych

we staroäitnosti nejsau menëi. Co medle ke chwále,

sláwë a wzneäenosti, nedostáwá se kancléri králowstwi

Öeskeho, Janowi Selnberskemu? Postawa jeho je

wzneëená a jakausi zwlástni welebnost jewí jello twár;

a co Cicero pî'ieitá uslecbtilym mrawům, nacházi se 11

пё11о: nejwetäi wáinost s nejwetëi wlidnosti spojená.

Wtip jeho jest ostry, pamët werná. we wäem, cokoli

kdy slychal, wiclal a. êital, a wymluwnost takowá.,

jakébych se u naäincůw ani nenadal. Nad гей jeho

318) Úsudek вы; o panu Wilémowi z Pernëteina zakládá se 1111

studiech pìiliä rozsáhlych, neìli abychom kaädé slowo zwláëtë

dokumentowati mëli. Kdo muäe toho práwë poznati cliceì',

proskaumej netoliko wäecka psani od 1113110, k nemu a o nem

od pŕátel i nepfâtel proälá, netoliko akta. snëmowni a :aixan

wëku Wilémowa ijiné pamâtky llëjinnó, tél netoliko celé

folianty zâpisůw 1111 smlauwy od nello wůbcc uzawirané, jeìto

chowaji se w lime, Litomyäli a. Ralxdnicî, ale piedewà'ím

weliké urbáŕe, jeho rozkazom zaloäené a podnes chowané na ~

Illuboké a w Pardubicicll; eti zwlàäte protokoly nůmluw pro

wedenjch s kaìdym sedlákem na Pardubsku o náhrndu za

grunty jello, kteréì topiti mëly rj'hniky a stranlny od p!1na

zamjiälcne; ëti knihy mestské Pardubské, 'I'owaëowské (w

Brnë) std. - а nabudeä pieswëdöem' o welikosti ducha 1 lile

clietné ëinnosti muis, ktetehoä my jen slaby obraz podati

sme mohli. Nás pouf-ilo mnolloleté a bcdliwe skauma'mí о za

pletenych nad miru sporech stmvowskj'ch za prwníeh dwnu

desítek XVI století, йе шйду, kam stuwil se Wilém z Pern~

Мета, na té strane stály prawda, prliwo 1 laiska k wlnsti.

Ponëwadì wäak nebyl katolikem desti liorliwj'm, odbyl Bohn

slaw z Lobkowic jeho cliwálu disticliem jen wlaänj'm: Quo

praestes, dubito, proles Pernsteinin, formû Corporîs, an Пицца

divitiisque magie? _+
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nic není wáî'nëjäiho, nic noni slienëjsího, 1110 ezdeh- 1494

nëjäího ani hejnëjäiho. Kdykeli jej slychám, jest mi

jakohych slyäel Ulyssa Hemerewa: k wccem hedí se

myëlenky, k myälenkám slowa, a wëe plyne tak ne

nucené, jakohy kdo jiny nedewedl ani snahnu nejwëtäi.

Kdyí en ŕeëni, neustupujeme ani liekům ani Latini

kům, a to jak 00 do uslechtilosti a lahodnosti, tak i

de hojnosti reci, 11 sice hojnosti takowé, kteriâl nikdy

nepledi presyceni a nudnosti. Kdoz medle, poëneli on

mluwiti, neobáwá. se, ahy nepî'estal hrzy? A slowa

jeho maji wêru pediwnau do sehe wáhu a wiru. 1.101

níli pì'imluwu na snëmu, wsickni jiz napi'ed mu pî'i

swédëuji, a ztak zuamenitého poètu muzůw wéhlasnych

a slawnych needpei'uje mu nikde, ani mysli, zehy se

00 prespëänéjëihe penawrhnauti dale. Bez néhe wéc

důlezitá. zádná sc newyjednáwá; w saudu zemském

slowo jeho plati za důkaz. To půsohi ìiwobyti jeho

ctnostné, hezauhennó, nepeskwrnëné ani eëemctnesti,

ani ehytresti. A takowé ctnosti neswodi ho ku pyäc,

ani k wysokému o 80110 smyëleni: pristup k nëmu jest

snadny, rezmluwa príwëtiwá; ani newëasny pî'ichod,

ani proshy dotirawé nepopuzuji he k newrlosti; aniz

jest u nëho licomeruá опа dehrota, která slihuje wice,

nezli splniti mini a můze; eekoli prawi а pì'ipowídá,

jest jisté, jakohy, die ŕcöi hásnlkowy, wyäle bylo z

úst Apollinowych. Takowym ebycejem ziskal sehe

rewnau u wseeh stawůw wáznost; wëiekni he milují;

koho dai'i 011 pi'izni swau, pokládá se za ätastného, a

to práwem: neb on wyteönosti -swau premáhá i samu

záwist.“ Tolik jen dolezíme, ze we welikych stawow

sky'ch rozbrejích a půtkách wëku swého, pezíwaje co

kancléi' wliwu nejmocnéjäihe, zdál se zůstáwatî тау

nestrannym; ze sidlil nejwice nn Mladé Boleslnwi,
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1494 statku manzelky swó Johanky z Krajku, nékdy wdowy

po Janowi Towaëowském z Cixnburka; pak йе kan

cléî'owaw do r. 1503, potom stal se m-jwyssím komor

nikem zemskym (1503-1507,) a umi-el u wysokém

stáŕí roku i dne nám neznamého.

О staréln penn Janowi Zajíci z Hasenburkn i z

Kastl', synu nèkdy Mikulásowu а bratru Oldi'ichowu,

bylo nam ëasto mluwiti, an zastáwal od r. 1454

do 1467 aui'ad sudiho dworského, byl jeden z půwo

důw jednoty panskeJ proti králi Jii'íinu a od Matiáse

jmenowán potom ëeskym jello kancléi'em (1469-1479).

Pod VVladislawem neauradowal wíce, ale co náéelnik

swé strany působil slowem i pérem tim ziwéji a. moc

néji. Kdyz unií'el 15 máje 1495, rozkwilil se tau

ztrátau pan Bohuslaw z Lobkowic w zalospew tkliwy,

ana pry klesla s nim do hrobu „ozdoba wlasti, nej

wëtsi nadéje apodpora ì'ise ku pádu naklonëné, hrdina

meöem 1 slowem, wyteëny mrawůw wzor a sluuce na

snëmu jasné.“ Zachowalo se nékolik jeho traktatůw

dosti obratné psanych, jimiz dorázel tu na kalisníky, tu

na bratŕíky pikharty. Take w boji о politická práwa

stawu swého stáwal wìdy w popî'edi, ale nedoèkal se

koneëného wltézstwí. Manzelka jeho byla Anna. knézna

Opawská; potomci wsak upadli brzy w chudobu, ae'

nepŕestali zastáwati auí'ad dédiënych truksasůw w kra

lowstwi Öeském.

Působení pana Beuese 2: Weitmile, co piedního

diplomaty èeskóho, jak za krále Jii'ího, tak i za )Vla

dislawa, lièili smc na místech swych dostateënë; ménë

chwalná. bywá. ree o jeho mincmistrowani na Kutné

hoŕe. Zdá se wůbec, ze jakkoli znamenile' byly (nimmst

jello a (lary ducha, mrawní wsak powaha neby-la owsem

bez auliony; aspoñ Bolmslaw z Lobkowic we swé za
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lobé na mrawy Öcchůw, naráieje az pî'ili's zjewnö na

osobu jeho, winil jej z náramné pychy, pokrytskó

poboznosti a neswëdomitého utlaëowáni chudiny. Ne

~ wíme, pokud sprawedliwá byla stíänost Kateriny knëiny

Zaliañské,podaná králi )Vladislawowi dne 15 ŕíjna

1494, ze ji pì'iprawiti hledèl о kniìetstwí jejiStinawské

wc Slezich. Sídlo jeho bywalo na Chomautowë a Ро

stoloprtech. Uruî'el 28 srpna 1496.

Pan Jan Jenec z [апогей а z Petrà'pw-ka stoji w

rade predníeh muzůw swého wëku jen auŕadem nej

wyääiho purkrabstwí Praiského, kteryî zastáwal od r.

1470 ai do swé smrti (j- 20 dubna 1503.) Neumimc

о nem chwáliti wice nezli ze poäiwal wídy nejwyëëi

důwéry, jak u krále Jii'ího, tak i u VVladislawa, i ze

od národu пай neäalowáno: coi samo swëdëi o пе

wëední jeho spůsobilosti. Teprw rok pî'ed smrtí od

ì'eknuw se kalicha, stal se katolíkem. Panstwi swó

Petrëpurské prodal 1483 tuëim pro dluhy, a psal se

pozdéji páuem brzy na Hluboké, brzy na Ороёпё a

Bezdêzi. S nim wymî'el rod jeho мамашу.
I Pan жито]: ze Hmdce, roku 1459 jeëtc sirotek

Jana Telecke'ho a. Kateriny, sestry pana Zdeñka zc

Sternberka, weden byl od tohoto ujce а poruènika

swého nejprw do jednoty panské, potom pod králc

Matiáëc, а. na. cesty, kterymi brali se prední páni ka

toliëti. Kdyz pì'ijat 1479 do snëmu ceske'ho шве, stal

se brzy nejwyësim komornikem zenisky'nu, роют ро

smrti pana z Janowie nejwyäëím purkrabím, 9.2718

ledna 1507 náhodau nestastnau na lowu zahynul. Ze

tŕí manäelek po sobë nemëw dèdice, ozenil se 1493

v1pc ëtwrtó s kneinauv Annan, dcerau k'nizctc Hynka

Minsterbcrského, ktcráí porodila mu Adama, pozdèji

kancle'î'e ëcského. Mimo jiná yî'ízení diplomatická, ktcráì

1494
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[-194 mu swëŕona. byla, pi'ipomenuli sme také 0 ŕeèñowáni

_jeho na uherske'm snëmu, na kterémz wolon byl “Ча

dislaw za krále. Co jeäté lópe swédöi o politiokém

jello rozumu a rozhledu, jest weliká sbirka wypisůw,

kterau jakozto nejwysëí komornik ze starjfch desk

zemskj'fch, со instrukci we wëcech politickych а práw

nich, pro sebe uëiniti dal a_kteráz zachowala se nojlépe

we známóm rukopisu Talmberském Öeskélio Museum;

neb Ona poslauîZila netoliko jemu, ale i potomstwu ku

pouòeni о (1й1еййъуСЬ stránkáßh historie práwa. óeské~

ho. 3'9 Nepotî'ebi doloziti, ze byl predním horlitelem

pro pî'ednosti stawu swého.

Pan Půta Swillowskgj z Risenberka., stryc a dédie

älechetného nëkdy )Viléma mladäího z Risenberka па

Rabi, byl nejwyääim sudim králowstwi Öeského od r.

1479 az do smrti swó 20 òerwence 1504. We smj'fëlem'

a chowáni podobal se wice otci swému Wilémowi nè

kdy pî‘1'j1nyn1 Silnómu (1421-1452,) nezli stryci dotée

nému; neb jakkoli ode mnoliych bywal chwálen pro

Wysëi wzdólanost a uhlazenost mrawůw, nai'l'káno tim

wice na nemirnau jeho nenáwist ku kaciî'ům,i na ln'dost

а 1m pánowité si poëínání naproti stawům nizëím. Do

lozili sme na swém miste, ze byl hlawním půwodoem

dekretu cine 14 bí'ezna. 1487 0 рогоЪё lidu obecného.

Z manzelky swó Boliunky, scstry Jana z Lomnioe,

nejwyëëiho lleitmana zeme Morawskó, mél Synůw né

319) Sbirka ш dostala se пат we tŕech exempláŕích do пиши:

jeden dotëcny" w rkp. Talmberském, ать; w rkp. bibliotéky

nëkdy поющие (nyní na neznámém miste.) tŕetí w bibi.

(гм-мотив w Budiiínë. Wëickni jsau pŕepísy vríce ménë

chybné z ol'îginalu Ей neznámého. Snadny" bylby důkaz, ze

celó dilo zhotowit-i dal жать ze llradco pro sehe, pro swé

A osobni poli'eby azaileìitosti, наш“ pfidx'ula jest i jednalistina

ieprw po jeho щит (г. ‘1508) туша: "



щите: Elechty. 367

kolik, kteŕi wynikali ëasem swyni mezi pŕednimislcch- 1494
tici Öeskymi. l

О panu Albrechtu Líbäteínském z Kolowrat, synu

pana Hanuëe nëkdy probo'áta. i administrators. Praìské

ho arcibiskupstwi, nelze nam na ten ëas sauditi s 11101

tosti a s důkladem dostateënym, a to pro odpory, kte

ì'i pî'i nëm se wyskytuji. Jen to nepodléha pochyb

nosti, ze byl hlawa. nad jiné wyteëná, smysleni samo

statného; zda se, ze stawu mëstskému i lidu obecné

mu byl pî'izniwëji naklonën, nezli jini pani 30110 stawu,

kteì'í zdali proto nebo z jinych nam neznámych pi'ièin

zhusta пай soëiwali, rozhodnauti nam nelze. Byl

1496-1503 hofmistrem dworu králowského, pak po

Janowi z Èelnbcrka nejwyësim kancléŕem, a 00 tako

wy umî'ol 25 máje 1510. Brati-i Öestí w posledníoli

létech' spatŕowali w nëm, katoliku rozhodném, swóho

auhlawního nepŕitele.

. Pan Petr z Rosenberka, syn nëkdy pánë Janůw

z Anny knezny Hlohowské, byl mezi potud jmenowa

ny'fxni pány wekem nejmladäí, rodiw se r. 1462, ale

wynikl brzy nad nè nade wäecky postawenim a. půso

benin] swym. W Bononii studowaw spolu s 110110010

wem z Lobkowic r. 1477 sl., nabyl со blawa schopná

známosti sir'sich, a kdyz mu staräi jeho bratr Wok pro

churawost ‚г. 1493 postaupil wladaŕstwi domu Rosen

berského, stal se brzy náëelnikem netoliko stawu pan

ského, ale weäkeré zemë na místë králowë. On, zwlá

ëtë p0 smrti pana Jana Zajíce, wéwodil skutcënë strane

slechtické, i kdyz wzdal se náméstnictwí králowskeho

r. 1499; on byl jako duëe jeji, 1101) w пёш sausti'cdily

se wäecky jeji aumysly, péëe a-náwrhy az' témèi' do

jeho smrti (1'»"9'î'íjna 1523.) Nastanc nám о nich jinde

jestë pî'ílis ëasta ree.
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1404 Pro uëetî'eni mista nebudeme také .äiŕiti se o bra

высь Janowi a. Bohuslawowi löasto jmenowaném) z

Lobkowic, ani o рани Zdeñkowi a рани Petrowi ze

Sternberka, ni о Zdeñkowi aBohuëowi Kostkách z Ро

stnpic, ni koneënë о Zdeůkowi Lwowi z Rozmitála,

kteŕi wëickni wyznamenali se wice ménë wzdélanosti

a èinnostidueha: promluwime jen jcätë oneobyòejném

té doby zjewu we stawu rytii'ském, Albrechfowi Ren

dlowi z Ausbau/f Weskeren narod ëeskj" liádal а ne

snadil se po wice nezli dwadceti let o působení muze

toho, jako nëkdy o Machiavellowu, pocháizeloli s nebe

neboli z pekla.; nejprw chwálilì jej slechtici, a lidé mest

Ей пешпёН nalezati пай dosti haniiwjeh slow, pozdèji _

d_álo se naopak: a ponëwadz newole a hnëw bywá.

wzdy ëînnëjëí a ki'iklawêjëi neìli spokojenost, ozj'fwá

se i w pisernnjch paina'itkách o nëm tómèí' jen zlolaj

ny hlas, ba i зато jmenojeho muselo slauìiti k oznaëcni

potupného sofisty, ano „rendlowati’‘ znameualo stai'j'm

Öechům tolik, jako dokazowati ze lez byla prawdau a

prawda lîi. Teprw hlubäi wniknuti do tajemstwi udá.

losti ëeskyeh w posledních léteeh kralowáni )Vladisla

wowa pouèilo nas, ze tenkráte lilas wétëiny lîdu nebyl

hlaseml bozim, i ze èinëna. kì'iwda. muzi, ай ne owäem

bezauhonnému, wëak pi'edee nad jiné mnohé slechet

nëjäimu. Pan Rendi byl hlawnim, ne půwodeem, alc

spisowatelem a redaktoi'em Wladislawowa. ‘zì'izeni zem

ského l'. 1500, kteréz staw mëstskj" ро nëm potupné

jen „práwy Rendlowjmi“ nazj'fwal; jakozto pŕedni ро

litieká kapacíta národu a wëku swého propůjèil se byl

slechte ku prowedeni a hájeni ношусь práw jejich, z

pì'eswedëeni, jak se zdá, bezelstnèho. VVytykany mu

jen èinnost weliká i rozumowáni kî'iwó t. j. odpůrcům

protimyslné, nikoli sobeckó aumysly ani skutky neäle
\



Albrecht Rend! a Viktoria Korn, ze Wè'eh'rd, 369

chetnó; poìiwaw, со î'eöník, nejwètsilio wliwu na. we- 1494

î'ejné minëní, a proëed wäeeky auìndy, které za one

doby osobé stawu rytiŕského dostupny byly, (- 1494-6

purkrabi hradu Praiskéko, 1497-1509 král. Prokura

tera, 1509-10 ncjwyëëiho písaî'e, 1515-16 podkomo

rího zemského `--) neoboliatil se nikoli, ale umŕel, ac

nebyl marnetratnym, tak cliudy, jako byl od poèátku;

králi swému zůstal wìdy nad jiné wërnëji oddán, a

proñ neostychal se posle'ze wstaupiti w bej nebezpeë

ny s eelj'fm stawem panskym, neìádaw ani obdriew za

to jâkau zwláëtni odmënu. Narikán byl tytyì ipikhart`

stwím, jon proto йе bratî'im èeskym pî-ál а také nëkdy

dobrau radau poslauìil. Ostatnë byl wtipn bujného, ай

i éasto roz'pustilého, a predee mëkého srdce. Umî'el 9

záî'í 1522. Piedkowó jeho, Rendlpwé z Auäawy (w Pl

zensku) za krále )Václawa byli známi. Historie

mnime йе koná powinnost swan, kdyì. ujimá, se památ

ky muäe mnohonásobnë kí'iwë oseëeného.

Uwedli sme pŕíklady tyto hlawnë na prowedení

důkazu, ie switëzilali slechte we mnoholetém ústawnim

speru a'zápasu, mëla za to dékowati netoliko wétëi

swé zámoínosti a sile hmotnó, ale jeëtë wiee pi'ewaze

ducha i oswicenosti, kterau wynikala nad jiné stawy.

Za staw mëstsky nepozdwihl tehdáz, mezi wyteöniky

nńrodu, nikdo hlasu swého, kromë Viktorina Kornelia

ze Wëehrd, rodilého ze Chrudímë: a i ten einil to jen

saukromí a jakoby na zapî'enau, w nesmrtelnóm dile

swém „O práwich asaudeeh i o dskách zemë Öeské,“

jez r. 1495 psáti poëal. Bylt on owëem odpůrce mo

hutny, jehoì ne bez pî'iëiny lekali se páni a snazili

se uëiniti neëkodnym: tim ale nezwyëil swych zasluh,

2e daw se ohroziti, keneéné prestaupil sam do táboru

24
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1494 swych ребятишки“ Орров1бп1 po nëm dilo pŕewzaly

osoby mène schopné: wyteëniei pak lidu obecného а.

selského brali útoeiät'é swé s wétsiho "dílu do Jednoty.>

brati'i `èeskych, která kázala posluäenstwí wäem wreh

nostem jakozto naŕizeni bozí.

Podotkli smc jiz па swe'm miste, ze ze snëmu

24 února 1494 naî'izcno bylo p0 wäech krajich zemé

Öeské odbywáni sjezdůw zwláëtnich, k nimi okolni

zemanstwo i mesta snadnëji а walnëji sejiti se mohli,

aby nálezy wyneëené proti ëkůdcům zemskym, laupeì

nikům a wrahům silniónym, téZ jiná potŕebná opatí'eni

rozhlásila se le'pe a nabyla wscobecnym swolením pro

wedcni důraznejëiho. ch toho scházeli se sleehta niîäí

a тёща ро krajich walnò, a brali netoliko ty alei

24

Febr.

320) K äalobë pńnůw Jindŕicha ze Hradce a Plity Éwihowského z

Risenberka, ie co mistopisnŕ král. Óeského dopustil se té

„\väetcënosti“, ie Наган оЬубе_11иш fox-muli pi'i znpisowáni do

desk zomskycli: „N. pŕíznal se pied fii'edniky Prnäskymi“

zmënil nu: „N. pi'iznal se pied рёву úŕedniky desk zem'

skyeh,u - ssazen jest s auŕadu swého dekretem králowskym

dne 15 Mart. 1497. -- Pŕedůlvzité dilo jeho doälo ш w né

kolikeru pŕeprucowánicli neboli recensich. W nejstariiclx od

r. 1495 sl. horlil proti nowotám uwozowanym od Мосту, a.

zwláätë proti utiskowáni a perobeni lidu selského, i dotjkal

pŕiliä zŕcjmë pánůw, ktei'l lnëli „Hlubokl'l s Pardubicemi“

(\Vilém z Pernäteina,) „Kostomlaty s Troskami“ (Jun z 513111

berka), „Те—1126 se Slnwonicemi“ (Jindŕich ze Hradce), „Krum

luw se Sobëslawi“ (Petr z Rosenberka) a „Swihow sRúdnici“

(Půta z Risenberka.) W pozdèjäich recensich, k doléhani pa

tronůw swyoh pánúw z Postupic, wypustìl neb zmirnil takowá

mista; w poslcdni, pŕipsané králinadislawowi r. 1508, nejen

jiì cele korrektnêïv mlnwil we smyslu tehdejäich zákonůw, ale

jal se bohuzel i hájîtî poroby lidn selského! —— Wáclaw

Hanks, wydiiwaje r. 1841 spis jeho tiskem prostë dle posledni

recense, newäimnul si variantůw w nëm pro historii prima

w Üccliách wolmi důleìitjch, a jeu na zwlaätni nase doléhani

piipojil na. konei гидрой nëkteré z nich úrywky. Kritickéhu

wydàni poti'ebnje а. oëekáwá. dilo Wà'ehrdowo tak dobî'eL jako

kniha 1'owaëowská. —
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jiné potŕeby а zádosti zemské w uwazowáni. “Га 1494

Hradeckém kraji, wzdy nad jiné èilejr'sim a. horliwèjäim,

stalovse k náwrhu pry'v pana. Albrechta. Libëteinského

z Kolowrat, ze Zádosti ony a tuzby sepsány jsau w

dewiti cláncich, spis o nich predneëen i schwálen we

î'ejné, а uzawŕeno rozeslati jej do wëech jinych krajůw,

aby tito pì'iznali se k nému take’. Stiznostì tykaly se

nëkterych nedostatkůw a. neí'ádůw pŕi saudu komornimx

i purkrabském a. pŕi deskách zemskych; dále ìádáno,

aby purkrabi Karlëteinäti, co strázcowé koruny a kle

notůw zemsky'ch, take stawům pì'isahau i'ádnè zawázáni

bylì; aby _desky zemské, pro uwarowáuí wëelikych

dwojsmyslůw a nodorozuméni, wedly se pauze éeskym

jazykem, aniz michúna byla wice do nich latina, smyslu

na. mnoze obojetného; aby mince орёт pi'íliä lehká

oprawena, iaspoñ na to zrno razena byla, jako poslézc

pod králem Jiì'im; aby zidé, kteŕi bylì ргу hlawni

pŕièìnau zlehèowáni mince, wypowëzeni a wybyti bylì

ze zemé; aby král za. bezpŕíkladné obëti, které mu

pŕinesla zemë,_ práwa odaumrti bud’ naprosto se od

ŕekl, aneb гидрой zmocnil ŕeditele zemské ku platnému

o ném î'izeni, tak aby obywatelé nebyli nuceni, choditi

pro né do dalekyeh Uber; а konecnê, aby král пагод?—

wánlm pî'íliäného poòtu statkůw pozemskych ncóinil

w tom ujmy stawu panskému a. rytíî'skému. Proti spisu

tomu î'editelé zemäti `dawäe sloìiti odpowëd, k wywrá~

' cem' tëchto ialob a. tuzeb, `áiî'ili ji wäemoinë po cele

zemi. Ale král, kdyi ho doëly o tom zpráwy, tak se

urazena citil celym jednáním, ze patentem wydanj'm

z Koëic dne 14 èerwna. zapowëdël pi'isnë wëecky sjezdy

krajské po Öechách. Sjezd kratje Plzenského mél w

Klatowech práwë 29 cerwna drìán byti, kdyi den да;

pŕerl tim doäel pana Půty Swihowskèho, co heitmana

14

Juni

24*
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1494 toho kraje, patent králowsky. Pan Půta tedy netolike

nejel de Klatow, ale napomínal ishromázdéné tam

stawy listem, ahy rozesli se bez meskáni; êemuz páni

a zemané, králi wetsím dilem oddani a werni, neede

pî'eli siee, ale prositi dali, ahy walny sném cele' zemi

eo nejdriwe,'a to nejdéle do sw. VVáclawa opèt ulezen

byl; a pan Půta we preshé e to pedane predstawewal

králi, ze nehudeli hrzy ebecného snemu, nehude ani

lze brániti sjezdům krajskym.:nl

Král VVladislaw 1'. 1494 а 1495 poëinal si wůbcc

jak w Cechách, tak i w Ullrich, s energii neebyëej

nau. Prawilo a wëŕilo se, ze mu prisel k ni podnët

z pamatnó schůzky, kterau mél s brati-imi swymi w

Lewoei, w mësíci dubnu 1494. Prisli zajisté tam nejen

Jan Albrecht, kwil Polsky, ale i kardinal Fl'idrich

arcibiskup Hnëzdensky, pak Alexander a Sigmund jeho

hratí'i а swnk Fridrieh mal'krahë Branihorsky, s wes

kerym panstwem ohau králowstwí, a pohyli spolu

témêr mésic. Známo jest, ze hratri Wladislawowi byli

ménë mékého srdce nezli en, a Jan Albrecht zwláëtë

rezkî'ièen byl pre swau panewnickau krutest. Nelze

pechyhowati, ze nedůwéì'iwy ke wëem lidem “'ladislaw

w dowërnych rezmluwách bratrskych, po kteryeh dlau

ho byl srdeënë tauzil a we kterychz mél jediné ko

cháni, preswëdcil seV о newhodnosti swé obyèejné dehroty

a o petî'ebé ráznéjäiho si poeináni preti poddanym.

Odtud pozorowati bylo rozhednëjëi jeho kreky jak w

Öecháeh, tak i w zemi Sedmihradské а Srbské, kami

esohnë wdruhé polowici tohoto léta. zahral se, koneèné

321) Zprlnwy о tom, is pi'eklady (welmi nejapnymi a баню ne

srozumitelnymi) вбит-51011 téeh listin, poslal w ëerwenci 1494

Jindï-ieh Koe z Dobräe Albrechtowi knizeti Baworskému; na

lezli sine je w krlil. ŕiůském archivu we Mniehowë.

\
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w jiznycb Uhrich a Chorwatsku, pri pokoŕeni zpup- 1494

neho )Vawî-ince Ujlakiho atd. Umluwa Weak na sjezdu

Lewockém mezi bratî'imi o zabrani zemë Multanské

a dáni jí nejmladsimu bratru Sigmundowi, zapletla po-\

zdëji take )Vladislawa do weelikych nesnázi.

Co na snëmu walnem о sw. Wáelawe 1494 jednalo 29

se o srownáni podobojich s papezem skrze bratra bi- sollt'

skupa Jana Filipee, wylozili sme nahoŕe; co dele

pî'edsebráno, domysliti se jest ze psaní králowa, kteréz

5 listopadu ze Srbskeho Belehradu dal î'editelům zem- 5

skym.' „Oznamuj'ete nám, (di,)v kterak jest walny snëm No“

drìán, a pan kaneleì` (Jan z Selnberka) йе na nem od

nas poselstwí dal a we wsech artikulich wyslyäán jest;

. a kdyz ste na tom sedëli nekoliko dni, ie ste nie ne

zjednnli. Nei na. was a na. mêstech ze w tom nie

nescházelo, jediné na. rytiŕstwu, kteî'iz powëdèli, 'ze

nic jednati nechtí az do prijezdu naäello. Porozumeli

sme, йе na pî'ijezdu nasem do králowstwi toho zakla

dáte wsecky wëci llìiteëné, a tez zase skodne', nepi-i

jelilibychme tam brzo. I můíete nam toho w prawdé

wëŕiti, ze nemeëkáme zde z aumysla ani z které lehké

a male prieiny, ale z potî'ebA príliä pilnycli a znameni

гусь, kterez kdybychom wám nyni wypisowati méli,

dlauháby wëc byla: nei piäeme o tom ponëkud uro

zenému Janowi z Selnberka, jemu?. to s welke strany

prwe jest wedomo a kteryìÀ wás toho zprawi. I wei'ime

wam, jako wernym nasim milym, ze tu pilnost напай

nest miti budete, aby bez různie a nesnázi wëe stati

atrwati mohlo az dáli bůb do naëeho prijezdu, kterymz

prodlewatì nebudeme, ай jediné zde porownáme potreby ' _

nase, na kteryehä nam pî'ílis mnoho zaleii. О saudu.

zemském a komornim, polule moei budete, pilnost

mejte, aby pretrzen nebyl. Coz se té baai-ky Horské
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1494 detjiëe, ze ste ji srewnali a w debrj'y konec uwedli,

welmi jsme tomu radi a wam dekujeme, ze ste práce

nelitujic tak spëänë se k temu pŕiëinili a ty nei'ády

a různice pretrhli a zdwihli. Také my toho jiz mime

zi'izcni wase eblehëewati nehudeme. Ze ste na mistë

liefmistrowé posadilì Jaroäe Slona i Bartoëe krejéiho,

debŕe nám se te lihi. Nez jakez dale piäete, primlau

wajice se o Prekepa Kraupu, ahychme jemu to hof

mistrstwí dáti racili: wéztez, ze sme perezuméli, kterak

nèkteî'i z pánůw m'aji w hrzkém ëasu k núm wnëkte

ryeh potŕehách wysláni hyti; pretez kdyz zde hiidau a.

s nimi e tëch i о jinyeh potî'ehách rezmluwime a zpráwu

wezmeme, chceme na to po nich odpowéd dati. Kdez

nam piäete о knéze Alhrechta Mnichewského, ze äádá,

ahy pomezi a lesy, kteréz s kerunau Öeskau má, ohledáni

a na to wyslitno bylo: debi-e nám se te lihi, pro uwa

rowáni budaucich nesnázi. A coz se detyée wyslání rad

ed nás a keruny éeské ku králi Pelskému, wëzte, ze

my to s radau Wasi radi uèiniti a k tomu se pï'ièiniti

ehceme, ahy to, ëehoz nyní Poláci w drzeni jsau, na

wráeeno bylo ku keruné Öeské; jakez pak, kdyz rez

mluwime s tëmi pany, ktei'íz k nám Wysláni hudau,

(lame wam siräi pe nich odpowéd.“ u" Knizetstwi

Hleliowské zůstale Wäak inapetom jeäté vvmeci'Pelské.v

О haui'ich we psaní kralowé dotëenych, kteréz

poèawëe na Horách Kutnych w mésici пан 1494 пе

(1а1у se skrze nëkolik let upekejiti cele, zachewaly se

zpráwy desti pedrehné. Ku perezuméni jim slusi wé

dëti, ze rudy, kterych dohywali kowkopewé (hawei'i)

w zemi, die prawidel homich mëly wsecky hez wy

minky dodáwány hyti de tak ŕeëenyeh kawen a skla

322) Original toho psaní, zde misty zkrlrceuého, chowâ se w ar

chivu Tŕebonském.
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_ dány nn stůl: tam a nejinde kupei rud (Erzkaufer)

kupowali je od nákladnikůw (Gewerke) tajnym septá

nim, we kterémì. kdo pedal nejwiee, obdrzel kaupi»

a daw rudy kaupené na swůj 1111001 propáliti, nabyté

z nich stríbro prodajem w jisté cene do mince krá

lowské odwesti powinen byl. Hofmistr horní, té doby

Michal 2 Wrehowisf, mél bditi, aby nikdo pri tom

neutrpel ujmy a skráeeni. Kowkopowé mëli k swé

sluzbe kazdy jednoho neb wice paeholat. Dle wypra

wowáni wázeného té doby mëstana Kutnohorského,

Bartose z Praehñanf“ stalo se dne (i zái'í, 20 „hawéî'

ŕeöeny Орт: mluwil z opilstwí, 20 pan Michal 2 Wr

ehowist zrádnë a nesleehetné eini р1°1 tëeh horáeh;

proéez wzat jest do wezeni na rozkaz pánůw sef

mistrůw. Dwa dni nato sebrali se hawéî'ì a'in na

radniei ku pánům, aby jim Opata pustili z wézeni:

pakli nepusti, 20 ho moei wezmau. Pak 13 záŕi sesli

se 11 kostela sw. Barbory, a bylo 31011 na etyŕi sta; a

a 111 sobë spisowali nèkteré artikule o neprawosteeh,

které se déjí na Horáeh Kutnáeh; ро té se rozesli.

Nazejtŕí w nedëlî, z rozkázani pánůw sefmistrůw, sesli

se hawéi'i na )Vlasky dwůr, aby swan potî'ebu pi'ed

pány powédéli. Tehdy wrátny poëal zawirati dwe'ŕe

pî'ed paeholaty, a hawéî'i udèlali pokrik, 2е dwéi'e

zawiraji. I bezeli ze dwora kazdy pro zbrañ, a tu se

jich mnoho set shluklo se zbranemi na nálnésti: a byla

takowá. wŕawa, by byl kdo jediné poeal, hrozná wraìda

by se byla stala. W tom pani sefmistî'i a nékteî'i pani

spoluradni wysli mezi né, krotiee je; а pan Prokop

Kraupa mluwil k nim, zadaje jich aby sli na. krehow

ku kostelu Barborskému.“'N K eemuz setwa swoliwse,

323) Wiz lWypisy z pamëti pana Mikuh'ise Daëického z Heslowa

w Öasopisu (leak/Museum, 1827, IV, 80 sl.

324) „Notaz Nadepsany Proknp Kranpa. 1111312 mluwil hlasitë k

1494

SeptA

14

Sept.
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1494 sli a tu sau ètli spis swůj na pana Michala. hofmistra.

homiho; а na ten баз jsau ukroceni skrze knëze

Swatomira. Pani kaupili jim nëkolik sudůw piwa;i

rozesli se odtud na ten cas. Potom 20 záî'i pŕijeli do

Hory páni Wilém z Pernëteina, Mikuláä Trëka (na

Lichtenburce) i Jan Spetle (na Zlebích), ke spokojeni

zbauì'eny'ch llawéî'ůw; a posléze 5 ŕíjna pî'ijeli pani

zemëti ze snému“ oc. Az potud Bartoë z Prachñan.

Ze zachowanych o té weci akt dowidáme se, ze

wedena pred pany zemskymi zaloba, kterak neî'ád

vvelikj'l a kŕiwda se dála, napŕed králi a wäi korunë,

potom jim kowkopům, ana ruda wäecka ku prodeji

na stůl do kawen nepìicházela, a pan Michal swého

prospëehu hledë, lepëi rudy jinam bráti a klásti do

pauëtèl, pî'i septáni ne na ty kdo wíce podáwali, ale

na sebe а swé prátely ohled bral a kowkopy wäelijak

pî'i jejich práwich utiskowal. Wedeni na. to swëdkowé

a shledáno, ze zaloba byla sprawedliwa. Odsudek dne

12 rijna wyneäeny znêl w ta slows.: „ponéwadä on

Michal majo auì'ad hofmistrstw'i na tech horách od

krále JMti poruöeny, kdeìto král napî'ed 1 wëecka

zemê пай sau se ubezpeëili, aby hory w swycb práwich

starodáwnich zůstaly a tak drzány byly, a kdoiby z

tech матч wystaupiti chtèl, aby te wëc jim napra

wena byla, ale on podle auradu swého toho zanedbal

a sam okazowal na sehe neï'ád: z té pí'iëiny jej Mi

chala páui berau w kázcñ k ruce krále JMti а. ten

20

Sept.

12

Oct.

tëm zbauŕeuym lmwiŕům, maje ŕíci „wäak wam pz'mi nic

zléllo nepŕejí,“ ipodŕekl se, snad ze strachu a lekuutí, a ŕekl

„wäak wám páui nie dobrého nepŕcji# — ргоЁей se tíì ha

wéŕi wice baui'ili, kŕiëíce: wäak my to lxrome prwé wíme! Z

ëchoìi wzeälo pi'íslowx': A ten Prokop Kraupa, powëdël slowo

z hlaupa, stoje u kameuného slaupa.“ (Pozuameuàlu' Barto

äowo z Prachůan).
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auî'ad hofmistrstwí od ného zdwîhají; a coz dale JMt 1494

Králowská s nim uëim', to stůj pí'i JMti.“ Saudcůw

ze snëmu wyslanych bylo panského stnwu osm, rytiŕ

skélio äest, mêstského ëtyî'i. а” - Nejwyääí minemistr

Beneë z Weitmìle nebyl pî'ítomen, an práwë tehdáì

we Slezsku nesnadil se о Stínawu s Kateî'inau knëznau

Zahañskau.

Koneënë na snëmu о sw. Wáelawé 1494 jednalo

se take 0 гоиерЫ, kterauz kniìe Jíndi'ich Minsterber

sky'y a synowé jello mëli s králem Wladislawem o

panstwl Podêbrady а Kostomlaty p0 knizeti Hynkowi.

Nelze bez nelibosti pati'iti na králowo ehowání se w

této wëci: an bez rozpakůw ëinil se dédicem toho, со

král Matias násilim byl wynutil na synech nëkdy do

brodince swého krále Jii'lho. Knize Jindi'ieh byl ná

kladem na wálku r. 1488 We Slezsku wedenau welice

se obtizil a zchudnul, tak ze na zaplaceni hojnj'ch

dluhůw musel prodáwati jedno panstwí swé po druhém :

nyni pak hrozil král pŕiprawiti jej také o Podébrady,

staroslawné pí-edkůw jeho dédictwí, ponéwadz Jan

Korvin byl mu swéllo lichého k nim práwa postaupil.

Práwo králowo na. snëmu zastáwali, jak se zdá, pani

f Jindî'ich ze Hradce a Jan z Selnberka: naproti тощи

knlzete ujimal se predewsím Wilém z Pernsteina, jenz

s pomocl pritele swého, bratra biskupa Jana. Filipee,

ziskal pï'ední snëmowníky, aby primlauwali se u krále

za náwrh, moei jehoz Minsterberstí knízata. obdrzeti

méli, náhradau a smënau za Podëbrady, knízetstwi

Oleänické we Slezsku k wëönénm dèdictwi.

Dalsí jednáni u wëci této kryje se w nepamëti;

wíme jen tolik, ze kníze Jíndŕieh uzawî'el dne 28 dub

na 1495 w Budínë koneënau s králem Wladislawem

325) Zàpis о tom w rkp. Tanlmb. l. 272. Srwn. tamtéì l. 298.

1495

Apr.



378 Kniha XVI. Кии И71шНн1аи; 11. 6mm/f V11.

1495 smlauwu, kterauä postaupil mu Podébl'ad, a 30 dubna.

Mln, obdrzel od nëho zápis, 1 máje pak skuteëné propůjëe

ni knizetstwi Oleisnice a Wolowa se wsim _jejieh pî'i

sluëenstwím k dédictwí. W té smlauwé bylo wymine

no mezi дадут; wëcmi, ze posledni wůle kniíete Hyn

ka mêle. do desk zexnskych i dworskych wlozena, list

pak jeho ten, kterj'z nëkdy >swëdëil králi Matiáäo

wi a knízeti Hanuäowi Korvinowi, mél odtud zase

wymazán ьущ král mél pŕidati knízeti Jindi'icho
wi 5000 kopv gr. б. a propustiti jemu swrcllky na

zámku Podébradském i dwoî'ích, pokud sluäné bylo;

puäka wäak Wratislawská weliká, kteréì bratr jeho

Viktorin dobyl na Frankëteiné r. 1467, mela zůstati

Jän na. swém mistë akin“ Na to due 4 ëerwence uwázali

se auŕadowé králowätí w Podëbrady. Jak welice Wdë

éen byl té smlauwy kníze Jindi'ìch, widéti z jeho psa~

à; ni, ktere'ì. wratiw se z Budína,dne 14 máje z Kladska

dal рани Wilémowi zPernëteina, prawë: „Coz se mého

konce s králem JMti pánem шут milostiwym шубе:

со ste mi w té wëci dobrého ueinitì ráèili a w tom pro

. speti, znám a welmi znám, ze po рани bohu шву ji

ny ëlowëk mné a туш synům neprospël Мое nez Wy.

Neb jste wy toho poóátek, hnuwäe tim nejprwé a jiné

pany uwedse w to, йе se w to wedle was wloziti rá.

ëili: a bywäe toho poèátek, ráèilì ste byti prostŕedeki

konec. Já i s syny swy'fmi jsme toho od was dobro

dini pi'íliä wdëëni, ajá dékuje wám coz nejwy'fäe molli/1,

zaslauzim toho bobdá dokud jsem ziw.“ Potom pi'ijew

22_ суй knize do Wratislawi dne 22 maje, dëkowal ta

мы ké bratru biskupowi Janowi Filipci „s welikymi poko

rami“ za práce, které W té Wëci pron podnikal, a pro

зев) wiz Archiv Cesky, v, 451 ы. резку ашогпКё мы. бык. vl,

238 sl. 252 sl. Srown. nahoŕe poznam. 248.
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sil jej, aby neopominul také ozpámiti panu Wilémowi 1495

z Pern'äteina о jeho a synůw jeho wdéënosti. Pak jed

nal s timto také о prodeji panstwi schh Litio a Ро

tenëteina, prawë ze kdyì je králi nabizel w Budinë,

tento mu odpowëdël, ze by je nejradëji widël wrukan

pánë Wilemowj'cb. A W skutku jeätë téhoz léta pŕe

sla ta panstwi kaupi za. 25 tisic kop gr. ё. w dédictwi

téhoz pana Wiléma, ”7 tak ze odr té doby knízata Min

sterberäti nedrzeliwÖecháeh wice пей“ Kladsko a Ná

chod, a to jen do ëasu."ma

Со do snëmowniho jednáni rok 1495 stal se pa

matnjm ne pro Öeehy, ale pro Nëmce a Uhry. Rise

nëmeeká. älechetnj'm císai'e Maximiliana pŕiëinënim, za.

hroziciho nebezpeëí od Francie, doèkala se w äestimë

siëném rokowani snëmu Wurmuského swého politické

ho znowuzrozeni; takéthŕich p0 32dn0wém anemo

wáni práwo zemské nabylo tak i'eëenj'nn di'uhj'fm )Vla

dislawowj'fm dekretem (w öerwnu 1495) důleìité, a6 ne

weskrz blahodárné oprawy: w Öechách ale o snémo

wáni r. 1495 a 1496 zachowaly se wehni chudé pa

mátky a zdá se, ze kdyi staw rytii'skj'I nechtël w пе—

pŕitomnosti králowé dáti se' do zzidného jednz'mi, nemo

hlo také owëem nie důlezitéjsiho wyí'izeno byti. Jen

со do wedeni desk zemskj'fch, a tudiz i zákonodárstwi l

a auî-adowáni w zemi wůbec, zapsán do knih památ

nyeh nález, kteryz klademe zde doslownë: „Pani a

wládyky na plném snëlnu obecnim dne 13 bi'ezna 1495, 13

s powolenim nejjasnêjëiho oc.králeradislawa, na. tom Mart'

327) Psani kniìete Jindŕichu i Jana Filipce dotëená chowaji se w

archivn Raudnickém. О prodeji Litic oc. wiz Archiv Öeskj

V, 550 sl, _ Kniìe .lindŕich umŕel 24 Jun. 1498.

328) INńchod prodńn 14- Jun. 1497 Janowi Épetlowi z Prudìc,

шмяк.) pak r. 1501 pánúux Pruäenkûm (z Hal'deka).
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’1495 jsau zůstati ráëili, aby pe dneëni den Wsielmiwkla

dowé> we dsky zemské, bud -wëtäi neb menäi, w trho

wé nebo zápisné, památné i půhonné, wsecko ëesky

psáno bylo, a to wëënë aby tak drîáno bylo a zacho

wano. Nei coz se majestátůw a jinyeh listůw latin

skyeh nebo nëmeckyeh detyöe, kteî'iäby we dsky slo

wo ed slowa wpisowáni meli byti, ti aby tak jakz psń

ni jsau, bud latinë neb nëmecky, we dsky kladeni byli.“

Viktorin Kornelins ze “тема, tehdejëi mistopísaî' zem

sky'I a horlitel preti zawádënym nowotz'nn wůbee, po

znamenal o promène té: „йе sew ni skody weliké ne
zná aV näitkn take, leö ten, abychom jazyk swůj, po

nëwadi jsme Öeehowé, i drieli i rozsiŕowali,(neb jsnn

toho i jini národowé wäickni pìlni,) a nëmeeky se u

ëiee, abyehom eesky psali i mluwili, a wobyëejieli do

bryeh ëeskych trwajíee, abyehom se whorëi nemënilì.“

Dokláda wëak zpráwn důleìitau a nam odjinud nezná

man: ze „chtëli san pred easy nedáwno minulymi ne

jedni,a o to sau i na snëmieh obeenich nejednan mln

wili, aby kaädy sprawedlnost swan sam sobë doma

chowal, а desky aby w listy byly promënëny; te?. ta

ke aby se sami po krajíeh. saudili, sandu zemskéllo i

jinych neehajice; a tak сой jest ed predkůw a starych

Ceehůw praenë a pilnë nalezeno i nstanoweno, to aby

w zapomenuti weälo a w nic obráceno bylo.“ Neehy

bëlo pry mnoho,aby náwrh ten, ай mn odpiráno záhy,

byl se podaî'il. а”

’ Kn konei roku tohoto, aneb s poëátku následnjíei

ho, wyslani ze sti'edn stawůw Öeskych mëli jakrtsi wy

jednawani s kralem Wladislawem w Preëpurkn, o je

псы ale pi'edmëtn a obsahn nic se newi. за“

329) wiz Archiv eccky, v, 456. vihtcrinc Kom. zc теша knihy

dewatery ee. stl'. 439. .

330) Bonfiui p. 574. Rex - Poseninm eoutendit, ubi Boemoru
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W lůnê Jednoty brati'i ëoskych, po mnoholetjfch 1495

poehybnosteeh aY neshodách, nastala behem r. 1495 kri

se rozhodná, ktcréz neslusi pominauti mlëením, ana

zmënila podstatnë dosawadni pomér sekty té ke spoleë

nosti státni wůbec. Wylozili sme na swém mist-ë 33' ибе

111 Petra Chelëieké ho, myslitele půwodnosti swau pamat

ného, ай posud 1111110 známého, jenä se stal byl pra

wym otcem duohownini Jednoty bratrské, protoìe prw

ni zakladntel jeji, bratr Rehoi', wésti se dal we wäem

uëenim jeh'o. Prawili smc bned >na poöátku, ie nauka.

1 zákonowé od Petra Cheleiekého hlásani brali 512 od

půwodu swého z'rení k malé toliko ëástce spoleënosti

lidské, nedawäe se upowäeclmiti aniz upotŕebiti pro ce

lek pokoleni lidského: neb sbor utlaëowanych wiry

Cllelñiekó piedpokládal sbor utlaëitelůw,` stojicich kro

 mè wiry. Bez „zákona meëowéhìo“ t. bez moei swët

ské, ~aneb jak se nyni prawí, bez zásady autority, swét

owäem (dle uëeni Chelëickébo a brati'i) nemohl stati;

on byl zi'izeni boäi newyhnutedlnë potî'ebné pro udr

Zeni spoleënosti lidské w posluäenstwí a. w î'ádn: ale

weî'ici méli odî~íei se swëta i moei jeho anehledëti nez

li k „zákonu milosti“, neznajícímu pomsty a odplacu

jícimu dobrym za. zlé. Uëenicelé zakládalo se hlawnë

na kázani Jeziäe Krista w evangelium sw. Matauëe ka

pitole páté. Bratì'i dräeli se ho i po Rehoî'owë smrti

we wäi jeho pì'ikrosti: nikdo z nich nesmël auöastniti

se mooi swëtské spůsobem jakymkoli, nikdo zastáwati

auŕady státni, byti saudcem aneb konëelem; zakázáno

bylo uziwati popraw, sauditi se pi'ed auî'ady a 1111511

hati, wydáwati zloëince na smrt, na wojnu jiti, ba i

Moravorumque eonventnm agit oc. My 2 listin newime o

Wladislawowu w Preäpurku pobyti dŕiwe, neäli w biean 1496.

331) Wiz knihu XIV, str. 407-422.
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1495 äcnkowatì a kupèiti. Kdyì dwa Elechticowé zádali ú

silné pi’ijatu byti do Jednoty, museli di'iwe odŕici se

stawu swého panského, a. nápodobné i. zemanó mnozí.

Jeäté r. 1485 zastáwal jakysi bratr ftehoŕ nebßli Èíha

z Wotic, i'emesla. tkalcowského, nauku tu s bystrotau

a důkladnosti newëední we zwláêtním накипи, nad kte

rymäby ваш Petr сьешеьу Ъу1 zaplésati mohl: ale

slows. jeho ziwë polemisujicí podáwaji zŕejmy důkaz,

ze w lůnë Jednoty wznikaly jiz tehdáì pochybnostì a

odpory jak o této,takio jinych méné důlczitjch strán

kách uèeni bratrského, а ze poëinaly délati se strany.

Pŕíèina toho spatŕowána, we mnoìícím se co rok pi'ilië

poètu nowych wyznawaëůw kaìdého stawu a zwláëtë

lidi uèenych. Náèelnikem wëak nowého smëru toho

öinil se bratr Jan Klenowskj", kteryz ай Ьу1 nékdy

spoluiákom potomního biskupa. Jana Filipce' we ëkole

Prostëjowské, nebyl pi'ecc ani uëenj'fm. ani spißowate

lem, ale owëem wynikal pr)s ostrowtipem nade wëccky

sauwéké bratry (-1- 9 listopadu 1498). “3” Hlawy tak

důmyslné nemohla. na. dlnuho tajna byti alternativa,

ie bylo jednoté bratrské butlto nawzdy zůstati spolkem

kláäternickym, dáwajicím wyhost swétu, aneb zmirnitî

pi'ikrost swych zákonůw. Kdyz pak i jiné naskytaly

se otázky sporné, ku pi’. o spaseni, pokud jest zwiry

neb ze skutkůw, ‘a piedni mui uéeny w jednotë,bratr

Prokop z Jindi'ichowa Hradce, zpráwce sboru bratrské

ho w Brandyse nad Orlici, dáwal wyklady nejen

mirné prostŕedkujici, ale i uéenau důkladností а zdra.

332) Jau Blahoslaw wyprawuje.w ìiwotopisu biskupa bosáka Jana

Filipce, kterak mui tento ŕlkáwal pry, „ìe wx' tŕi muze, kte

ï-iäby wè'emu swëtu dosti rady дм: mohli: minil jednoho pana

Ctibora Towaëowskóho, sebe druhého a brqtra'Klenowského

imho.“ (Ms).
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wym dûmyslem wyleönc': byl to hlawné Jan Klenow- 1495 _

sky, autoritau prikladu a slowa swého klestil ee

stu k witëzstwí zásadám, kterymi Jednota ehnowila se.

Na walném sjezdu wscch prednich audůw jejieh we

Brandyse nad Oriíci r. 1491 stale se usneäeni die ná

wrhu bratra. Prekopa welmi opatrné а. mirné w tato

slowa: „kdyby z moei swètské na kterêho bratra. kdy

wlozeno bylo, ahy richtárem byl, konäeiem, cechmi

strem, aneh аЪу na wojnu sel,nebo nekdy ëlowëka zlo

einee budto k mueeni nebo k usmrceni s jinymi ро

wolil: ty wsecky wéci jsau na tom miste postaweny,

na kteréz elowëk kajíei пегий. se triti ze swé dobré a

swobodné wůle, ale radéji ma pî'ed nimi utíkati a jich

se warewati. Nemohllihy wëak toho zniknauti ani skr

ze presby pokorné, ani kterym jinym obyöejem: má

moei poddán byti, a můze i tu pánu behu zachewati se

s.pomoci jeho, srdeem ani skutkem dohrého se nepau

Etëje“ oc. Chaulostiwëji promène ta, owsem шейка,

wyslowena. hyti ani nemohla. Ku kenei pridáno: „Ko

muzby bylo preti swëdomi hyti konselem,richtáí'em ec.

nemá. tim nucen byti, ze bratŕi powoluji tomu s wy

minkami slusnymi; kdo chce radëji trpëti, má w tem

miti swebodlr, tolike at nehani tëch, kteî'izby netrpë

li“ до. Kdyz pì'i èteni tête wypowëdi wyzwáni prite

mní, mèlli kdo jake pochybnosti aneb „шику, аЪу jich

netajil: mlèeli wëichni a. „wypowëd Brandyská“ stala

se tudiz zákonem w jednoté. Ale ро rozchodu priäly

nëkterym rozpaky, zdali premënau takowau jednota

nezprenewëì'ila se půwodeům swym, Petrowi Cheléie

kému a hratru Rehoŕewi, ha i sama sehe? pustili hì'iä

nau moc swëtskau de lůna swého, kterak uwaruje se

poskwrny ze hrichůw tohoto swêta? Mezi rezpaëitymi

nacházely se osoby, kteréz pri ohmezeném oboru my



384 ’ni/1a XVI. Кий шатаю II` Ölánek VII,

1495 ‘slenek wyznamenaly se boliuäel wíce swéhlawosti a bu

iiekau einností, nezli pokerau a pobeznesti ìiwota;

zwláste jmenuji se jistj'l Ames we Wodñanech (rodin

Morawan ed Uherskélie Brodu,) a Jakub neboli Kubík

we gtëkni,oba laikowe neuëeni, ale náruziwi agitatori,

jimìto se podaï'ilo zastraëiti a zwiklati nekteré z nej

staräich audůw jednoty, jako biskupa Mateje w Rych

nowe, Michala staréhe z Zamberka, Jana Cheleické

~ he i jine. Matej biskup, ducha mene bystrého neìli

dobrowolneho, uleknuw se propasti, do ktereì. jedneta

dle î'eëi nespokojeneůw byla wedena, zalnyslel eo du

chowni hlawa k zachewáni jejímu osobiti sobë moe

diktatorskau: nez .Ian Klenewsky a Prekop, aby pî'e

dein roztrìku, nejen swolili, ale nawrhli sami, aby wy

powëd Brandyska byla zdwiiena a zpráwajednoty aby

pi'iäla wyliradnê de rukau esob debromyslnych вту

slu staréhe; pi'cdwidali pry, ze zkuäenest we praxi

reditelske' poslauzi jim lépe k derozumeni, neìli slows.

jakxtkeli. To stale se i skuteenë, ze po tŕech léteeh

jak biskup Matëj tak iMichal stary nabywäe pieswéd

eeni lepëiho, stali se odhodlanejëimi nad jiné, a nowy

sjezd w Ryehnowe r. 1495 (dne epet neznáméhe) nejen

potwrdil wypewed Brandyskau, ale Eel' jeste dale, a

prohlá-sil spisy jak zakladatele swélio Iteheî'e, (0 Petro

wi Cheléiekém mlöelo se,) tak. i jinych dosawadních

bratî'i za apokryfy w tom smyslu, ze jimi jednota

nikoli wázána byti nemëla, nybrz ze mela desti miti

„na pismieh swatych, ode wäech kî'estanůw z dawna

pi'ijatych, kteráä zawî'ína jsau w bibli“ ec. а”

333) Slowa dekretu znëji шью: „Ай do nynëjäi ehwile co'sme

psali snel) nëkdo z nás, obszt ed sebe nebo zespolka, jako

bratr Relief' ce рва! k M. Rokycanowi, neb шиш о cirkwi,

neb o zmaŕení slowa, пе!) e dwejim dile, ijinych kteryehä

koli tech wëcí nezastáwáme, by s nedostatkem psány nebyly:

.



поищем jednoly Отд?! ëeskgch. 385

Dekretem tim jednota, edi'ekäi se wäi „nesti'idmosti“

we smyëleni, postawila se pauze na stanowiäté hihlic

kéhe protestantismu, jako pozdëji take nemeèti a swei

caräti reformatoî'î; byl to skuteëny pekrok na агат

jeji, kterymz nezapŕela půwedu swéhe, sméŕowawsiho.

predewäim ku praxi vkiestauské a w nance dawëího

moc neohmezenau zásadë opraw i zdekenalitelnesti.

'Také jiz bratí'i pecinali neopakowati kŕestu pi'i ese

bách do jednoty se hlásicích, nepepirali niocispasitelné

swátostem w rukau knëzí Üiniskych aneh' podobojich

pod wyminkami jistymi, :mii twrdìli, iehy kdo kromé

jednety jejich, 'weda ziwet heliulihy a ki'estansky, ne

mël dejiti wèèného spaseni.~Ále s pekrokem takowym

horliwci ‘nekteí'i jeëtè méné byli spekejeni, nezli s

wypowëdi Brandyskau, a nemehse jiz wésti k zasta

wení a zruscní, wedli верой k roztrzce a rozdwejeni.

neh z milosti heìí я z_praci skuteënych peznali sine, ze jsau

nad miru n bez stŕedmesti nëkteré wëci pololeny, a nëkteì'i

kusowé z pŕiëin tehilejëích poloìeui jsau. A _tehrly tak bylo

potŕebi: jeìtoby jií jînymi pŕíëinami ikodu nésti mohly. Pro:

tez my, kteŕiä smc s poëâtku pï'i tom byli, s tëmi kteŕiì se

potom knám pŕiwinuli, jednemyslnë srozmyslem a smnohym

uptánim na tom sine zustuli, abychom tëmi wëcmi sobë ne

pï'ekáäeli ani jich zu zpráwu budaucim zůstawowali, ani jako

dhxhem ki'estanské zpri'nvy powinni byli k nim stati: ней

pokudìby se s pinmy swatjmi srownaly a ke wzdèlúui uiti

leënému slauìily, рота ahy piiijilm'tny byly pro pismu swalé.,

A ze nam desti nu pismich swatyuh, 0de wäech kŕestanůw

pŕijutyeh z dáwna, Миг“ jsau w hibli zawŕinu. Protez ahy

tn, coz ze spolcëného swelvní smc zapsali, ode wäehe pode

zŕeni zlého bylo wzrllilcne. jeden Кайф? swan wlastni rukau

_ sine se podcpsalí: l) Michal ниту z Zamberka. 2) Matöj

starìf z Kunwalda (hiskup). 3) Tůma z Prelauëi. 4) I'lliůilr le

Chfeuewic.’ 7) Prokep z Jindi'iehowa Hradce 9) Jau Kle

пошиву. 16) Lukůè z Prahy. 17) Wawî'ince имею z Kraw

nie“ де. (wcsmës 18 bratff). (\Viz Dekrety )Cdlmty lol'lttl'ské1

wyd. Ant. Gindcly, str. 2.)

1495

25
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1495 Zdá se byti hodno pripomenutí, ze i powëstny swého

wëku rytiŕ Rendl aueastnil se půtek wzeslych aspoñ

neprímo, an zalowaw biskupowi Matéji na jakési wy

trznosti Kubíkowy ze Ètëknë, byl ртами wyobcowáni

tohoto z jednoty pro neposlusenstwi a яранги.» Naru

'ziwy Kubík i s Amosem proto jestë prudëeji jali

se pobui'owati jednotu, jakoby zrada byla. se stale,

jezto bratî'í opustiwse starj" prawy smysl wíry, dá-‘

wali se pry na cesty Tiiborůw, a uwodiee moc

swëtskau rńezi sehe, snad také zizkowati ehtéli.

Tato wsak horliwcůw nemírnost uskodila samym

nejwice: neb kdokoli Wyznamenáwali se mezi bratŕimi

bud oswieenosti mysli, bud krotkosti ducha i po

boznosti ìiwota, pî'iznáwali se tim ochotnëji k de»

kretu Rychnowskému, eim patrnëjsi byla. kŕiwda, kte

rau nowi buî'ióowé einili půwodeům jeho. Nejbystì'ejsi

mezi tëmito hlawa, bratr Èíha tkadlec VVotieky, opra

wowal siee traktaty Amosowy а Kubikowy preti uëeni

nowému, ale w půtkách sam drìel se opatrnë pozadu.

Strane pokroku pribylo w tëehto létech nèkolik háji

telůw duchem wyteënyeh, z nichz nejmenujeme neíli

tri: dwa bakalári, Luká-s Praisky а 1Vawi'inee Kráso

nieky, a jeden doktor lékaŕstwi, Jan бету. Bratr

Lukas stal se pozdêji piedni autoritau, obnowitelem

a otcem jednoty: wsak i w této dobë, aëkoli byl die

wlastniho wyznáni swého jestë „mlad léty i smyslem“

a snazil se byti nestrannym, působeni jeho bylo dů

kladné a nad jiné rozhodnéjsi.4 Bratr jeho wlastni,

Jan Сету, bydliw nejprwé w Litomysli, potom w

Prostëjowë, podnes botanikům znám jest eo wydawatel

nejstarsiho Ceského herbáŕe, u sanwëkyeh ale poziwal
corwyborny a stastny le'kaî` nejwètsi wáznosti. 3“ Ti

334) Mimochodem nelze nam zatajiti, se biskup bratr Jan Filipee
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a jini prispéli mocnè, ze witëzil duch dekretůw Bran

dyského а Rychnowského, a ze strané odporné uby

walo pŕiwräencůw kaädym takoŕka dnem. Pokus ke

smií'eni, zawedenj'I smlauwauim se wëech náéelnikůw

oboji strany 23 máje 1496 we Chlumci nad Cidlinau,

nezdaŕil se, ale wedl jeätë k “мы starowèrcůw roz~

èilenosti, opustënych také_ode wëech knëîi w jednotë.

Tato napotom „mala stránka“ (nazj'waná tytyä i „Amo

senci) udrìela se w odporu swém, ac newalném, ai

temer do polowice XVI století. Naproti tomu zmáhala

se jednota w duchu obnoweném wíce a wice: okolo

r. 1500 poèitalo se sborůw jejich w Cechách a w M0

rawé `112 nékolikero set, a nebylo tusim ani jcdinóho

1495

1496

mësta, owäem pak malo wcsnic, kdeztoby ncmëla byla ‚

swych wyznawaëůw. О zpráwnim. jejím ústroji nelze

nam zde äiî'iti se: uwedeme 0 knéîstwu bratrském

jen jednu známku charakteristickau, ie kdyz w techto

létech jakysi pán (nejmenujet se) nabízel se sboru

Brandyskému nad Orlicí zapsati do desk zemskych

statek jedné neb dwau wesnic k dédictwi, starsi w

we psam' 2 máje 1493 danéln pnnu “тёплом z Pernäteina

domlauwul welice, ahy nemocué pani swé nedal leciti w Lito~

myäli, „ahy tëlo rhtíc zhojiti, snad duäe neumoi'ila,u nabizpje

se mu zjeduati z Beuatck prach od lékaŕe, „kterémuí we

“'laäich rownë nenie.“ Z pozdëjà'ích psaní widëti, йе pan

‘Vilém, welmi spokojen jsa s Litomyälskym léëenim, zamital

ijiné doktory jemu od bratra biskupa ńsilnë nawrhowzmé;

ba zdá so, :2e nepowolnost páuë \Vilémowa podala pŕiëiuu i

k ochlazem' pnnëkud pïátelstwí dosawad welmi wfelého. Jan

Blahoslaw we swé historii bratrské piäe kir. 1500: „Uëinën

wyklad na knihu Ecclesiastes od M, Jaua Öerného lékafe,

jakési pani Johance z Liblic,“ — uewëda owëem, ze to byla

welikomocná pani na Pardubicích. туй Jau Сету jiä 1494

рва! byl .o tom, ì'e bratŕím nebylo potŕebi opëtowati kŕest pŕi

паееь рпчё ронъёпусь od ниш Й1шв1кУс11 (Ms. ibid.)
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1496 jednotë odepŕeli dam takowému, jelikoz pry knèzí

jejich i napotom méli ziwiti se praci rukau swych. 33"’

Jnkoz podotkli sme, není nám osnëmownim

působeni we wêceoh zemskych r. 1496 témëŕ nic wé

domo: neb ito, со pi'ipomíná se 0 poselstwi Prazském

ku krńli do B11dina,3"“ jest bud'to temné a nejisté, bud’

bez důleìitosti а wyznamu pro telidejëí okolnosti. Sta

rému letopisei zdálo se owäem byti wázné, ba nebez

peëné, ze Praiané dali oznámiti králi, ze chtélimnichy

zase pî'ijmauti do Prahy, nêkterym k libosti; jimîto

král pry odpowëdëlz' „mêlilibyste je орёт wyhnati,

1011101- jiz jich nepŕijímejte.“ 7,I pi'ijali jsan zase mnichy

„Ш ty dni pied sw. “'áclawem, zawázawse je, aby wice

nekaceïowali a swátostmi po domich neposluhowali,

' ale aby k nim do kláätera. pî'ináëeli nemocné; a ne

zachowaliliby se w öem, aby purkmistr staroméstsky

je trestal. l jsau od té chwile opët w Praze, ale do

jinyeh mest a mësteëek jîch нет-151111.“ 3“

Upokojeni hawéŕůw Kutnohorskych, jenz se stalo

piede dwëma léty, neukázalo se byti trwalé: nebo

w mesici беги/(21101 1496 nastala орёт Ъаи1°е mnohem

oprawdowëj'sí, nezli byla prwni, a průchod jeji otwírá

na auì'ední působem' wzemi pohled jeäté kormutliwéjëí.

Staryletopisec tak o ni wyprawuje: „W nedéli dne 13

335) Stary archiv jednoly bratrské, pokud 110 zbylo prwê w Leis'në

Polském, nyní w Herrnhutë. péëx' p. Ant, Gindelyho pr'episuje

se cely pro archîvy nnäe. Z nêho, pak z_br. Lukâäe Prai

ského Spisu 0 obnowem' církwe swaté (MS. bibl. univ. Praìsk.

XVII, E. 31.)` ас. Bluhoslawowy historie (MS.), z Dekretúw

Jednoty Вши-5116 wyd. A. Gindely (w Praze 1865, 8.) a z

jinych pramenůw wice sestawili sme zpráwu nahoŕe posta

wenau.

336) Bentini decad. V. libr. V, pag. 575 (ultima).

337) Staŕí letopißowéstr. 252.
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ëerwence hawéŕi Ногу Kutny, pŕiprawiwse se w odëní,

wesli na. wrch ŕeéeny Spimberk u Kañku, chtice spra

wedlnosti hájiti, jíz se jest ‘napŕed králi JMti nedńln,

спай i cliudym hawéî'ům, a chtëli sau radóji umi-íti,
nezliby se tomu wícle diwali. I wysli sau s zbranëmi

wojensky Horníoi (t. obec Kutnoliorská, z rozkazu

swych шпат), a obeslawëe Kolinské, Öáslawskó i

heitmana (králowskéllo) z Podëbrad, obkliëili je.u

Bywäe tam oblezeni nektery" eas, znamenitëjs'i mezi

nimi, nechtice aby se stalo krwe proliti, dali se do

browolné u wézeni, w nadëji ze budau miti slysení

pŕed kralem: ale nestalo se tak, nez zjlmawse deset

hawe'ŕůw eelnëjäich, wëzeli je na Podebradecll. Králi

podána o tom zpráwa we smyslu auŕadůw, naëez

rozkázáno potrestati buî'iòe. Tudíä aökoli na. muëeni

nièeho neseznali a î'ádného saudu nadarmo dowoláwali

se, odpraweni jsau 5 srpna Wsickni prawym násilim.

Teprw po jejieh smrti, kdyz kral o wéci té důkladnéji

zprawen byl, rozkazem z Taty dne 4 záî'í danym na
i'idil mimoŕádny o ní sand apŕikazowal Kutnohorskym n

zdräeti se wëeho násili a hanenív ai do rozeznání té

pre. Z pozdèjäieh nékterych akt poznáwáme jen to,

йе odpraweni za newinné uznáni byli: jak ale a ëim

potrestániwinnici, nelze doskaumati se. на poprawisti

u Podëbrad postawen brzy kostel n'a památku neblahé

té udalosti, a mezi znamenimi saudu boîiho, které duch

lidu pobozny seznáwati se domníwal, bylo jisté aspen

pro nás nejpamatnëjäi to, ze pry „od té c'bwile hol'y

ne,st dobî'e za nëkolikonácte let.“ “as

\

338) вы: laopisowé m. 252-3. Ршпёц ОаёйсКёЬо w (мор. as.

Mus. 1827, IV, 81. Psani králowské w archivu Kutnohorském

oc.. Dubravius líöiw události ty na konci knihy 31, potom w

knize 32 prawi о Wladislawowi k r. 1497: Sumpsit etiam

l 496

5

Aug.

4

Sept



ŕ390‘ Knew XVI. KI-«u Iwadszaw II. быть VII.

1496 Pi'iklad tento naduziwńni moei auî-adni a práwni

proti chudinë neni bohuzel jediny toho Wëku. Zákon

oporobë lidu selského nes'l, jakoz jináóe byti nemohlo,

brzy trpké owoce. Nejlépe nei nás o tom` Viktorin

Kornelius ze VVäebrd, kdyz mluwé o prodawání a. ku

‘powáni statkůw, piëe: „Toto zietelné bezprawi téméi'

po wëi zemi od mnohyeh deje se, _ze prodáwajice jedni

dr'uhjfm wsî, robot zejmena we' dsky nekladau (zwlaäté

kdez jich od. starodáwna na lidech neni), ani jich sobë

skrze wyminku w trhu pozůstawuji: awäak proto,

yrobot zádnj'eh nekaupiwëe, na lideeh 51011 zádaji, a lidé

chudi nebozitézké a bezprawné roboty délati jim musi,

proti wäi i boiské i lidské, ki'estanské i swëtské spra

wedlnosti; jezto takowébo bezprawi ani Turci ani jini

pohané neëini. Z kteréhozto bezprawi, prwé w Öecháeh

neslj'fehaného, mnoho zlého poeházi: tak ze l-idé tako

wého obtizeni nowého nemilostiwého snáëeti nemohauee,

nékdy z gruntůw swych 'wäecko opustice utikaji, a

utekauee, w zlodéjstwi, mordy, zháî'stwi a. w jiná. zlo

ëinstwa se dawají; a zemé tudy pustne,`drahota skrze

to a hlad w zemi pi'ichází. Jini timz obtiìenim y.pIì'inu

ceni jsauce, proti swj'fm pánům se zdwihaji a hory

wojensky osazuji, dwory, dédiny, statky, ieny i dèti

swé opustieé. Jakoz se nedáwno na Morawé stale, ze

Zábrezätí pro nesprawedliwá. obtizeni a roboty nepo

winné zdwihäe se, pana. Tunkle pána swého sau ро

razili, zranili a skoro izabili, tak ze jest wìdy od

toho zbiti newstz'twaje umi'el.339 А nyni w Óechách

supplieium de Kutnensibus, qui quod in aliis insontihns re

prehendebant damnabantque, in _eo ipsi manifesto deprehen si

sunt. ‘

339) Pani Olomnëti pŕimlauwali se u krále Wladislawn preti p.

Tnnklowi zn lidi Sumberské slowy následnjícimi: „Nyni hla

'sitá ŕeë jde o WKMti dédiëny'ch b'dech Èumherskjch, kterak
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w kraji Litemëŕiekém pI'i sw. Margretë lîdé Adama 1496

Pleskowskébo robot neprawych a wyinyëlenyeh nésti

nemohance, wäickni jsan se zdwihli, wreh wojensky

osadili, a eo z toho wyjde, jeëtë newíme oc. “о

Dotykat tate ndálost oneho Dalibera, jehoìtojmé

ne a kenee tragieky, nikoli wëak skntky a winy, za

chowaly se w paméti а. w ústech naredu éeskélio ай

pednes; proëeì wyloìime, ce nani o nich wëdome jest.

нута Adam Ploskewskjì z Drahonic a Dalìber z Ke

zejed byli sausedé w kraji Litemërickém. Kdyz pod

dani Adamewi pozdwihli se brannan rnkan preti nému

pro jeho krntest, jali se ob'léhati jej na twrzi Plosko

Wicielx, kde'Z on branë se ranén jest a debyt i s twrzi.

Sedláci donntili jej, йе zápisem slawnym a slibem na

ëest a na wirn prepnstil je z moei swé a zawázal se

newésti narku preti nim: набей oni dobrewelnë pod

dali. se Daliborowi z Kozojed, kteryí i prijal je n.

statek ed Adama postanpenj’Í we swan moe a ochrann.

Heitmané wsak zemëti nemehée pychu takowéhe ne

by se jim natiskewé ed pana Tnnkle dali: ai’ z nëkteryeh

_ wsi se rozbëhli a. je pnsty nechali, nemoliauee dúwek, robot,

a rnkojemstwi ijinéhe obtiìeni snésti; jestë nad to nikdiì.

mista bezpeëného miti swim lirdlům nemoth My litest

mnjioe nad nimi, rhdibychem je pŕeehewali: ale znajx'ee pane

Tunklewy sandy, äe byehem bez_nich pro ty lidi nebyli, wzdó

lili sme se tëeh lidi ай dotud. Идей prosime pro pana bolla

a sprawedliwest, raëte oc.“ (MS. W'enc. de Iglav. fel. 43, w
Merawském zemském archiva.) l

340) Kniliy dewatery ee, dle rkp. bibl. univ. Praäsk., XVII, C. 31

na l. 60-61, kdeäto pŕi zminee o р. Tunklowi pŕipsáne na

kraji rnkan sanwëkan: „To se stale penn Tunklewi stai-ému

w Éulnberce.“ )V jinj'ch rkp. wstawek ten poloìen nëce äíŕe,

w knize IV, lilawë 4; we wydńm' Hankowë na str. 156 cliybi

doeela. - Ostatnë z ebsahu poznati jest, йе psàn byl wbëhn

121496 neb 1497. ——
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1496 chati bez trestu, zjednali dostatei'mau moe do kraje

Litomëŕického, aby zkrotila pobauŕené sedlaky a na

wrátila wëci we staw pI-edeäly. Oba rytiï'i pi'iäli k

zemskému saudu, a Dalibor uwéznén we wëäi hradu

Praískélio r. 1497 nowé dostawené, kteraz' po nëm ai

podnes Daliborkau sluje. N_a známé' pi'íslowi, йе „nauze

nauëila Dalibora hausti,“ prameny nase nedáwaji do

kladu. Koneëny' rozsudek saudu zemského stal se 13

bî'ezna 1498 i zni taktoziHl „Adam z Dralionic zaluje

na Dalibora z Kozojed, ze statek jeho, kteryä jemu

od jeho lidi moei wzat, twrz Ploskowiee, k sobé' pi'ijal

w této mirné a pokojné- zemi preti гада а. práwu,

prose w tom panůw za sprawedliwé opatŕení. Preti

тощи on Dalibor odlnlauwaje prawil, ze' on moei шве

neukázal, ani jemu Adamowi со moei wzal, nei Ze on

Adam s lidmi swymi prwé `smlauwu udélal, piů kte

rńVîto smlauwè on Dalibor nebyl; пей potom on Dali

lbor jsa w Litomëŕieieb, _ze (Adam) s lidmli swymi

dobrowolnau smlauwu dokonal а. jim se zapsal; a oni

debrowolnë jsauee od ného listen] prázdni, ie se jemu

° i se wäim~zboìím tim poddali; a on Adam ze tu jsa,

nic tomu neodpiral. Tomu Adam dale odmlauwaje tak

dal odpowëd, ze z té pŕíèiny tomu neodmlauwal, ie se _

byl, jsa k tomu od lidi swy'eh pi'iprawen, pod ребе“

a pod wërau zawázal 4a zapsal, aby proti tomu ne

mluwil, i z té pŕiöiny йе preti tomu na ten баз рго

swau eest nie neodmlauwal: nei nyní, ponéwadî ten

list a zapis má. sobè zase wraeeny, ie proti tomu spra

wedliwè mluwi, ze on Dalibor statku dotéeného w

této mirné zemi a pokojné, an hid a práwa jdau, k

sobë pi-ijimati nemêl.~ Tu pani a wládyky na plném

341) W prwnich knillúcli “Пойти Hindràka, Е. 5, a odtud w

rkp. e. k. Wid. bibi. 5106 na listu 11, rkp. тать. l. 189.
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saudu takto o tom rozkazuji: ponëwadí Adamowi od 1496

lidi jeho twrz Ploskowice moci wzata jest, a jsa ranën

a chtë hrdlo swé zachowati, muse] se jim proti práwu '

а ŕádu podlé jich wůle -zapisowati, kteráíto wêc stala.

se jemu nesluäné, nepráwë, neŕádnë; o Öemz Dalibor

dobí'e wéda, statek jeho neprawé wza-ty k sobë pŕìjal,

a w tom statku byl а jeho liziwal: ze jest w tom ne

prawé a neëlechetnè uëinil proti práwu а îádu. A pro

taatkowj'7 jeho úëinek zly páni a wládyky jej we swau

kázeñ berau, а 1ш110 ztratil, ,kteréhoì na. hrdle trestati

ráêí.“ Dle Hájkowa swédectwi Dalibor z Kozojed

tudíz stat jest. Pŕedek jeho téhoi jmena. zahynul byl

nékdy w bitwé u Kreäëáku po boku krále Jana.

Pi'ibëh ten, dle wyklaclu pánë Wäehrdowa, dáwá.

nám poznati jednu. pî'íëinu wice, proc we wsech pi

semnych památkách 2 konce XV stoleti tak nemirné

náŕky se wedau na. nebezpeënost sìlnic, lesůvy i poli

w Óechách, nn laupeìnictwi а zlodëjstwi nad obycej

wëeclx wékůw hojná. i ukrutná. Nowy o tom důkaz'

naskytuje take' sinlauwa uzawŕená Zahanì dne 24

dubna 1496 mezi plnomocm'ky wlády éeské i saské o

'wzájemné obau> zemi pomoci k zamezeni a. potrestáni

takowj'ch wytrznosti (Plackerei). Ustanoweno tam, ze

lidé takowi neŕádni mëli wäude 2 auì'adu stiháni byti,

:tie- kdokoli w skutku postizen bude, tŕebas byl ëlech

tic a zeman usedlj'f, mélo k nëmu вайепо byti práwem

hrdelnim oc. a” Plnomocnici ëeäti pî'i té smlauwë bylì

páni Jindí'ich z Plawna a Sigmund Décinsky z War

'tenberka

Králůw pŕijezd do zemê, p0 tolìk let tauäebnë 2:1.

аапу a ocekáwuny, нам se koneënë _r. 1497, kdeito

po krátkém pobytu wBrné,‘pi‘ijew Wladislaw se muoi

342) Müller Reichstags~Theatrum unter K.Maximilísn II, 270-272 .

24

Apr.

1497
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1497

2 7’

Febr.

22

Apr.

»

17

Mai

stwim prelátůw a pánůw uherskych „u weliké ozdobë

zlata, sti-ibra.i odèni“ a w komonstwu as 5000jezdcůw

dne 27 února o poledni na hrad Prazsky, priwitán jest

jak od mêsta tak i ed slechty walné shromázdëné s ne

mensí okazalosti a sláwau. 343 Od jeho pi'itomnosti wi

sela w obeenim domnëni oprawa wsech wad а nehod

we státnim ústreji a. werejném ziwotë narodu; stawo

wé mezi sehau nesworni ocekáwali ed nèho wsickni

podpory a pomoci w různych snahách swyeh; a jakoz

pan Bohuslaw z Lobkówic we spisu pametnim 22 du

bna podaném pi'edstiral mu nejpilnèjäi potrebu powzne

sti орёт arcibiskupstwi Prazské a wrátiti cirkwi Rim

ské i prelátům jejim dáwnau moc а sláwu wzemi, tak ne

pochybne lieili jini tez wseliké jiné nedestatky a náwrhy.

W okelnosteeh takowyeh внеш, rozepsany de Prahyh k

suchym dnům letnienym (17 máje a násl.,) musil nabyti

mimeì'ádné důlezitosti: a w skutku etazky nejwyäâiho
dosahu, jak we práwé staitním tak i'w pemérech seci- I

 

'alnieh wsech stawůw, nalezly w ném swé rezi'cseni.

Nelze nam орёт utajiti litosti swé, ze letopisci sauwéci

nepozůstawili ani té nejmenëí zwèsti 0 rekowáni na sne

mu, kde a s jakym smërem i prospèchem w nem se

aucastnili. Pezdèjsi událesti dekazuji, ze úchwaly, kte

réz wyklńdati hudeme, nestaly se bez tronic a půtek

wáznyeh: nelze wëak udati, ani kde nawrhewal ce do

brého 1101) ziehe, ani s jakym potkal se odporem a

zdarem. Nemánie pi'ed sebau nez holé èlánky snêmow

niho sneäeni, _sepsané w nëkolika eddilich bez poŕad

ku. a“ My uwedeme z nich jen eisla následujici.

\

343) Obäirné a desti ìiwé liëeni hojnych slawnosti pî'i wjezdu,

poälé z pera M. Jana z Knina, pozdëji pod jmenem Paäek
Aproslnlého, ete se w Monnm. histor. univ. Prag. П, 178 s1.

344) Wiz Archiv ëesky, V, 465-477.
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1) Predewäiin obnewena myslénka, r. 1487 wy- 1497

slewená, o sepsánl kniliy práwa zi'izeni zemskycb, èili

o sestaweni wäech nalezůw politickyeh a. práwnich, sta

ryeh i ношусь, w jeden celek, jimìby se lidé napotom

zprawowatì méli; a Vte melo netoliko pì'i deskach zem

высь pre naueeni jednohekaädeho chewáno, ale i kwy

tisknuti dáno byti, aby je kaîdy k swe potŕebe~ kau

piti- mohl. Tote peeátek а základ petomniheW1adiy

slawowa zì'izeni zemskéhe r. 1500, o némä i dále wy

prawewati budeme. '

2) Zákon о weleni krale. Kdyby pan bůh neu

chewal krále Wladislawa smrti bez dedicůw, (jakoì

owëem petud ani Zenat nebyl,) má pe jeho smrtisném

obecni wei zeme w Praze na staromestské radnici ke

neene we etyreeh nedélich dräán byti, „a tu spoleènë

jednestejné a neroztrìnéo krále aby jednali .a koneenè

se swelili; a purkrabi Prazsky má. slibiti pánům, гу—

tiŕstwu, Praianům i jinym mestům, i wei obci keruny

Öeske, o kterehoz bychem se koliwék swolili,a.by krá.

lem byl a. do zemë prijel, aby mu zámek brad Praz

sky bez odporu w moe jeho hned po weleni postaupil.“

Král welen bud pre obeené dobre, ale ne pro dary a

ne pro priznë; kdokoli dopusti se w tom wyträku aneb

strannoti, ztratí eest, hrdlo i statek, a telikéz i jeho

pemecniei neb zastawatele. Budeli kdo moci chtiti ebdr

ieti králowstwi, preti tomu mame, pod tauì pekutau,

wäichni sobé pomocni byti.

3)_Petrwzen pokoj nábozensky mezi stranami pod

eboji a pod jednau dle prawidel jiz na snëmu Kutno

horském r. 1485 ustanewenych.

4) Pre udrzení celesti práw keruny Öeske me i

slibuje'král, s dopomáhanim wäech stawůw, priprawo

wati wsecky ty, kdoz дашь manstwi тлёй koruny w ci
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‘1497 zich zemich ат, ahy einìli jemu pewinnesti jako

predeëlym králům éeskym, aniz má kde promlöení

prawn. lennihe depuätëno hyti; kdez cizozemci drzi

jaké zhozi a zámky ceské, ty slihuje král wyplatiti

od nich a depŕiti jich radéji ohywatelům; také zawa.

zuje se e zamek Hlohow a jeho pi'isluäenstwi pi'iëi

niti se skuteënë u hratra swého krale Pelského, ahy

pedlé smlauwy koruné zase wrácen hyl; hranice ke

runy Öeské od Polska, od Nëmec i ed jinych stran

odewäech budtez hez meëkáni upraweny; práwa, kteráz

maji páni z Plawnai z Guttensteina w Baweŕich, í'ád

Strakonicky w Rakausíeli ec. hudtez jmenem a moei

weskeré keruny Öeské hájena atd.

б) Saud zemskj'y trwej a jdi pred se i kdyhy pan

bůh krále neuchowal smrti. Кашу hud práwem ziw,

nesahaje moei na druhého; a. kdokoli pohnán jsaz me

ci, ku práwu stati hy nechtél,ztrati éest, hrdlei statek.

.‘ 6) Úŕadowé zemsti mezi stawy na wëëné easy

takto se rezdéluji: stawu panskému nálezeji nejw. pur

krahstwi Praîské, hefmistrstwi zemské, marsalstwi zem

ské, kemornictwi zemskó, sudstwi zemské a kanclér

stwi. Purkrahimi Karläteinskymi hudte jeden z pánůw

а. druhy z wladyk. Stawu wládyckému samému ná

lezi nejw. pisaŕstwi zemské, pedkomoŕstwi a purkrab

stwi kraje Hradeckého; wäak kdyby w starém mësté

Prazském nèkdo z wládyk byl 1nëätanem,tomu pedke

meŕstwi také swéî-iti se můze. Na mincmeistrstwi hu

dié králi welne desaditi ze wëech tri stawůw, panské

he, rytiŕského a mëstského, kdokoli se jemu nejlépe

hediti hude. Nikde weak nemiwej dwau auî'adůw zem

skych pospolu, wëtëich ani mensich._

7) О prednosti a I'adé esob panskych jak w щаве—

dánich tak i w jìnych pi'ilezitestech wei'ejnyeh takte se
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stanowi: prwní misto dri _nejwyssi purkrabi Praìsky, 1497

potom nejwyssi hofmistr, nejw. marsalek, nejw.komor

nik, nejw. sudí a 'nejw. kancléŕ králowstwi Öeského.

Pani, kteî'i sedaji w saudu zemském, pî'edeházejte wse

eky jiné, amezi sebau jdëte podlé let, starsípŕed mlad

simi;'po nich teprw sedejte pani rodůa1 panskych' sta

ryeh podlé let; nowé pi'ijaté Osoby do stawu panské

ho sedejte pod starymi pány a nad né se netî'ete, a to

tez podlé let. Z púnůw z Rosenberka kdokoli wede

wladaî'stwí domu swého, piedehazi wsecky auŕedniky

zemské, ostatni ale sedejte mezi pany wedle let. Ni

kdo wsak nemá pozíwati stawu panského a odbywati

za pana jakymikoli průwody а. listy, nenili >pl'wé od
krále a od Apánůw na saudu zemském skuteénë zav pá.

na prijat..

8) Pani Morawsti, kdykoli s heitmanem swymwal

né do kornny pŕìjedau, mají pi'i králi drzeti lewau

stranu; kdyby wsak sam heitman s komornikem a ma

lym poëtem» pì'íjeli, heitman dri misto mezi pany. zem

skymi pî'ed kaneléŕem králowstwi Öeského, a komorm'k

Morawsky podlé nèho, nad jinymi pany ëeskymi, kte

î'iîby úî'adůw zemskych nedrzeli; ostntní pani Moraw

sti buffte od éeskyeh s poetiwostí jakozto hosté mezi

né pi'ijimáni. Marsàlek eesky, jsa w Morawé, sedej

pod heitmanem, jinde ale mezi öeskymi úŕedniky na.

swém miste.

9) Král wsem stawům tu milost einí, ze se odi'i

ka prá-wa odaumrti na wëëné easy; zároweñ ustano

wuje se, jakym poŕádem statkowé odumì'ení bez poru

ëenstwi maji pŕipadati ne. pì'íbuzné pî'átely.

10) Nizádny obywatel neber roeního sluzného

(Jahrgeld) od eizozemeůw; pakli to ueini, bud’ wyob

eowán ze zemë.
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11) Rozepŕi mezi stawy panskym, rytiŕskym i

mestskyru о waî'eni piwa zůstawuje sobe král sam k

wyslyäení a rozsauzení, dle práw, swobod a wysad

jejich.

12) Со do lidi zbehlych a sirotkůw král mezi sta

wy t'ak wypowidá.: ti kdo zbehli pî'ed wálkau (r. 1467
sl.) zůstaůte na slwych mistech a necháni budte w po

koji; пей kteî'í y rok pî'ed wálkau a we wálce zbehli

nebo potom, vty mají jedni druhym wydawati pod po

kutau 20 hi'iwen prwé (r. 1487) zapsanau; ale kteî'iì

by byli wyhnáni pro Wiru, tech nemá. wydáwáno `byti.

Také íádná kmetiena, kdyìby za kterym pánem о

wdowela, nemá se wdáwati na jiné grunty bez wůle

pána swého.

13) Swedectwí lidi mestskych mejte platnost u

zemského saudu, kdyz od koneelůw na jejich pî'isahy

pod mestskau peeeti wydána budau. Nikdo nepo

hánej k saudu zemskému s weci pî'islueející ku prá

wu mestskému. Meefaué, krome Praìan, na zpráwné

listy (w zástawe za dluhy) statkůw dräeti nemaji.

14) Weecky kremy w korune Öeské, které ode

30 let nowe powstaly, mají zastaweny byti pod poku
tau 20 hŕiwen.  Y I .

15) Proti odpowedníkům a zjewnj'fm zhaubcům

zemskym, laupeìnikům a zloeincům ukládaji se tresty

pŕísnejäí; slibowé a záwazkowé násilím od nich na li

dech wynuceni nemaji od nikoho plnëni byti. 345

345) Zwláätni pŕiëina takowého naŕizenibyla. ta. ee silm'ëm' takowi

násilnici a laupeìníeî, zmocniwìíe se rytiŕe Jiŕika Osterského

ze Sulewic, znwlizali jej Slibem cti a wíry, aby postawe se

pï'ed pany w saudu zemském, wyŕidil jim ta slows: „poue

wudì pàni a wládyky i weeeka zeme jim k hrdlu hledi, ie

oni (laupeìnici) take k llrdlům jich “Евой i kaìdého zwlàät

hledeti сыпи a take byt je i znal, aby`jich uejmenowal ос.
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16) Aëkoli král neiádal nieádné pomocí od sta- 1497

wůw, páni weak a rytirstwo sami dobrowolne а z lá

sky podwolili se platiti piwowúrné do roka po 1 gr.

eeském s pytle (strichu) sladu, poena od wánoc nejpr

we pi'ietích. „A kaädy z pánůw i rytíŕstwa má sám tu

,berni wybirati a z ni poòet einiti, at waì'i k swé p0

tî'ebë neboli na prodej,“ téz i poddani jejich weichni

maji tak platiti. Ti pak (páni a rytíí'i), kteîi maji pe- `

níze na. listeeh, platte z `nich pet ze sta oo.

Jiná. naî'izení hojná, která wztahuji se k wedení

saudu a' desk zcmskych, tez jìnych auí'adůw nekte

rych, pomijíme zde mleením. y _ _

Ale wedle' sneäeni snemowniho wydal král sam ze

swé moci naî'ízeni dosti zajimawé о iidech dne 19 má

je.>

jakoby poddané jeho pí'ìprawowali ke ekodám a zahn

bám rezlienym, a ze ìádáno, aby dele w zemi trpeni

nebyliz. ponewadî ale oni jsauce komora, králowa., w

potŕebách jeho dáwají se nacházeti hotowe a. powolne,

ie hledáno w rade jeho tech cest a prostŕedkůw, kte

rakby beze ekod w tomto králowstwi byti, nám po

platky einiti a swych ziwností hledeti mohli. Naì'izeno

tedy, ie wäecky půjeky penez kî'esfanům od ìidůw mely

diti se w Praze pìed auŕadem purkrabstwi Prazského,

w jinych pak mestech pì'ed konëely, a. zapisowány by

ti do registr, dle kteryohi pak i upominá-no byti melo,

a kdyby koneelé nedbanliwi byli swan pomocí pri u

pomináni, aby iidu wolno bylo hledeti práwa swého

moei ńì'adu téhoì.purkrabstwi. Zidowi dowoleno brá

ti dwojnásobné úroky: „totizto йе kî'esfan beî'e 10 kop

ze sta,y zid aby bral 20 ze _sta do roka, a to proto, ze

bera tak málo jako ki'esfan nemohl by trwati, an mu

si nejprwé dáti, co nám jest powinen, druhé tomu pá

Prawil w ůwodu, 2e mu mnoho zalowáno nu ne,_

19

Mai ’
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1497 nu, kterémuz se poruèi, ti'eti úroky, быте ze je s tez

kem ktery'I ani-ad, jehoz potrebují, prázdny pustí, a. ko~

neënë museji sami nëco miti, öim by s zenami a dét

mi ziwi byli.“ „Prijdeli rok k zaplaceni a. dluznik ne

zaplati, zid práwo wed pŕed se, aod toho бани jde zidu

lichwa misto leieni a skod wedeni po bilém penizi na.

kopu misenskau na tyden“ oc. Awäak lichwu wzeslau

` poèitatiw jistinu а z ni opët lichwiti, zapowidá. se. Na

zástawy klenotůw, satstwa atd. půjëowati dowoleno ja

k0*prwé, aniz powinen bud’ zid pi'eswëdëiti se dî'iwe,

nejsauli kradené. Zápis o této wëci zacbowal se we

° knihacb pana “тёти 2 Pernëteina, kteryz we spolku

s kancléî'em Janem z Selnberka nejwíce pî'ispël k li

dumilému narizení tomu. а“ ' ' “ne”

Wedle snëmowního jednání pametihodné jest také

sauëasné působení saudu zemskébo, zejmena w zálezi

tostech pánůw‘81ikůw. Sedëli tehdáz na saudu, wedle

krále a nejwyäsieh auŕednikůw zemsky'fcb (Jindì'icha. z

Hradce, Půty Swihowského, Jana z Janowie a. Petra z

Rosenberka,) Jindŕich kníze Minsterbersky, Wilém z

Pernäteina, Jan z Selnberka, вину mistr Strakonicky

Jan ze Swamberka, Sigmund Dëëinsky" zWartenberka,

Zdenék Lew 2 Rozmitála a z Blatné, Jiri z Ronowaa

z Kunstberka, Jií'i Berka z Dubé a. z Lipého, Petr

Holicky ze Sternberka a z Leätna, Petr z Wartenber

ka a z Bydzowa, Jetî'ich z Kolowrat а 2 Bustewsi а

Zdenék Kostka z Postupic; ze wladyk pak Mikulás

mladsi Trëka 2 Lipy a Lichtenburka, Jan Spetle z

Prudic a ze Zlebůu', Boî'ek z Dohalic, Wáclaw Solsky

ze Sulewie, Wlachen z Leskowce, Jan Wíta ze Rza

wého, Jan z Dobronic a Wáelaw Zellusicky z Неща

346) Z rkp Pernäteinského w Litomyäli wydali sme jej w Ar'

chivu Ceském V, 478- 481.
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jowa. Ani-ad heitmanůw králowstwi Öeského uprázd

nen byl pŕítomností kralowau.
Newole a půtky pánůw Slikůw sumany a mësty

kraje Loketskë-ho, jim zastawenóho, kteréz usilowali

pŕîprawiti sobé w dédiënau poddanost, trwaly take po

rozsudku г. 1486 od más jiz pŕipomenutém. Pan Je

roìnym Slik wërnau sluìbau dosáhl 15 ëerwna 1489

0d krále )Vladislawa pojiì-tëni, ze weliká. zástawa

Slikowskál nemohla napotom od nikoho, leé od krále

samého ke swé wlastni шее, wyplacena byti; набей

30 бешеное 1489 bratŕi rozdëlìli se tak, ze Mikulá.

~ .ësowi` dostal se Falknow, Heinrichsgrün, Seeberg a

Neydek, Jeronylnowi Loket, Karlowy Wary a Kiné

perk, Kasparowi Ostrow, Hroznëtin a Mincthf, an

mezitímbratranee jejich Waelaw dräel panstwi Cheb

ské a Hertenberk; Jeronyxnowi swëŕena byla wrchni

oprawa nad many eelého kraje. Byl to muz, idle

seznáni jeho першим, nejen rozumem nad jiné wyni

kajiei, ale i sprawedliwym a laskawym se chowánim:

a wsak pánowitost jeho byla neoblomna ineukroti

telna. Kdyz w mësiei iíjnu 1490 wrátil se z Uber,

kami doprowodil byl krzile Wladislawa ku korunowáni,

dal z neznámé pi'iůiny stal'ëimu mezi many Loket~

skymi, Mikuláëi Pernäteinerowi, 25 î'íjna w noeì na

hradè Loketském mimosaudné hlawu stiti, jinému, Ma

tëjowiHiserlowi z Chodůw, 30 Yijna twrz jeho ztéei, a

dopustil se'ijiného násili wice; wäallod té doby nespa

ti'eno pry wice úsmëwu na twái'i jeho. Kdyì| ale potom,

wolán jsa ke dworu králowu, w èerwenci 1491 na

cestu se dal, pi'epaden jest od laupeìníkůw a zabit i

s drnhy swymi etyî'i mile od Budina. Take' na bratra

jeho Mikuláëe 'wedli îaloby rytii'i Perger, Stampach,

Hofmann, Hisrle a Jelmic pro podobná, misilí, jimi'Z

1497
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1497

Ш

Mai

Jun.

17

Juli

je'pry donutiti chtël k uëinëni jemu heldu a pewin

nosti dédiëné. Král VVladislaw opétowanymi dekrety

peraneel byl wyî'izení tète wëei, ale do jeho pi'ijezdn

nestalo se nic podstatného. Nyni tedy pohnáni jak

pani Slikowé, tak imanewé a mêstané Loket-sti k saudu

na den 19 máje; ale kdyZ ani toho dne, ani 23 máje

pre jejieh slyëena byti nemohla, pan Mikuláä edjel

zase demůw, a teprw 3 èerwna stal se nalez ed men

äihe sandu, jimi Mikuláä pro nestáni odsanzen ke

ztrate wäeeh statkůw, synewé Jeronymowi (Sebestian

а Kwirin) pro zawraädëni Pernäteinerowo skrze otee

jejieh propusténi sice z ebzaleby, ale mëli zi'iditi záf.

dusi za neboitíka, dáti náhradn synewi jehoI a slíbiti

králi wëzeni, a2 pro nátisky, z kteryell ebwinëni byli,

speln se strycem swj'm pancm Kasparem opët polináni

budan; jakoì i stale se, ie weláni jsau pi-ed .krále do

Kntné Hery ke dni 17 ëerwence zase. W hojnych

aktáeli saudu toho nelze nezpozerowatî, ze páni saud

cowé wiee pì'áli Slikům nezli poddanym a zalobnikům

jejieh; 1 owëem bedliwi jsauee obmeziti práwa i swe

body stawu méstského wůbee, nemohli êiniti wyminky

we prospëcb mëätanůw Lek'etskych a Karlowarskyeh

zwláätë.

Aëkoli pesledni walny snëm na niòem newém se byl

nensnesl, coby mêstům bylo zwlásté äkodliwéhe, wäak

ena jim nieménë welmi znepokejena byti s_e ukázala;

bezpoehyby .na nëm nsilowáno zbawiti je hlasn

tretího jak p`ri wolem' krále, tak we wéceehzemskjch

wůbec, a obmeziti také jinak práwa jejieh, coi ale té

doby neproslo. Pezorujerne, ze na poëátku mêsice

èerweńce ëel po méstech lilas, aby sjela. se ke spoleö

пут poradám na radniei starého mesta Praiského; сой
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pak odroéeno ke sjezdu ed krále do Kutné Hory1497

ehláëenému. “47 Obmysl panského a rytiì'ského stawu,

swoliti krali dañ neìádanau sice, ale wîdy witanau,

z piwa kteréz b_v sami wai'ili, a tim skloniti sobë

spelu pì'i wyroku o práwu tom (ищут 0n ostatné

nijak nepospiehal), nebyl jistë jedinau, ba ani pi'ední

Api'iëinau takewélie pebauí'eni myslí.

Sadiw nowó konëely w mêsteeh Praäskyeh, po-.

twrdiw M. Jakuba ze Stŕibra za administrators. konsi

store podebojí, ozdobiw chram sw. Wita mnohymi

wëcmi drahyxm а. zí'idiw i nadaw pí'i nem nowé грё

wáky, odebral se )Vladislaw dne 11 eerwenee z Prahy ли '

zase, a pobyl potem w Kutné Hoî'e ai do 22 eerwence.

Jestli kdy, potrestáni jsau té deby ti, kteíji byli wloni

pi'l'ëinau smrti hawói'ůw we Podëbradeeb: nezbywáf о

tom ani sebe щепы urèité zpráwy. а" Také o posled

nim ziwe'm rekewáni mezi stawy mame welmi nede

stateenau známost. Jen to wyjiináme z dekretu krá

lowa due 20 ëerwenee wydaného, йе se mu podaìile

mezi stawy panskym a rytii'skym s jedné a mèstskym

s drulié strany sprostìedkewati tu zmènu we sneseni

posledniho snëmu o wydáwani lidi zbëlilyeh, aby па ty

jiä sabine nebylo,kte1‘i pred r. 1479 wyäedse, osadili se

w mésteeh aneb na grunteell mêstskyeh a tam wedli

ziwnost swau; preti tomu ale prituzeno jeëtê pî'isnosti

preti tém, kteì'i teprw ed r. 1479 zgruntůw scdlskych

utekli se do mest. I z toho sauditi lze, jak tuhy musel

tam weden byti spor mezi stawy. “49 1V zaleiitesteeh

Slikowskych jednáno zase mnoho pied králem a. radau

20

Juli

347) штука toho psaui Piseckyell dane Budójowskym due 8 Jul.

1497 (Orig. ëesk. Museum).

348) Srown. wis'ak slewa Dubraviowa k r. 1496 w peznam. 338.

349) Arch. девку. v, 481.
4 26*
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Pan Mikuláë hojnymi omluwami а pì‘imluwami

doprosil se milosti králowy, newime na jaké wyminky.

Za. mëätany Loketské wedl slowo pan Albrecht Rendl,

tehdáz nowé jmenowanjy prokurator králowskj'f; po

(llauhém jednání wëak wynesl pan Wilém z Pernstßina

we jmenu králowu nález jim jen па mále prizniwy.

Loketäti wedli Ъу11 stiänost, 20 páni Élikowé, zawá

»záwäe jc pi'isahau dédièné poddnnosti, (112011 111160 шё

sta 3031011 we» swj'fcli ruknu, pobrali jejich privilegie a

6111111 jim wëeliké zádawy: nález dne 21 êerwence nesl

to w sobé, 20 zástawním pánům necháno nu wůli,

chtèjili kliëe méstské dáti méstu aneb miti u sebe; 20

шё11 propustiti mèëtany jak Loketské, tak iKarlo~

warské zpiisahy dèdiëné poddanosti, 221602 pî'edepsána

formule, ktcmk jim со painům zástawním pi'isahati se

mélo; wäecka privilegia, o kterychz dokázi, 20 30

111011, král jim potwrdi znowa; pánům Slikům zapo

wídalo se pŕisnë, mstiti aneb we zlém zpominati 111611011—

nům obau mest odpor, kteryz hájice swá práwa jim

6111111 atd. Nesnáze mezi strunami ncjsau tim ukon

60пу; neb mladj" pan Sebastian Slik, 30112 co do pá

nowitosti cele se byl potatil, nalezal widy nowé pi'i

ëiny k sauzení mëëtanůw. „Já jsem wám pánem, krá

lem i cisaî'em,“ tak mluwíwal pry’v Loketskym; „mno

máte poslauchati a plniti, со wám kázi, sice nebudu

wám pánem milostiwj'ml“ Méätané, we sprawedliwé_

nedůwëŕe swê, odporowali neméné opzitrnë neili dů~

raznë: a wëak wyklad wäech jejich dalëich zápletkůw

nebylby zde na miste. 35° `

Dî'íwe 1102 opustil Kutnauhoru král, aby wrátil

350) Chronik der Stadt Elbogen od r. 1471 do 1504 (MS.) Wj

lńsy z desk zemskjoh w rkp. Tnlrnberském ас. . `
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se do Uher zase, ustanowil pana Petra z Rosenberka 1497

za nejwyääiho heitmana králowstwí Öeského, swëi'iw

mu,~ eo námëstkowi swému, wrchni wládu w zemi;

mira wsak moei polozené do rukau jeho neudáwá. se

nikde zŕetelnë. Pak nastaupiw cestn s walnym ko- y

monstwem swym w sebotu 22 ëerwenee, dal se upro

siti od pana. Wiléma z Pernëteina, ahy stawil se na

cestë u nëho w Parduhicich: kdezto pobyw nazejtî'i

pres nedéli, pasewal jeho dwa syny Jana i Wejtécha

na.` rytiŕstwi. “5'

Pan Petr z Rosenherka ujal se wlády zemské w

Öecháeh hned s welikau pilnosti a energii. Bylot 'do

cela zbyteëno, ze jeho pî'itel a nékdy towarys we stu

dium Bononském, Bohuslaw z Lohkewic, poctil jej

w te prilezitesti ueenym spisem o tom, kterakhy pri

zpráwé zemské poeinati sohé mél: rozumëlt on tomu

bezpochyby lépe, nezli uéitel jehe.“5“ Ale s podiwem

jest nam pozôrowati, ze pan ten hned we prwnim

psani, kterym krále zprawowal о úŕadowáni swém,

dne 13 ŕijna, 353 zalowati musel na nepowolnest a ne

posluäenstwi prednich pánůw a auŕednikůw zemskych,

nejwice na pana Půtu Èwihowského z Riesenberka 1

Albrechta Lihäteinskeho z Kolewrat, ze mu odpirali

rady ~ a. pemeci. „Také jsem jim ku pamëti pŕiwedl,

coz se zůstáni u Hory tkne o zlodëjstwi a о mordy,

kteî'iz se w tomto kralowstwi déjí, ahy predewziti rá

6111, eimzhy pŕetrzeni bytì mohli, a шпал ahy pri tom

nie ohmeëkáno nebylo: wsak se kniëemémuz miti ne

351) Mon. hist. univ. Prag. ll, 182. Lupaë aWeleslawina w histor.

kalendái-ich. ’

352) Spis jeho z rkp. wyan tiskem J. W. Zimmermann w Prnze,

1818, т. 76. s, 

353) Koneept jeho zaehownl se w archiv“ Trelmnském.
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1497 chteli, a prostë w niéemz rádu není. Neraeili WKMt

22

Nov.

mne jináe epatî'iti, malobych takto platen> byl. Nev'.

coi se pana z Pernäteina tkne, tomut nemám z eeho

winy dati: byt se jini tak preti mné zachowáwali,

wicbych neiádal.“ Patrné jest, ze páni ti îarliwi byli

na moc api'ednost jeho, an byl mezinimì wekem nej

nlladäí.

Teho 'casu podkomoi'i zemsky, rytíi- Albrecht z

Leskewee, nepŕestawal domlauwati mestůrn, aby ná

sledujíee prikladu stawu panskehe a rytíŕského swolili
králi vtake dañ piwowárnau: ale i en potkáwal se s

odporem passivnym. лаку duch panowal w mëëtan

stwu jeste zu. pì'ieinau pesledního snemu, poznńwáme

nejlépe ze psani kralewa, daného k mestům w Budinë

22 listepadu, kdez di: „Dole jest nás nyní, zeby se

nekteŕi wseteené z ebecnihe zi'izeni snemownihe wy

trhnauti chtéli, spisy nektere postranné a welmi ne

sluäné (preti nëmu) spisujice“ atd. Ipoñewadz we spi

sech takowych (jiehä owäem nestáwá. wíce) i to pry

dotykáno bylo, jakoby král sám s posledním snémem

byl nesauhlasii: ujiëtewal nyni, ie netoliko pri eelém

tom zůstáni wůle jeho byla i jest, ale ze neopomine

potrestati kaädého co ruëitele obecného a zemskeho

dobrého, kdekoli pod jakaukeli formali а рШпуйш

preti nemu brojìti a straniti bude. а“

Na pedzimku r. 1497 udál se w zapadnich Се—

ehách zjew mimoï'ádny, jehozte pre charakteristicke

prípadky nesmime peminauti mleenim. Pro lepsi upo

kojeni krajiny, azwlaiëtë pro zastawenílaupeîí a wrazd

silnienyeh, sestaupili se dohremady rytiŕstwe a mëstn

krajůw Plzenskéhe i Prachenskelie, a kaupiwëe ed

354) Arc-hiv девку. V, 4.12 _4.
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rytire Wolfe z Janowie staroslawny hrad Risenherk i 1497

s panstwím za 16.000 kop gr. èeskych tak î'ikaje na

akcìe, ustanowili zespelka spůsoh, kterym brad a pan

stwí ku prospëchu wëech poziwáni а zprawowáni hyti

meli. Owäem ne wäickni- zemané a mèsta. aniz z jaké

pewinnesti úëastnili se w tè wèci: byl to pŕiklad do

hrowolné associace. Mésta kraje Plzenského hyla Plzeñ,

Klatowy, Demazliee a Stî'íhro, kraje Prachenského Pi

sek, VVodñany a Suäice; z rytiŕůw nejsau nám znamì

zejmena, nezli Petr Карт ze Sulewic na Winterherce,

Wáclaw z Raupowa na Raupowë, Jan z Klenewého,

Wolf a Hei'man z Janowie, Otik Kamyeky ze Strop

'óic a Beneä Öastoler z Horowic a na Hradiäti. W zá.

pisu smlauwy o to uzawi'ené hyle wymínëno, ze kdy

hy celému „spolku“ odepi-en byl _wklad zbozi Risen

herského do desk zemskych, pan Wolf mel je tam

wloziti na jmena prednich úöastuíkůw stawu rytiŕskéhe

a dédicůw jejich: wsak proto kdokoli summau jakau

koli pî'ispëje ku kaupi, má. dle raty swé miti stejné

práwe se' wëemi jinymi. K wrchni zpráwë té majet

nesti zî'izeni ëtyŕi ”агавы,“ dwa ed rytiŕstwa i mëst

Prachenského, dwa tolikézhd Plzenského kraje, jezto

pokazdé po dwau létech postaupi swá. mista staräím

nowé zwolenym: ti maji zespolka saditi heitmana te

mp hradu a. pi'ihlizeti ke. zpráwë celéhe zbezi. Pŕi za

pisu wäak téte nejstaräi nám známé spoleénosti akcie

wé w Öechách uäil duch onehe wéku'pŕilezitosti, pi'i

pejiti také prawidla mrawni, kterymi w'sichni auëast

uici mëli zawázáni byti:A pod urcitymi pokutami zapo

widána hra w kostky neh w karty e penize, priliäny

luxus w jídlech, 355 swády, hanëní a pehidky k heji

355)7Chsrakteristické o tom naŕizeni stůj zde deslewnë: „Nikdo

také z nás rytiŕstwa imëst nemá swjim hestem дм: pí-i
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1497 atd. Spoleëníei wsickni méli různiee, ktere'zby wznikly

mezi nimi, wznáseti piedewsim na swé starsi knarow

nani pî'átelskému; meli osti'ihati zespolka silniee Stŕí

brskau, Tepelskau, Nyrskau а Kdynskau, aby se. kup«

cům ani formanům na nich nedála skoda; za to, kdy

by powstala walka w zemi, bude kazdy spoleenik

stawu rytiŕského stèhowati moei manìelku i détì do

kteréhokoli z mest dotöenyeh a miti tam i wojenské

stanowisté oe. Placeni summy trhowé mélo poeíti po

sw. Hawle r. 1497; nikdo wsaknemël práwa swého

na zámku Risenberku jinémn ani dati, ani predati neb

zastawiti. ‘"’6

Poehybujemc, zeby _spolek ten skuteënë byl we

sel w drìeni a pozíwa'mi hradli a panstwi Riesenber

ského: nebo brzy roznásela se o nem powest ukrutná,

jakoby obmy'slel bůh wi jakau zpauru а pî'ewrat w

zemi. Zpráwce zemsky pan z Rosenberka zajel si

proto sáin do Plznë, a o suehyeh dneeh adventníeh

nëktei'i ze zápisnikůw dostawili se dobrowoln'lâ4 na hrad

Prazsky, aby upokojili saudce zemskè o swyeh aumy

sleeh. Nieménë psal král Wladislaw o te weei рани

ìádném weseli ne weëei'i wie sesti krmi a na obëdë sedmi,

a to i s pánewnym poůitajie; пей mazancuow a tykancuow a

owoee, toho za krmë se poeitati nemâ. To найду zná., se o

tom kaädy tak syt muoì by'ti, jakoby jemu (limo bylo 61111111

ceti krmi, a 2e to nic neuie nei hfiech a mamá ehlúba a

ůtrata daremnie. Pakliby kto krmi wice dal, ten jest pët

ч 110р gr. pokuty propadl, a ty we dwú ncdëh' u starsieho

_sobë najblíì pi'isedieicho poloìiti má. A ìâdny sedlák aby na

weëeŕi ina obëdë wiec peti kuni ведём/111: pakliby kterj"

wiec krmi dal, tehdy pim jeho má s nëho sobë k ruce pro

sticì soli wzi'eti, a nam ku obei kopu gr. bielych.“

356) Sauwëky opis té cele smlauwy, kteryä pana Petrowi z Rosen

berkn podán byl, vhowà se w archiva Tŕebonském.
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z Rosenberka due 17 února 1498 w tato slowa: „Ze 1428

psaní twého porozlunelî sme napŕed tomu puntowáni Febr,

rytiì'stwa i mest krajůw Plzenského a Prachenského,

a potom pilnosti те, kteraue mae pri tom auŕadë

heitmanstwi. I weziz, ie smc my о takowych zápisích

а puntowáni porueili urozenému Janowi ze Èelnberka

mluwiti a jednati na tomto pŕiëtim snemu sv pilnosti

mezi prwním api'ednim poselstwím, a wtakowych we

cech usadili sme tebe a téhoe Jana za prostî'edky

mezi pany a rytii'stwem“ oc. A weak, о jednáni snemu
Á zde doteeného (od 7 do 23 bi'ezna 1498) newimemnohem wice, nezli co psal pan z Rosenberka králi,

Ze na nem nekteré weci nejpilnejei dokonány byti ne

mohly, ado snemu druhého k suchym. dnům lctuiëuy'm

(б eerwna sl.) odloíeny byly. “i” мн“

Na druhém tomto snemu ncmèli stawowé péee

pilnejeí, neíli upcwniti a utuziti nowymi opatŕenimi

dedienau porobu lidu obecného. Prawicllo pì'cd

léty ohláeené, ze kazdy kdo ncbyl pánem sam, mel

luíti pana swého dedìenébo, rozäiî'cno nyui w ten smysl,

йе kazdy podruh a nadenník, téz найду pristawny ee

ledín, musel se wykazati od pána swého listem pod

peeeti, a prijalli ho kdo k sobe bez takoweho listu,

propadl 10 kop gr. e. pokuty tomu, kdoz to пай u

swedeil; na wydawani falcënych listůw takowych 1110

zena pokuta ztráty lirdla i statku; narizcno take o

rybníkáŕíeh, о pastyŕich, o drobné eeledi atd. aby ni

kde nebylì bez „dediënyah pánůw,“ a zákon ten ahy

dobŕe rozhláäen byl. Z ostatnich kusůw snemownicll

- dotkneme jen toho, kterym, k iádosti a rozkazu krá

357) Archiv ëesky, V, 484-5.' Srown. weak шт: zemsk. r,

1550 nn. str. 72 _h (uilen о wedeni pr-Awn на дышу ийрйнпкЧГ
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1498 lowu, naì'izena byla. wojenská hotowost p0 wei zemi.“"”

Stale se to bezpochyby za pî'ieinau Turkůw a Tata

růw, kteŕiz co spojenei ahochránci wojwody Stepana

Walaäského poraziwäe Jana Albrechta krále Polského,

ueinili r. 1498 hrozny a zhaubny wpád do zeme jeho

ai pod Wislu: neni weak památky, 2eby té doby vjake

lmuti wojenské -w Öechách bylo se stalo.

О daläich událostech w zemi, zwláëte pí'i easu

sw. Wáclawa, nelze nám uwésti, neìli co a. jak 02118.

mowali králi 6 ì'ijna 1498 páni Petr z Rosenberka i

pŕedni jeho radowé. „Pi'i tomto ¿asm pri kterémì

práwa ely a take snem obecnl drîán byl, cedule ne

jake welmi nesluëné a k různici i k nepokoji podobné

metány jsau (w Praze) a po domech pí'ibijeny; akdyî

páni a rytii'stwo seëli se, Praiané а. poslowé z mest

äádali sau slyäení. I mluwili sau nektere potî'eby,

kteréìby 0d pánůw a rytiŕstwa. ehteli miti, kterychî

na ten eas WMti newypisujeme, a tim _î'ee swau na

posledy zawázali, od mis ìádné odpowedi neseekawee,

jestlizeby se jim to nestalo, zeby nechteli ku práwu

zemskémù stáwati, ani na snemy jezditi, ani k obec

nému dobrému pomáhati; kdeä my wäickni páni a

rytii'stwo takowycli ŕeei sme newelmi rádi slyëeli. Od

powedi, kteraui smo jim dali, WMti na tento eas také

newypisujeme: nez pî'edloiili sme jim WMt jakoìto

pána naäeho milostiwého, jehoito se tu tak mnoho

dotyee a. wice nei más; druhé predloìili еще zapsáni

deskami, které se stalo u pritomnosti WMti a ku kte

rémuz i oni swolili; a tim jest zawázáno, chtejili más

winiti z eeho pi'ed WMti, ie jim ze wäeho práwi byti

cliceme.“ I na tom jest pry zůstáno mezi stranami obe

ша, ie král je mel slyäeti a ueiniti rozsudek mezi nimi,

358) C_ely snemowni zápîs wiz w Arch. desk. V, 486-489.
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kteremuz s obau stran podrobiti se slibowáno. Protoz 1495

prosili dale pani kraleslowy adůwody obäirnymi, aby

nemeëkal prijeti do Öech zase a uëiniti mezi nimi

srownání, nemélali zemë upadnauti w nesnáze a zmat

ky nenaprawitelné. 359 А wäak wëdomo jest, ze 1Via

dislaw této zadosti wyhowél teprw po nëkolika létech.

Jiné певшие potkáwaly pány Öe'ské od stawůw

Morawskych. Smyäleni techto, za heitmanowání pana

Ctibora 2 Cimburka i Wratislawa z Pernëteina (Wi

lémowa bratra) k Öccbům wzdy pŕátelské, po smrti

páné> Wratislawowé (j 15 ledna 1496), kdyz powolán

na jello misto Jan z Lomnice a Mezii'ièi, poëalo se

welice méniti. Důkaz toho podán jiz na poèátku r.

1497, kdyz byl VVladislaw skrze Morawu jel do Öech.

Páni, prelati, rytií'stwo i mësta toho markrabstwi, pi'i

staupiwëe pi'ed krale, ukázali jemu pamët od staro

dáwna pry sepsanau toho spůsobu a obyëeje, kterak

Morawané pány swé zemské „prijilnali“,  pŕi Öemì

wyhybáno se peöliwë nejen otázce, kdoby pana tako

Wého jimV dáwati mél, ale i kazdé zmince o korunë

a králi Öeském wůbec; oni pak zadali a obdrzeli její

stwrzení. Kdyby diplom na, to dany'y w Brne 21 února

1497 byl newyävl 2 kanoelái'e èeské, nesa. podpiskan

cléí'e Jana z Selnberka, moth se pochybowati, wydalli

jej Wladislaw со kral Cos-ky' noboli Uhersky, a tudiì.

poóítalili se Morawané k Öeské nebo k Uherské ko

типаж" А jakoz we skutku tom nelze bylo nepoznati

nepì'ízeñ stawůw Morawskych k Öechům, tak zase

zůstáni snëmu Ceského r. 1497 o spůsobu, kterak pani

Morawäti mezi Óeské pî'i weí'ejnych slawnostech wi'a

déni byti méli, neswëdòilo pî'ilìë o powinné k nim

am) Archiv банку, V. 489-90.

860) Wiz Archiv беда. V, 462 »4.
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1498 ëetrnosti; aspoñ nejwyssi auî'ednik a zpráwee zemè

*I

Der'.

Morawské mél hned podlé Öeského, a nikoli teprw

.na pátó neb sesté misto, mezi nejw. sudiho a kaneléŕe

postawen byti. О welikém skrze to mezi Morawany

'rozhoi'ëeni psal král Wladislaw kancléi-i Janowi z

Selnberka z Budina dne 7 prosince 1498 w tato slo

wa: „Wéz ze Ъу1 zde u nas pred tëmito dni urozeny

Jan z Lomnice n_a Mezii'iëi, heitman markrabstwi Mo

rawskébo, a mezi jinymi potrebami mluwil s mimi

jmenem wsech obywatelůw téhoz markrabstwi, prose

nas prosbau welikau, abychom rozkázati ráèili Wyma

zati to zapsáni we dsky èeské (o mistech pánům Mo

rawskym wykázanyeh,) tak jakoz i prwé nás o to

innohokrát byli prosili. Dotykal pri tom, ze se na tom

wäiekni jednostejnë ustanowilì, nebudeli to z tycbì

desk wymazáno, ze tomu ten spůsob a tu cestu na

jdau, ze se od koruny Öeské odtrhnau, by pak to

markrabstwi wëeeko wèönë popelem lezeti mélo; a ne

ráëimeli opati'iti toho brzy, ze w tom dlauho sedèti

nebudau; také dotekl, ze mêsta o`to nejwice a nej

tanze mluwí, wice neìli pani. 1 myslice my na nynëj

äiho бани diwny nespůsob, ktery jest w tomto králow

stwi mezi lidmi, a ehtice aby takowé wëeeky nesnáze

a kyselosti radëji srownány a w dobry konec uwedeny

byly, zwlástë ponëwadz oni sobé takowy wpis do desk

zemskyeh tak welice obtezuji a wázi: nám se naprosto

zdá, mélolìby to niarkrabstwi od té koruny odtrhnauti

se aneb we kteró skodnó a tézké nesnáze zaehazeti,

aby se radèji takowy wpis jich z desk wymazal. Neb

со jest na tom tak welikého a uziteeného, proëby se

to stati nemëlo? zwláät pro urownaní nëëeho horsilio?

Neb událi se kdy а, pi'ijde k tomu, ze my aneb bu'

dauei nasi králowó ëeätí, prijedaue mezi was aneb tam

1.
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jsauce, pany Morawské k sebé obeäleme: dame jim ta 1498

mista, kteraz chtiti budeme, a kteráz oni bez ŕeëi

pî-ijiti a di'äeti-mnsejí. A protoz mluwiz o to se zua

menitëjäimi pány i rytiŕstwem pedlé pana Pernëtein

ského, kterémnz о te taképiäeme, ‘at toho dobî'e po

wáäí“ atd. 3'“ Dalsieh о tête wéci zpráw nedostáwá

se: ale jest témëŕ nepochybné, ie zádosti králowé a

Merawanůw stale se desti, jezto pezdéji we zî'izeni

zemském, pri ëláncích r.' 1497 o sedáni pánůw (ё.

232-236), kaìdá o pánech Morawskych zminka na-l

prosto wynechána jest.

Také stawewé Slczäti obdrìeli ed Wladislawa dne ‘ .

28 listopadn w Budínë zápis důleìity na stwrzeni a

rozmnoîeni swebod swyeh. Tam o welbë neb prijimáni

pana zemského nebylo reci, ale dane Slezákům poji

stení, ze heitmanem zemskym we Slezieh nemël na,

petom ed krále nikdo jiny jmenewán byti, пей nëktery

ze kniìat Slezskyeh; ie wseeky pre kniìat, budte s

kralem aneb mezi nimi samj'fmi, mély sauzeny byti na

králewském dwoî-e we Wratislawi; йе Slezáci krali k

wejenskym slnäbzim mime llraniee zemë Slezské p0

winni nebyli, leda za iold; ze kniäata jejieh, páni a

mësta dèdiënau pewinnest a prisahu swan králi бе

skémn jen we Wratislawi skladati mëli, wyjmailee

toliko knizetstwi Swidnieké a_ Jaworské; ze král n'e

mël peíadowati od nich berne, a newa cla nikde bez

jejieh swoleni zî'izewána byti nemehla. Weliké tyto

swebedy ndëlil jim král верой wyslownë z kralewské

moei ëeskó a jen eo král бевкудт

Pann Petrowi z Rosenberka zneehntilo se bij~

361) Archiv desky, V, 491-2. _

362) Orig. we )Vratisluwk Copiar. diplom. Siles. fol. 495.(1119.

bibi. univ, Prag.) Nikl. Pol, Klose m'.
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145:38 heitmanowáni w zemi; jiz 16 listopadu poprwé, a ро

Dec. tom 9 prosinee 1498 zase рва! králi, 20 ehce se wzdáti

auî'adu swého, nebudeli mu slibená summa1 250() kep

gr. ё. o wáneeieh nejpl'wé pì-iätieh skuteèné wyplaeena.

Chápal se newelikomyslného prostŕedku 10110, aby ce

nejdî'íwe zbawiti se mohl nemilého bi'emene, aèkoli

prawé pi'ièiny jeho neoelioty pocliázely z nedestateë

nostì moei, jemu od krále swëi'ené. „Nechei já male

wanym heitmanem byti, ani lehkosti a posmëchu sc

-doheitlnanitil“ — tak wyznal о sobe we psani důwér
. v

nem, kaneléri Janowi z Selnberka „0th swému 111110—

_  mu“, pozdëji daném, w nëmzto zádal, mèlli Àzůstati

déle w auì'adë tom, aby mu zámkowé králowstí (wori

telům zastaweni) a kemora ke zpráwè take odewzdáni

byli. )Vladislawa důtkliwé jeho ŕeèi dojímaly weliee.

W prwní odpowëdi, dane 2 prosinee na Budinë, wy

' znal 20 nemël odkud mu zaplatiti dotèeny (111111, „po

néwadz páni a rytíi'stwo te pomoei, kterauä nám sami

od sebe bez nasi prosby a. zádosti (11111 pi'ii-kli (1497),

jesté nedali, a my musime od 111011 111 lehkest i skedu

trpëti. Jistë nam 10110 wei'„zetbyellme ty penize tak

radi dali, jakoby ty je rád piijal.

zádáme, aby ty podlé pana Pernäteinského a pana

kaneléi'e tu pihiost mel pŕi pánieli a rytiî'stwu, aby

nám tu pomoe bez dalëieh odtaliůw dáwali; a my s

mësty take o to jednati budeme, z 1110112 se mnoha

tak uöiniti podwolila. Newèî'ime nikolì, aby ty, slau

ìiw nám wîdycky wëi'në, pilnë a uziteënë mezi tëmi

lidmi, kteî'iZ jsau k zprawowáni tëzci a nesnadni, mél

teprw sam jako eestu ke zlému otewî'iti, `10210 jest

Nezl nyni na tobë

`dosti hájiti s jinychstran aby otewŕena nebyla.“ )Ve

21

Dec.

druhém psani dne 21`prosinee, naopëtowany odpor

páné Petrůw prawil: „Bylby nás na to ziwy èlowëk



415.Petr z Надыбал-[ш odŕz'ká su (штат.

пепажеш; abychme o tobë wëŕìti mèlì, ie se proti

nám, w zádosti a potî-ebê nasi, tak tuze a tak neu

stupnë postawië. I jeäté na. tobë widy zádáme, můîeëli

kterak tu twrdost úmyslu swého zmëniti a pî'elomiti а,

w tom auŕadé trwaiti, ze nám welmi wdëk uëinië, a.

my toho newdëëni nebudem. Pak'lì widy jináè nemůze

byti, musime to bohu poruůiti: пей jest mezi lidmi ac

obecne ale prawé pŕislowi, ze i pî'itel pŕitele i pán

poddaného neb sluäebníka swého w poti'ebë pozná.wá„ß

_ stfty se ze hlawné domlauwanim pánë z Selnberka dal

se oblomiti pan Petr, ze podrzel nejwyëäi auì'ad az do

snémn Preäpurského (w listopadu 1499), a spokojil se

koneénë králowskym úpisem dluzním na 3000 Ñkop

gl.. è_:ma

О snëmownich jcdnáních w bèhu roku 1499 ирга

weni jsmeiopét welmi nedostateënë: ëehoz tim wice

litowati jest, öím шейным byla. опа ваша. w sobë.

О suchj'fch dnech postnich (2O února —— 1 Мета)

wíme jen, ze ulozen ze spoleëného.swoleni wëech tî'i

stawůw trest na „lidi zlé aneälechetné, kteŕíz w téchto

ëasích cedule zrádné, neälechetné а hanliwé na wäecky

stawy toho králowstwí, itaké na рёву а, úî'edniky

zemské spisujice, je lepali, kladli а metali pokautnë,“

za. бей kazdy, kdoby w takowém skutkn postiíen byl,

bez milosti mél ëtwrcen byti jako zrádce; „a kdoby

pak, najda takowau zrádnau ceduli, hned ji neztrhal

a ji komu .jinému ke êteni neb ohledání dal,“ mél

téz bez milosti sedëti rok u wëziß“ Podáwá to зато

aspoñ důkaz ‘o weliké tehdáz rozdrázdénosti а rozëi

lenosti stawůw proti sobé wespolek. Oni sami ne

wëdéli о jiném prosti'edku k urownání а upokojeni

363) Dle akt w :ircliivu Ti'ebonském.

364) Wiz zŕizení zemské г. 1500 ё. 416 na str. 194.

1498

1499

Mart.
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1499 swému, 110211 králowu pritomnost a jeho působéni osohni.

Kdyz pak on i dale odpíral prijeti do Öech zase, mu

selat predjíti mnohá. sem i tam poselstwowáni, 110211

р1'1010 se na. cestu potud nesehodnau a neslychanau:

10112 na náwrh, ’kdyvi král 1101110111 do Óech jíti ke

stawům, ahy stawewé sami sli k nému do Uher. Sli

bowalt on prijiti jim wstî-ie 112 do Preëpurka. Ponéwadz

ale bylo nemozné, ahy pani а. rytii'stwo wsickni esobnè

wydati se 111011 11a-tak dalekau eestu: nawrzeno a. pri

jato jest, pekud nám známe, poprwé w (105100011` 00

skych, ahy tenkráte snëmewalo se ne bczprostì'ednè,

ale skrze delegewané wyhory, skrze poslance od sta.

Stalo se k tomu cili

bezpochyhy jestë na témze snëmu o suchych dnech

pestníeh usneëeni, ahy rozepsáni byli po wsech kra

jieh sjezdowé zwláätni, k wyhráili 10011 osob stawu

panského, rytii'skéhe imëstskélio, kteì'iíby ku králi

„o 201113110 р011‘еЬу“ 5011 111011; staw rytiŕsky jmenowal

ze sehe pe Eesti osoháeh z kazdého ki'aje, poöct pan

stwa nám neni znám; ti pak wsickni 111011 sjeti se de

Preäpurka ke dni panny Marie na nebesa wzeti (15

S tim ale prodlilo se, kdyz nekteî'i krajowé,

ku pr. _Zatecky, sjezdem swym epozdili se, a sném

ten w Prespurce odroëen koneëne 112 ke dni VVsech

Swatych (1 listopadu). Mezitim woláni jsau dekrety

králowskymi zwolenei wäech krajůw na hrad Prazsky

wůw z lůna swého zwolené.

srpna).

_ w tyden p0 sw. Jeronymu (1~5 i'ijna,) k nahlédnutí

do nálezůw ebecnich, „ahy te wybrzine bylo, 002 jest

potrebného, a w.jedny knihy wepsáno,' a to 512 po

tomnë a hudaucnë ahy drzáno bylo za práwo:“ t. j.

k sestaweni a sepsáni zŕizeni zemského, 0111 ku kodi

ñkacî wsech práw zemskych, kteráì.A napotom platnost

miti 111010. (ldbywal se wäak w tëoh samych dnech
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_(pe sw. Remigii), take walny snem, jehoeto nekterá |499

us neeeni jsau pì'ed rukama. Prwni elánek smeŕowal k

umoreni a zamezeni rezlienyeh klewet, skrze ktereì

powstaly byly pry'l „lnnehá kyseleni a nelibosti mezi

lidmi;“ apreëeno krale, „aby JMt rzteil takowy spůsob

pŕi nás'pi'i weech stawich a poddanych swych zacho

wati, a jednem na druhé takewym klewetnym a see

nym ŕeeem neweî'iti, a ‘pro klewety nemilesti a hnewu

bez skuteeného poznáni k nám nemiti: пей prawilliby

kdo ce о kom pied JMti, to aby bylo k mistu wedeno,
a. JMt aby ráeil takowého jmenewati: tudy JMt timA

snáze takowych kleivet zbawen bude.“ Zaleby na

zrádné půsebeni tajnych demmciaei ezywaji se po cely

^ eas panowáni VVladislawowa: nyni ale braly tu zwláet

nest do sebe, йе se daily ed stawu preti stawu. Ваш

uzawŕeni téheì. snemu neslo te, ze neme] .nikdo wy

preäowati sobe aui'adůw zemskyeh u krále za ůiwobyti

tech, ktei'i je dräeli, a král aby aui'ady takowé pe

kazde dáwal „s1-ada“ panskau a wládyckau“, proti

kterémui sweleni ale páni Wilém z Pernäteina i Jin

drich ze Hradce postawili odper. Jinyeh take elá-nkůw

drahne pominauce mleenim, dotkneme jen, ie ku k'o

neenému wybíraní berne piwewárné r. 1497 swolene

ustanoweni jsau nyni, a to na radnici' starome'stske,

dwa páni, Jiî'i кишку z Renowa i Litwin z Klin

‘s'teir1a,l tez dwa rytí'ri, Albrecht z Leskewee 'podkomoŕí

a Jan mladäi Spetle z Prudic a ze Zlebůw.

О mimeî'á-dném a nad miru důleäitém snëmowa'ní -

eeském w Preäpurce ed 1 do 14 listopadu 1499 moho-lâ;i

wány nám, kreme pamatného „zůstáni Preepurskehe,“

take nekteré jine zpráwy. а“ Predeweim iadali wy

365) Psam' Bernex-ta von Tunzling, auŕcdnika krlil, w Praze, ku

knfìetí Albrechtewi Baworskemn (dd. na hrade Praäskéin, 25

27
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1499 slani z Öech stawewé, ahy krzil opati'il koncönë zemiv

arcibiskupem: z èehoä mel pry Wladislaw radost we

likau, a „туша driti jim hratra swéhe, kardinala

Fridriclia Krakewského za duchowni hlawu. My «зак

wëdauee, ie Óeehowé zadali wzdy о nrcibisknpa die

kompaktat, jenzhy zawázal se swétiti také zaky pod

oboji na knëzstwi, pochyhujeme welice, zeby král byl

mel z îzidesti jejich radestnó pí'ekwapeni. Petr z Re»

senberka slezil tu skuteëné auí'ad swůj nejwyësího

hcitmanstwi, a krúl pokauácl so pry, zdalihy druhóho

hratra swéhe, knízete Sigmunda Pelského, postawiti
lmohl na miste jeho, a jmenowati spolu nmrkrnbim

Morawskym; jcdmini o tom edreëene так de hurlan

cíhe walnéhe snëmu w zemi, mezitim pak méli nejw.

purkrahi Jan Jenec z Janewie a pedkomoî'i Albrecht

z Leskowee шпицы; ten auî'ad. Ostatné různice а

rozbroje mezi stawy zjewily se byti tak weliké ати

né, ze jich král w Preäpurce urownnti nemohl, ale

edlozil pry rozeznxíni jejich az do swého pŕíjezdu de

Öech, kteryz slibewnl na rek nejprwé рыбы. Z dotée

néhe „zůstáni“ poznawáme, ze aspen nékteré etázky

-desti wáäné doäly rozhodnuti swéhe w Prespurce.

Mezi nimi prwni misto zaujimal spor o tretim hlasu

we wëcech snëmewnich, jehoz mnezi z pńnůw i rytií'

stiva. od r. 1479 stawu mêstskému wůbec odpirati

nepi'estáwali. Usilewáni toto zmaï'eno w Preäpurku,

jak se zdá, esobniln priòinënim ki'álowym, awäak s

welikau nesnázi a po půtkách ninohych, 0 jejiehzto

ziwosti dáwá swëdcctwi sám ten spůsob cemozná nej

wíee ncurůity a акту, kterym swoleni 0 lilasu mest

Nev, 1499, orig. w král. archivu we Mniehewë.) Poëiná

вношу: „Neue Zeitung. izund nu Prag Landinithr, geruhen

lìw. fürstl. Gnaden In vernehmen“ oc.
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ském zapsanohylo nejer do desk zemskych, 110614911

tom i nowého do zï'izení zemského. Znélot do

slownë takto: „z_jcdnání, kteréz se W `Prespuree mezi

pany, rytií'stwem a тёщу kralowstwí Óeského w pî'i

tomnosti kräle JMti stalo,""‘6 coz se hlnsůw dotyëe k

obeenj'nn weeem: k tomu pristupujem u. swolujem kaìrlj'f

sam za se, eoìby seobeeného dobrého budauenë jed~

nati mélo. А na takowé Wëei aby snëmowé obeení

walni pokládanì byli, tak aby na- takowé snëmy ehudi

i bollati jeli: a eozbyv tu ze swobodnó wůle zawi'ino

bylo, to aby drzáno bylo ode wseeh. A by pak z kte

rehokoli stawu nékolik osob se wytrhlo, jeitoby k to

mu neswolowali aneb zeby na sném vnepî'ijeli, to aby

obecnimu swolení nebylo ke skodë.“ Proë neì‘eklo se

zprosta, ie ku kazdému swolení snémownimu bylo po

tî'ebi hlasůw stawu panského, rytií'ského i mestského?

Ten zajisté byl smysl ì'eei, `1111102 dokazuje pozdéjsí

tamtéi ustanoweni: ze kazdé wpisowání zemskyeh potŕeb

do desk zemskyeh nemélo se diti „lee we pritomnosti

wsech ti'i stawůw, toti'Zto panského, rytíí'ského a mest#

ského.“ Dalsi elánek Prespursky mluwil take oswoleni

se „tì'i hlasůw“ oëkoli: ale (Не zi'izeni zemského posta

weno na tom miste pozdèji jen o swoleni „stawu panskeho

a rytiŕského# s dolozením, ie staw mêstskj'l 'pri tom

nemèl od praw swyeh tistën byti. A kdyi uzawŕenow

Prespurce, ze má. w nie obraceno byti,kdyby kdo wy

prosil sobë. na králi wysadu aneb swobodu, jestoby ee

366) Srown. poznamcnimi naso pi'i tomto (472) ëlz'inku ziizcnizem

ského w Archiv“ ëesk. V, slr. 228. \Vyznmnné jest také, 2c

knädy" pŕistupowal k tomn a swolownl to jen „sam za во,“

telly tnsim ne zn jiné osoby a нишу, anis 2:1. colmi zemi.

Ncmèlwli to byti brinkau ke zjinacïeni, ktcréä pozdëji tukó

skuteënä ртами/2010?

27*
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1499 lila protistarodáwnym práwům, Áswobodeim neb “ува

dam „kteréhoekoli stamt“, do zî'izcni pak zemskeho

wepsáno kteróhoíkoli stawu „swrchupsauého,“ (t. jen

panského a rytiŕského): nelze uewideti, 2e rozdil ten

nenaskytnul se ani náhodau, ani nedopati'enim. Dále

zruäen w Preepurce onen eláuek suemu r. 1497, kte

rym zapowidalo se obywatelům zemsky'm brati roení

sluìué od cizozemcůw, i puätena w tom zase Swoboda.

„podlé obyeejc starodáwuiho“, zruäen take' odpor,kte

ry na snemu poslednim w Praze ueinili byli páni Hra

decky a Pernetcinskj'l eo do obsazowáni auí'adůw

zemskych, a sepsáno wůbec az do 80 elánkůw, kteì'i

slauäiti meli za základ neb za. doplnek knihy zŕizeni

zemského, ku pî'. ustanowení о wedení saudu zemské

110, dworského, komorniho 1 purkrabske'ho, nálczy ty

kající se práwa saukromóho, dalëi narízeni o lidech

sluzebnj'ch a poddanych atd., jichäto podrobny wyklad

zde bylby nemistny. Jen co do zastawowani a odci

zowani zámkůw koruuy eeské wydan od krále )Vladi

slawa majestat s_tawům dne 12 listopadu a Wepsán ta

ké do zůstáni Preepurského i do zŕízcui zcmskeho, je

hoz nesluäi pominauti mleenim.“ Po dneäní den, (pra

wil král,) nemáme my ani budauci naei kralowé Úcëti

nic wie odkrálowstwi zastawowati, ani dedicky dawati,

ani kterych sum pŕipisowati, aueb ziwotůw pî'idawa

ti 367 bez rudy wei zemë Öeské, ani zámkůw, ktery'chî

nyni w drîení jsmc aneb pctom budeme, nikterak za

pisowati ani zawazowati nemamc niìáduemu. Nei chte

lilibychom pak bud’ my aneb budauci naei, králowé

367) Pŕidàwáni ìiwotůw“ rozumiuo bud’ w ten sxnysl, ie дышу

12

Nov.

statkůw, ueinené nekomu jen do jeho smi-ti, rozäiŕowány také

nu. jeho bratry aneb syny` wnuky ntd. wůbec ua tolik Што

tůw, kolik osob po nem jmcuowauo, kteróä za swého äîwo

byti splacowa'my byti ncmely.
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Ceeti, které zámky, mesta, mêsteeku. aneb wesnioc 1499

штаты pro potì'ebu zemsknu, to máme n. 111001 bu

deme ueiniti s radau а woli wäi zeme, a jináe 1110.

Paklibychom pŕes to со zastawili aneb dali а. pro

dali bez rady a wůle wei zeme, to dání, prodáni, zá

stawa, ìiwoty zapsáni aneb sumy pívipisoiváni zádné

mooi miti nemzi a miti nebude. A kdoìby pî'es toto

swoleni a nstanoweni naäe po tento den jinaké sobe

zápisy bud’ 0d nás aneb 0d budaucieh naeich králůw

Öeskyeh zjednal a obdríel, ty my wëeoky moci naäi

králowskau a tímto ustanowenim morime a w nic obra

cujem. Coi se pak manstwi dotyee, kteréä еще my

aneb pí-edkowé miei králowé Öeïsti pree dali dedicky

w zemi Öeské, to dáni w moei státi má.; a coibychom

napotom komu dáti ehteli manstwi w Öcchách, to do

bŕe ueiniti můfZem a mooi budem. >A tim Weim oby

eejem 011001110 take aby od nás 1 011 naeich budaucich

králůw Öeskych zachowáno bylo w markrabstwi Mo
rawskem, w knizetstwi Slezském,l w markrabstwi Lu

ìickém a w Sestimestech, beze wëebo preruäeni.“ Wee

oka. tato 4zákonnzi ustenoweni Wloiena. do desk zem

skych (1110 20 ргов11100 1499. Ш ~ D233.

Z téhoä easu nacházi se pamet sepsaná, kdo byli

ti, co pi'ehledowali desky zemské pro sepsáni zì'izeni

zemského. Jmenuji se páni: Jindrich ze Hradce, Půta,
Èwihowsky zuRisenberka, Jü'i Berka z Dubé, Petr ze

Sternberka а z Leätna, Zdenek Kostka z Postupic a.

na. Nowém brede, aZdenek Lew z Roîmitála a z Blat

ne, te doby purkrabi Karläteinsky; potom wládykowè:

Albrecht Rendl z Auäawy, král. Prokurator, Wáelaw

Solsky ze Sulewic, Otik Kamycky z Tropëio, Jan Du

369) Wiz Archiv eesky, V, 224 Y»227; it. 496-516.
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149€' becky'v 2 Dubéo, Waclaw Záruba z Hustiŕan, Herman -

1500

11

Mur?.

z Wojslawic, druhy purkrabi Karlstcinsky, Jii'ik Ri

nart od Dubu, )Nilém Öernín 2 О1111с10п1с, Oldi'ich Sa

tanéí' 2 Drahowic, Sigmund z Libëchowa i Bohunek
ze Ki'iëowa.“‘“’ i

Snëm uloìeny" zůstáním Prespurskym, a. rochsa

ny k suchym dnům postním (11 brezna sl.) léta nasle

_ dujiciho 1500, веде! se walnë, aůkoli král nepŕijel k

nému osobnë, jaka byl slibowal. Na tomto snëmu ête

no a „Wázeno“ wsc, co WPrespurcc uzawŕeno bylo, ba

„pi'ièinéno idále .nad to, coz jest wíee bylo potîebného

a dokonano.“ 37° Tu tedy staly se take ony promëny

we znéní ólánkůw Prespurskych, jichäto nekterych jiz

nahoi-e dotkli smc. VVůbcc zdá sc, ze cely rukopis

prwního zi'izeni zemského, ktcróz )Vladislawowym slu

je, na. snëmu pi'cdnoscn a co do ohsahui formy schwa

len a prijat byl. Swédéi о tom slowa polozena w ú

wodu: „K1-al JMt ráèil jest powoleni dati pánům a ry-`

tíî'stwu w korunë êeské, aby swá. prawn po wëech

dskách i privilegiich na Karléteinë wyhledali а w jed

ny knihy sepsali, a to s pilností pî'ehlednauc aby wá

zili; práw swych aby pricinilinebo ujali, tak jakv'. od

starodawna bywalo; a ty knihy aby tisknauti 1021111

zali, aby je mohl miti‘ bohaty nebo chudy'f, kdozby

chtël ос. Tu pak pani a rytiŕstwo na snëmu obecním

s pilností sau wázili, 002 w téchto knihách psáno sto

jí oc. А tyto knihy ke zi'izeni а w poi'ád slozeni a k

tisknuti wydáni azase pi'ijeti a mezi lidmi'rozdáni po

369) Zachowána ш jmena w rkp. Talmbcrském na l. 216 bez da

tnm, alo s nápisem: „Tito jsú dsky pŕchlerlowali.“ (Arch

(ask. v, 495.)

370) Slown psani králowa dani-ho 29 Jan. 1501 Kutnohorsky"m.`

(Ul-ig. w archiv“ mêsta.)
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ruèili a swëì'ili sau Petrowi ze Sternberka a na Lcëtnë 1500

a Zdeńkowi ze Sternberka a na Zbiroze' z pánůw, а

Albrechtewi Rendlowi z Ausawy, prokuratorowi vkrále

JMtî, z wládyk.“ Cela kniha Zŕizenizeinského dotiëtë

- ,na dne 18 óerwence 1500.37’ ‘ f

Hlawni smër, duch а. trest celého toho dila wy

swítá, nejlépe z paragrafu zeiwereënéhov (554,) jenz do

slewné zní takto: „Nalezli wůbee za prawo: ze pani a

rytii'stwo w têchto knilizich, coz nahoî'e psáno stoji, za

práwo sau nalezli a utwrdili; a tim hybáno nemá byti

ed nizádného élowéka bez swoleni hlasu panskóho a

rytii'ského. Nez рамку a тушку staw mél jest wzdy

eky wůli а swobodu, prth swy'ch pî'iëiniti aneb ujiti,

a téz jeäté sobê ebadwa stawewé swobodu pozůstawnji,

oéby se koli tito dwa stawowé na obecnim snëmu

swolili, budau moei práwa pi'ièiniti aneb ujiti. А téz

o saudu zemském aneb u jinj'ch saudůw, об by se swo

lili, ze budau moei za prziwo ustawiti, pi'ieiniti neb

ujiti, tak jaka od starodáwna bywalo. Nez cozby w

naheî'e psanych kniháeh psáno bylo,.jeztoby mêstské

ho stawu se detykalo, a oniby také toho nekterého ar

tiknle pomáhati mëli, také bez jich tietiho hlasu nemá

se priöiniti ani ujimati.“

_ Smysl celého élanku lezi na biledni: slechts. oso~

bowala sobë weskeru vzákonodárnau moc w zemi na

prosto a wyhradné; hlas treti stawu mestského mel jen

tam slyäán byti, kdez se dotykalo mëstskyeh wëci

zwlástê; de wëeí zemskych a do zálezitosti weäkeróbo

371) Celé to zï'izení zemské r. 1500, i s nekterjmi k nëmu ро

211ё5ё1ш1 pi'idawky a oprawami, deli sine wytisknauti w Ar

chivu ëeském, V, na str. 5-266, pi'idawäe také pieklad latinsky,

jejz Dr. Racek Dnubrawsky r. 1527 pedal api'ipsal byl nowë

welenómu králi Ferdinandowi l.
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1500 národn wůbee nemël wkládati se wiee. Stale se bylo

jen náhodau, a jîstë ne zaumysla, 2e zapomennte i na

krále, eo hlawnihe faktora we wëceeh zákonedárnyeh:

která-äto ehyba oprawena jest lined w nejblizsich po
tom wydanich tolle zzikennika. Jakycb ale půtek by- i

lo potrebi, aby take staw mëstsky nabyl êirëiho úóa

stenstwi w moei zákenodárné wlasti swé, bnde pred

mëtem dalëiho wyprawowaní naëeho.

Е rrata.

Na stranee 178, k r. 1478, pŕi zprawë о wzdání se Horaädio

.wie, ncdopatŕenim wynecháno poznamenńni naslednjici:

150) Z listiny w Beckowskélle Poselkyni (str. 957) nwedené widëti

jest, ie Heraìdiowie dollytjich postanpeno pann Janowi Stra

koniekému ze Éwamberka za jistan summu penëz. Srown.

také Archiv девку IV, 91 (not.)

О

Chyby tiskn zpozorowali sme posawad jen nëkteré, ku pŕ. nn

str. 58, ŕadkn `10 shorn, misto „Nemi-nö“ eti „иешёпё“; na str

139, 1‘. 8 sllora бы „slranan )Vladislawownu'l (ne 1Vratislawowan);

str. 258, 1‘. 14 s dole. ëti „z Mistelbachu“ (ne Mittelbachu). .line

oprawi bohdli lnskawy" был“ sinn.
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Podáwám ctënému ètenáŕstwu èástku déjin

ëeskych, sahající od r. 1500 do 1526, s tim

oznámením, йе (jakoä jiZ opowëdël sem pied

mluwau ku prwní öástce tohoto dílu,) smrtí krále

Ludwíka. i koncem Wëku Jagellonského konöfm

swé wyprawowání politìckjfoh udáfostí w Ög

ohách. Pauätëti se dále do wykladu déjin, na.

potom we anhém ohledu podstatnë rozdílnjfch,

brám’ mi nejen pokroöiljf wèk а, síly педо

stateöné, ale i sama. powaha Wëcì a. prospëch

národní.

Budiä mi dowoleno, bëänj'mi nëkolika úwa

hami poslauäiti ponëkud k objasnëpí to_b0, proé

dilo mé, kteréä nazwati smím (Шею celého Zi

Wobytí, zastawiti se muselo rokem 1526 ne

dokonan'é. '

Staŕí Öechowé, národ па poöet nehojnjf,

pokusili se bylinëkdy sami о sobë, а snad pŕed

éasem, о úkol- тетку: о wymanënf ducha lid

siiého ze stî'edowëké autority, Gili о práva swo

bodného skaum.í а pŕeswëdöení we wëcech

wíry а náboäenstwí. Bylo jim proto podwakrát

. _podnikati boje weliké a, os\udné, jakowjfch swët
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potud byl jestë newidal; boje o zájmy astatky

ducha. lidského. Po prwé, za tak ŕeöené wálky
husitské, podaî'ilo se Öeehům slpůsobem témëŕ

zázraenym witëziti a pî'emoei eelé >ostatní kŕes

tanstwo, i donutiti je k атм opráwnënosti

jiného pf'eswëdeení: ale narodowé wzali proto

jmeno èeské w nenáwist a w potupu. Po druhé,

we wálee tŕideetileté, ae se jim dostalo bylo jiz

i spojeneůw, pfedee pŕemoäeni jsan a. тукана

tak, ze zahynuly a zmizely w pohromách i stra

steeh neslyehanyeh tŕi etwrtiny národu, a jedna

ötwrtina, jezto zbyla., zachowala se jen pod

wyminkau, йе snah pŕedkůw swych netoliko se

Yodî'ekla, nybrz i zapírala i' zatraeowala je. Od

té doby obdräelo wreh to zdání, ze dëjiny eeské

XV a XVI století byly wesmës Vpoblauzenim, ~

kteréhoä litowati, za. kteréZ se stydëti sluselo.

Reakee wseobeená i nelitostná zaehwátila wseeky

památky äiwpta. duehowniho epoehy té; spisy

po ni pozůstalé jmíny za jed nebezpeëny, а.

protoz wyhledáwány a nieeny po wíee nez eelé

století парома; а. со náhedau nepodlehlo lité

mu fanatisme, zmaï'eno namnoze nerozumem а

zpozdilau neteeností potomkůw. Ba kdyz pî-e

Wládala myslenka, йе lépe bylo ntopiti ony ШМ

losti w той zapomenuti, нет: ‘rusiti jimi hln

boky poklid pozdèjsiho wëk. Imusilo hned i

зато starání. a poptáwání se po nich uwoditi

wpodezŕeni neloyalnosti. Kterak w okolnosteeh.
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takowych daŕiti se mobi dejezpyt eesky, netî'eba

wykládati dale..

Uwázaw 'se tedy já. pŕed bezmála etyŕidceti

léty, ku ponuknutí slawného snemu králowstwí

tohoto, w úkol historiografie eeské, jakkoli ne

byl sem jiz nowáekem na poli ke Wdeláwaní

sobë wykázaném, nemohl sem pŕedce pŕedwí

dati weecky мешку a nesnáze, které na шпе

eekaly. Národ más owëem ani >w dobe nejhlubeí

swé kleslosti nepŕestáwal byl Zíäniti a. prahnauti

po dejinách swych, obraceje zŕení k nim, со ke

swaté kotwici pŕi hrozícim utonutí. А protoä

nacházeli se dey wlastenci, kteŕí studiemi swymi

rádi lnuli k historii eeské: ale za krntostí cen

sury budto museli obírati sobe za pŕedmet jen

jednotliwé weky a zjewy co nejméne záwadné,
aneb oswedeowati se duchem, ktery a priori i

zatracowal témeŕ weekery nekdejeí tauhy a snahy

národu. Nenft neznámo, jaké protiwenstwf suáäel

na dráze té ku pf. i sám wlastenecky jesuita

Bohuslaw Balbin. W behu minulého století wy

nikli zásluhami о dejezpyt девку, zwláäte weku

mejstarëfho, Dobner, Pelcel a Dobrowsky; coz já

tim wdeeneji uznáwám а welebim, eím wíce mi

aspoñ nekteré úlohy mé usnadnili. Ale w celku

nebyl jeëte, kdyZ já, poprwé ujfmal se práce,

ani material pohotowe, bez kteréhoä historie,

máli jen ponekud wyhoweti pozadawkům weku

naeeho, naprosto nemůze obejíti- se. Sku
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teenych а prawyeh pramenůw dej in naäioh bylo

pŕíliä na mále známo, stare piœmné památky,

které _uäly pollromám wëkůw minulych, leiely

s wetäího dilu jeäte nkryté a. nepowäimnuté w

archivech a bibliotekách domáeich i zahranienych,

k diplomatáî'i ëeskému jen pilností Pelclowau

stal se byl welmi skrovvnyÍ poeátek. Ani p_ro wek

nejstaräl' >a. pï'edhusitsky, aekoli ой pomerné

nejl'épe bylo postaráno, nedostáwalo se potŕeb

ného wedeckébo základu, а já. byl sem pî'inuoen

ztráwiti nekolik let ku pŕ. jen' studiemi staré

topografie eeské, ústawy hradowé atp. W debe

husitské apotomni zase jiz laskawí etenáŕi sami

wedi, jak Gasto mi naŕikati bylo па nedostatek

podawkůw а na zlomkowitost naäeho wedomi

0 událostech баню sebe wáänejäieh, ana'chudoba

pramenůw, a zwláäte domácich, rostla we stejné

míŕe s důleäitosti а zajimawostl' zjewůw de

jinnyoh нагнусь w sobe. Nelze mi proto winiti

stm'ych Öechůw, zeby nám pozůstawili po sobe

málo památek, kdyî wim, Ze tyto tak drahpe

базы, ha poneknd i za mé pameti jeäte, walne

а zaumysla nieeny bywaly. ~

~ Mne tedy nejwice база stálo hledáni a sbi

мы pozůstalych jeäte tu i tam starych pramenůw,

zwláäte kdyz na poeátku po dlauhá léta práce

takowé wäecky pï'edsebráti a konati sem musel

sám jediny'f osobne. Mohn s dobrym swedomim

Ной, ze sem swan pilností nic вышей nedal;
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jakoz i dále jeëtë, pokud mi pán bůh popŕeje

ziwota i zdrawi, w té а takowé práci pilnë se

trwati aumysl mám.

 Jest zajisté dilo mé rokem 1526 ukonceno

Y sice, ale nikoli dokonáno; а bůh sám w1, po

sami dnoyé ziwobya -mého акын jene zby

Wajíeimu. Nechci klásti wáhy na to, ze ëesky

text Dèjin od r. 1253 do 1403 jesté ani Wy

hotowen neni; neb i w jinych давишь mého

spisu We wëech mnoho jest nedostatkůw,.které
bych rád aspoñ dle moznosti wyplhnil a naprawil,

nezli odeberu se do wëcnosti. ‚Ей sama kniha

XVIIIi poslední mela dle prwotního úmyslu

mého konöiti se lièenim státniho ústroji astawu

práwniho i mrawniho za Weku Jagellonského,

téz nekterych dat statistickych, powahy а wzdé-_

lání ducha, zjewůw wynikawäich na. poli lite

ratury a. krásoumy, bai genealogie nëkolika

rodin, které mely mocnëjäl'. nad jiné působení

We wlasti. йе se tak nestalo а ze toho Wäeho

lnepodáwám, poslo pŕedné z té úwahyh zeby

wydání pî-itomné cástky dèjin pŕiliä tim opoz

dilo se, а swazek tento sám zeby nabyl objemu

nadobyöejiiého. Protoz ohledem na to, ze i

`pro dobu pŕedhusitskau (1253—1'403) nedostáwá

se podobného liéeni, umyslil sem radêji za

hrnauti weäkeru vpráci takowau w jeden celek.,

a wylíëiti casem srv-ym jako jedním praudem

wäecky promëny, které udály se behem témëî
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tï'i stoleti (1253_1526) jak We statuim ústroji

a W ad-ministraei, tak i we mrawnieh, práwnfch

a soeialnich pomereeh národu eeskeho, pokud

známost jejich k lepäimu porozumeni dejinám

potŕebna jest, aniz pak jeäte we wyprawowáni о

samém podána byti mohla. Budet te wee ei

niti zwláätni pŕídatkowy dil Dejin národu бе—

ského, k jehozto sepsáni potŕebi bude pile ne

kolikaleté, takze ani wydáni jeho w ureîtau

dobunapŕed stanowiti nelze. Pŕipojiti k nemu

hodlám nekterá zwláätni pojednáni, ku pi'. po

тексту nejaky pokus o duchu dejiustwa slo

wanskébo wůbee 'a eeského'zwláäte, o důlezi

tosti a wyznamu dejin eeskyeh w Europe atp.

Jakmìle pritomná posledni eástka take w .

nemecké ŕeei wyhotowena bude, zamyälim pŕe

dewäim obirati se nowym wypracowánim dilu

tŕetiho (doby husitské); nejen proto ze jiz

drahne let nedostáwá se jeho exemplarůw, ale

take ze pro tu dobu mam nejwice no_wého ma

teriale. poliotowe, a ze na lepeim nezli 'posawad

wzdeláni a wylieeni epoehy'té, jakozto wrcboln

dejin eeskych, nejwl'ee zálezi, Potom teprw

obrátim se k weku Pï'emysla Otakara П i ci

saŕe Karla IV,' о nichz pomerne mene wyklá

dati mám, со wůbec jeäte neznámo. Weak i

jinyin eastkám dila mého wäem dostane se ea

sem swjm doplůkůw a opraw bohdzi nenewáz

nych a petŕebnyeh, jezto te budan, aby
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událostem propůjéily nowéhe a prawdiwého
swëtla. А i . _

Jest mi ale' také upokojiti laskawé ¿tenai

stwo, ze slibujili na budaucnest wiee prawdy,

proto nikoli neodsuzuji za' neprawdn, eo dosa
wad pedal sem. Budet i etenáŕům samym

znám spůsob méhe wypravifowáni, Ze neodwa
zowal sem se nikde ydale, nezli nròité hi

storické podawky, kriticky uwázené, jiti dewe

lowaly, ze pauhym kombinaeem a demyslům

nikdy nepauätël sem welné uzdy, ale wyznáwval

radêji pokaädé nedostatky wëdomi swého. Proto

eoikoli sem pŕednásel a twrdil historieky, ne

bnde bohdá. nikym wy'wráeeno, ale podräi plat

nest swan i na budauci easy. Nei jako we

wseeh wëcech lidskyeh, tak i w 'dejepisectwi

wládne pŕirozenj’r zaken pokrekn. S ‚ jedné

strany pileskaumatelůw wynáäi öim dále tim

wiee pramenůw dëjinnych potud ukrytyeh na

jewe; s druhé nabywá také zrak lidskj'T sii-äiho

a jasnëjëiho rezhledu, Öim walnëjäi bywá ober

od nëhe proskanmany; а. jakoz nowëjsi ndálosti

ze starsieh wykládati se dáwaji, tak i starëi

nezï'idk'a z newëjs'ich nabywaji sivëtla netuäe

ného. \Také ja dlauhym putowánim po niwáeh

dëjin v<‘5eskyeh nabyl sem nowych známosti a ji- ,

stëjsiho sandu o úkazech a. zjewech, kteŕi budto

nenaskytowali se prwnimu pehledu, aneb o kte

ryeh nelze bylo sauditi urëitë, pokud oke ne
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nabylo ewiku w pozorowáni jejich. Nehanba

_me wyznati, 20 1 we stáŕi swém jeäté uöim se

00 den- wice a. wiee. Proto ale za to mám,

20 bude národu naäemu a jeho historii lépe

poslauzeno, wrátim-li se na dráhu jiz jednau

probëhnutau okem'zbehlejäirn zase, 110211 abyeh

pokraeowal dale, wêda na jisto, 20 smrt pŕedce

mne zaehwáti, dŕiwe nezliby mi lze bylo dojiti

koneëného cile.

At tedy jináJ sila swëzi ehopi se autku po

öatého, a. dowede dilo k zádaueimu konei.> Bu

det ji zápasiti s jinymi, ale nemnohem menäimi

nesnázemi, 110211 bylo mnë. Já jen z té duäe

pŕeji a. pana boha prosim, aby milowanému .a

po wäeeky easy nad jiné 10200 zkauäenému ná

rodu nasemu eo nejdŕiwe dostalo se wëmého

zreadla weäkeré jeho minulostì, ku pouëeni,

spamatowám'. a otuzeni se w bytu' swém, by

Wzdy kráöel ро eestáeh prawdy а práwa, i aby

nepyehal we zdaru, 111112 kdy zmalomyslnèl we

protiwenstwi l

W Praze (11103 bŕezna 1867.

Frantiâek Раис/су.
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a. тьмы se stawu mëstského. Nowé pnkusy о smiŕeni

a. koneëny rozsfrk.

быть _2.

Potrìky nńboìenské i manlké.

(R.1502-1506).rPolxoj bezdëëny n гепатита. Králown swatba. Wálka s Tur

ky. Nowí auŕedníci zemäti a Albrecht z Kolowmt. Wy

trïnosti pânůw Élikůw. Sjezd Budinsky, wítëzstwi fana

tismu a nowé rozdwojení w zemi. Mandat proti ëeskym

brntŕím a snëmowé rozträiti. Postuweni bratŕi w Prnze.

Biskup шашку w Ècchàch. Boje mezi Éliky a Loket~

skymi. Odsudek pa Sliky. Pomëry manske', wálka wBa.

woŕích a slawná Cechůw poráika. Sigmund kniie Polsky'

we Slczslm a Luìici. Brojeni mezi stawy a Zdenëk Lew

z Roìmitála. Зенит! zápisy w Morawë i w Öcchách.

.Iii-ík Wiíerubskjr zGutäteinn. “'ojna Loketská i prostied

kowání Praianůw; upokojeni Wierubskélio; snëmowm' ná

lez o porownání likůw s many a mëì'tany Loketskymi.

Ulrpeni' a. smrt biskupn Sidonského.
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дате/с 3.

. Srránkn

‚пёше krńlowllq'f n шину odsudek mèst.

(a 1506-4509) . . . . . 99

Staw wëcí uherskjch a zámëry strany Zàpolské. Rozbroje

w Uhŕ'ích u wkládam' se do nich cis. Maximiliana. Tajné

smlauwy а wálka в nim. нашем králowice Ludwíka i

emr; králowny Anny. Wyjednáwaní о dëdiëné práwo Lud

wnm w Uhŕich i w сесьвсь. Pani z ещзюяпа перо

kojní; nesuáze s falckrabími. Pŕechwaty a rozbroje stawu

mëstského. Rozmuoìení moei kancléŕowy, jeho spojem'

s mësty a nowé dekrety protì brntŕx'm i äidům. Ukrut

nosti Jiŕíka Kopidlnnske'ho. Zńpis î manifest älechty'a

odpowëd ваши mëstského. Öásteëné wyŕizení rozepŕe

stawowské. Ранку mezi nejw. úŕedm'ky. Pamatny" snëm

a smlauwu Swatojakubskà. Krhlůw pf'íjezd dothy a ko

runowání Ludwika-dítëto. Král со rozsudí mezi kancléŕem

a saudci zemskymi; jeho druhy' rozsudek mezì stawy; téí

mezi Praiany starého i nowého тёща. Zbauŕení proti

Uhrům na Malé stranë. ’

 

дайте/с 4.

Prńwa koruny Èeské.

(11.1509-1512).

Zâleìitostì znhraniëné; manowé koruny Öeské. falckrabé

Ludwík a Jiŕí knx'ìe Sasky'f, pŕijímají Iéna swá. w Praze.

Spůsob ëeskélxo snëmowání. Narownání mezi Praiany a

Kopîdlanskjm. Pfe bratŕí z отдана i ztráta `zàmkůw

jejîch. Záwazek králůw о neodcizowám' zemí a вшиты

králowskjch od koruny, téä o chowńní dítek a dëdicůw

мчусь. Зпёт na Kutuéhoŕe. Král w Morawë. Pokusß

zawedení w mëstech král. saudůw komorm'ch. ритме

králowí я. rukojmë zu né zpráwcowé zemäu'. Snëm Swatc

hawelskŕ r. 1510. КгЫ we Wrntislawi а půth s Uhry.

Nowé strany. Nowé zbuzení и ukojení sporu náboäen

ského; universita. Praäská; „ëcätí bratŕi. Prodlauìení míru

mezi stranami pod jednuu a pod obojí. Rozstrk mezi stawy.

 

Отпад: 5. ’

l'ùtky кантон-не a kniìe llnrtolomëj.

(R.15121514>.....Nowé wzbuzení sporùw skrze mësta.. Jan Hiawsa.. Pan Lew

wrchní z ráwce. Snëm o sw. Kateŕinë a smlauwy w км

ëtë. Kn e Bartolomëj a “'ratislawëtí. Mamá rokowání

mezi вишу. Zápîs stawu mëstského s kníìetem Bartolo

mëjem. Sjezdowé po krnjích, powstám' Mëlnickích, pew

nëm' hradu Pruäského. Sjezd a manifest stawu mêstského;

.ifeëi kníäcte Bartolomëjc. Král VVladislnw získán pro më

sta pod wg'rminknmi. Snëm w Kolfnë a obleìení Skály.

Nesnáze od obcí. Buuï'liwé sceny pŕed králom w Tatë а.

I w Budínë. Osobní pnmëry. Nowé _suëmowání а opëhly

nezdar jeho.
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Ölánek 6'. 

Новее kralowńni “'ladislawa Il. Smink“

(R.1514-1516)..... . . . . .‘. . .. 258

Působení kniìete Bartolomeje a pánůw Rendle i Procka;

Ladislaw z Boskewic. Psani Praianůw a p. Lwa ku králi .

Pelskemu a edpowed teheto. Kuruckń .wálka w Ullŕieh

a pemoe kníìete Bartolomeie. Sjezd pansky a srownlmi

w Kutnéhoŕe. Snem sw. Marie Magdaleny. Konà'elé Wi

lemek a Hawlieek w Praze odpraweni. Öesky tábor u Вп

diua. Pini eeäti preti kn. Bartolomeji a Rendlowi. Císai'

Maximilian a král Sigmund. Peslední sjezd Budinsky.

v Páni Kostka'i Rendl w auŕadcch. Smrt kniäete Bartolo

meje. Snem swatoduäm' w Praza в kníäe Karel. Slawny

sjezd panowuíkůw we Widni a zasnaubeni Ludwika iAnny.

Jalowé snemowáui w Öechàch. Smrt krále Wladislawa

i posledni jeho wůle.

KNIHA XVIII.

Kralewáni Ludwika. I. R. 1516-1526.

Ölánek 1.

Smlauwa Swatowńelawská. вышка

(В.1б16—›1518)............. 307

Dellii klesáni swornosti a moei eeské. Marne sblieeni a nowé

rozträky stran. Jednáni s cisaŕem Maximilianem. Wilém

z Perniiteina, sjezd Beneäowsky a porady mestakého stawu.

Uznáni cisafe a krele Polskeho za porueniky krále Lud~

wika. Marne snernowáni. Jindŕich Behnicky. мы:

`Hynka Boeke. z Kunstatu a Buriana. Treky. Wyprswa р.

Lwa preti sedlákům. Stastné upokojeui zeme skrze smlau

wu Swatowáclawskau a snem o sw. Kateŕinë. Sjezd na

Kladsku. Neshoda о krelewskau sankci. Koneeny sau_eet`

dluhůw po krÁli Wladislawowi. .

Смыл 2.

llrńlown nezletllost.' Nowé spletky a pinky.

(RAMs-1521).

Pewäechnj spůsob weei. Jednota obci Prazsk-yeh. Ohled

na Uth. Kde mel 'král einiti pŕisahu. Wilém z Pern

s'teina we sporu echůw s Morawany. Poslewe бей“ wBu

dine. Weleni krále Èimskéllo. Spůsob zpráwy kraje бё—

slswského. Spor sUhry o pŕijezd králůw do Öech. Newé

powzbuzeni uepokejůw náboìenskŕch. Spor mezi stawy

о semi. Pini slikowé а. grose доеышшеы. snëmowm'

zápis podstreenj. Pfekáäka pŕijezdu králowa, mor w бе

chácll. Půtky mezi meaty a zemany; Petr Suda a debyti

Janowic. Spoi' o dopomáhlmi práwa; Albrecht Rendi i'.

Král Ludwík a Praeané. Selimaul w Uhŕích, таи; ЁвЬсе

i Belehradu; pozdní pomoc eeská. Zmáhaní se různic ná

boìenskjch. ' ‚
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` быть 3.

lirńl Ludwik w Руане. obnnwa moei králowské.

' Sh'ánkn

(кит—1523) . . . . . . . . . .. 396

zádost restaurace moei králowské. Páni Zdenëk Lew a. Petr

z Rosenberka. Nechuti mezi Öechy a Uhry. Králůw pŕí

jezd do Öech. Jeho rádcowé cizozemëtí. Neshody mezi

králem_a stawy. Pŕísaba králowská. Korunowâm' krä

lowny Marie. Spůsoby králowského dworu w echách a

nespokojenost krále Sigmundowa. Swidnická obec a spor

prâwni se Slezáky. Pamëtní spis stawu mëstskélxo. Ро

selstwi Jakuba Piso u lxrále Sigmunda. Obmt we wëccch

ëeskjcb. Pŕopuätè'ní wäech auŕedníkůw zemskjch. Ob

пота. moci králowské. Kuíie Karel Minsterbersky" н nowi

auŕednici zemà'tí. Revise zŕízexií zemského. Pan Lew_

w nemilosti; pŕimluwy krúle Sigmunda. Král na odjezdu

w Kutné hoï'e n` w Morawë. Welìké wybíráuí berm' w

Öechách.

' Úlánek 4.

певцов witëznń. ~

(R1523-1525)................443

Kfehkost restaurace; zmâhujíuí se různice náboíenské. Snëmy

podobojích. Sjezßy w Sedlèanech a w Nowém mëstë т

\Vídni. Luter n Cechowé; spor onoho s Lukáäem a sjed

notau bratf'í ëeskjch. Наше! Cubem zrádn)ç administratcr

podoboji. Mistr Pah-k primas., а. poëátek rnnkce wPrazo.

\Vliw uhcrskj w Önchách а kzlncléŕ Ladislaw Salkzul'.

Snëm Swatomarketsky. v'I'ì‘i падению: reakcc a welikÈ po

hnutí w Praza. Paëkowo «идиш д nestatcënost km'íete

Karla. Wypowídaní pokroëilj'uh podobojích zPrahy. Suëm

о sw. Ondï'eji. Рап Lew орёт nejwyäëíln purkrabím; půtky

jeho s plmy z Roscnberka. Sjednocení se katolíkůw а

kaliäníkůw na zäkladë-kompaktat Basilejskích. Pŕcküky

jemu тешит kladené. Události zahrmliënó. Колес ŕâdu

kŕiäow ckého w Prus'l'ch.

Úlrínek 5. ‚

Rostnnci гони-0313 a ìalosnn;ç ln-ńlùw konec.

(R. 1525 а 1526). . . . V484

Zmatky a. rozbrojc w Uhŕích. Weliké poselstwí ëeské w Bu

dinë a marné wyjcdnâwauí s leg-atom papeìowím. Bauŕ

liwy snëm Hatvansky. Jan Hlawsa u krhle. Snëm Ko

Husky7 prwm'. Zpupnost Jindŕicha z Rosenberka. Snëm

Котику dmhy. Now); pŕewmt w Uhŕích. Soliman -l

táhne na Uhry; zpozdilost téchto. Král wolá. Öechy na

pomoc; pánë Lwůw odpor neupŕímŕ. erádnó Zápolského

'aumysly. Ludwík opauëtí Budín. Kdo z Cech by! и nëho.

Kràlowa slowa w Tolnë, a nezŕízenost wojska. _ Bìtwa и

Mohàëe a smrt kràle Ludwíka.. Nowiny о tom w Praze.

Solimanowo se chowhní. Nalezení a pohfeb mrtwoly 'krä

lowské. Záwëreëué úwahy. .

‘WMM/MMА «Ат—м.
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ÖLÁNEK PRWNI'.

PRWNÍ ODSUDEK STAWU MÉSTSKÉHO.

Rozjaï'cnú :reci вши: а Wladíslawolra Надави. Snahy Шред

tické a důleëítost odpm'u stawu тёща/сёла. Jednola télwä

Маши a oswëdëení не na snèmu sw. Jeronyma ; důlky krá

[тру proto a odpowëd mest. Registrowání archiva гелю/едко

а тёщу jalowe'. Král вату!“ wálku s Тат/су. Smrl Jana

Albrechta kra'le Polske'ho, propůjëe'ní [отдадим Hiv/iowa

i Opawy, prmlej Kladska. там rozepŕe mez-i ataury a

тают zc Wâ'ehrd. Обвал äalob a odporůw obapolugch.

Pŕajezd králc Wladislawa do бес]: a jednání па тёти dna

21 února 1502. Ношу тату Pokus o smíŕení podobojích

s сыт Ёбтв/саи. Dañ в hlawy na unil/cu. profi Turkům

d papis obywatelstzba änke'ho. Krdl wynáè'í rowzuíelc виду

mezi Машу a bere nuzpët. Ruzjaŕcní a zmáhání se Маши,

mestske'ho. Nowc' pokusy о smíŕení a Ico/teeny' топят/с.

(R. 1500—1502.)

Dejiny Öcské za kralowáni Wladislawa Jagie

lowce stáwají se elm dále tim neuteäenejëimi a kor

mutliwejäimi. Aekoli národ, zásluhau pŕedkůw, ziskaw

eich jmenu Öeskému ostrach i sláwu we swete wálee

ném, poäiwá 0d sausedůw swyoh auplného a. stálého

pokoje, trati pi'edce králowstwi Öeskó swé misto mezi

mocnostini europejskymi, а w areopagu kniiat krestan

skych zaniká. hlas panowníka. jeho, jakoby ho jii ne

bylo; sama jsaucnost koruny Öeské, nekdy tak slawné,

poeíná upadati W pochybu, an spor se wede, maji-li

_ l*



4 Kniha XVII. Král Wiadialaw II. Ölánek 1.

s

1600 Morawa, Slezsko iLuzice’ jeste poèítány byti k ni,

neboli k i'isi Uherské; ba i uwniti' zemé pi'edstawuje

státní ziwobytí narodu wesmés jen obraz rozerwanosti,

bezwládí a mdloby. Brojeni stawůw mezi sebau о

práwa politická stáwá se záhubnym jak swobodë, tak

iporádku. Moc zákonodárná, octnuwäi se na sporu,

nedochází uznaní wëeobecného, na. strannictwí a pre

chwaty saudůw wedau se nai-ky, neposlusenstwi швы

se we Wsech kruzicb spolecenstwa, moc pak wykoná~

waci, sklícená nekoneënau ñnanóni bidau, nepostacuje

ani k nejblizsim a. nejpilnéjëim potrebám. A predce

nelze î'ici, zeby narod sám w sobé сьуш se byl k au

padku. Duchowni aspoů ëinnost а. wzdëlanost rostla

nepopiratelné we wsech jeho wrstwách; cit pro ¿est

welmi (Ein nahrazowal namnoze nedostatek oitu mraw

111110; umëni miru wëecka prospiwala kazdym rokem

wíce, orba, remesla iobchody poëínaly kwésti jako

pî'ed Wálkami nábozenskymi, zmáhajici se w obywa

telstwu prepych swëdcil o rostaucí zámoznosti, ba i 1i

teratura, i díla umélecka z této doby pŕekwapují swau

hojnosti a tytyi i zdaî'ilosti. Owäem ze tyto pokroky

sprowázela bujnost mrawůw, swéwole a prostopáänost

hojna; diwoká jednotliwcůw energie hledala swého

ukojení ëasto we wzdoŕe a wnásilí, odboj proti práwu

stäwal se úkazem témëi' wëedním, a mocny’y wybuch

wasnt saukromych nezì'ídka otŕásal weäkerau státní

budowau. To alespoñ neswëdëi _o nèjaké snad Wysíle

nosti, zakrsalosti a zmalátnëlosti národu wůbec, nybrz

dokazuje radëji, zeby jaré sily byly mohly působiti a

nésti se i k obecnému wsech prospéchu, k moei a ke

sláwé wlasti, kdyby jen muz maudry a silny stal byl

u wesla statniho a. umël i'iditi je ke spoleënému cili

slechetnému. 



Staw wecl Jeskych а král Wladíslaw. 5

Wladislaw pohì'íchu nejméne hodil se k ůloze ta- 1500

kowé. Dostalot se owëem i jemu, jako wäem 111001125.

î'ům za jejich ziwobyti, chwaloï'eenikůw desti, jezto ne

ustáwali welebiti _.jeho lásku k miru, debrotu a spra

wedliwest; а. nelze zapirati, ze byl muz desti rozúmny

a wzdelany, dobromyslny, sebeetwim a Wáänemi ne

zprzneny, obecného dobrého upî'imne milowny. Ale

ctnesti tyte, postaeujieí uelechtiti a. zdobitikazdého sau

kromnika, ba 1 konstitueniho mocnáŕe naeeho weku, za

jeho doby a w jeho postaweni obrátily se az témeï` i

w ehyby ekodliwé. Pî'irozená prudkost náruziwosti lid

skycb pozadewala od panownikůw predeweim statee

nesti osobni, pekud nedestáwale se spoleenosti umelych

oneeh udidel, kteryehz teprw nowoweky stroj státni po

skytuje w hejnosti; na stŕedowekém trůnu pi'iliäná. me

kost srdcea pedajnost bywaly Wände holym neetestim.

Pobi'eeowán take w duchu Wladislawowe wäecken zá

pal, ba tuäim i jemnost, pro idey eny, kterymi elechti

a welebi se ziwet náredůw. Nad to zdál se zapominati

pŕiliä easto, ze panewnieimoc a prawo nebyly osobnim

a naprostj'fm jeho majetkem, s nimzby dle libosti na

kládati, jej Weteiti neb meneiti mohl, ale ze byly ро

klad od beha i od'národu jemu sweî'eny, jejz we swé

miie chewati a jehoz uziwati mel jen k obecnému

wäech dobrému. Hlawni ale pri nem byla Wada, ze

neumel odolati reeem lichym a. dotirawym, a ze tajné

denunciace miwaly wzdy Weliké u nehe působeni; eili,

jak prawil Wilém z Pernäteina, ze kazdj7 ho utrwal

mluwenim, ze na ekodu swan nic se nerozmyelel, a ze

o swé dobré male stal, ale „lzemi lotrewskymi se

krmiti“ dal. 1 Neumeje tedy poeitati a hospedai'iti,

1) Jini pan девку wyslewil tutéz myälenku tak, ze pry „zobal

jako holub wie, co piedeii se sypnle.“



(j Km'ha XVII. Král Wladíslaw Il. Öldnek l.

\

1500 mai-il lehkomyslnë kralowské swé důehody a oeitowal

.se wzdy w penëinyeh nesnazíeh bez konee. 'Bylt

owäem sebé powèdom swé slabosti a jejihe ode mue

hych nadniiwáni: ale nemaje ani té důwëry a lásky

k nikemn, aby od jinéhe dal se zastnpowati aneb wésti,

ani sam w sebè odwahy desti, aby ukrytym eeemet

nikům postawil se upî'imo na odpor, dáwal se easte

na cesty kŕiwolaké a uiiwal tytyí prestredkůw, kte

rychî ani sam schwalowati uemehl. 2 Kdyi strany

mocné a náruiiwe' hledély jej wäemi prostredky získati

kaìda pro sebe, rozkládajice pí'ed nim îaloby a dů

wody swé, en w rezpacich nejednau prohlédalpry wiee

k, moei nezli ku prawn jejieh a ehowal se ehyti-e die

10110;з nezî-idka, wida pre sebe nezbyti, dáwal za

prawdn saupeî'ům obéma, kaîdému zwlztëtë, e důsled

nest swan male starestliw jsa. Pi'i tom pî'i wëem ujistuje

se, ie nepì'ipanstël snadno zármntkn k srdei swému,

ale bywal mysli weseló, i kdyä dworané naî'ikali ai

i na wäedni pri jeho stolu nedestatky. Pekud wedome,

nemél do sebe libosti a wáäni zwlástních, ani n krásné

pleti nehledal zabawy neb koeháni; z leuesti nemohl

sice winën byti, ale ani èinnosti newyzuamenáwal se,

2) Prineeps ipso moderatissimns justissimusquc est: sed cogìtur

interdum mngis ex nliornm sententin, quam sua, res agora,

dumqne unam injustitiae partem cavet, quod non infert inju

riam, in alteram interdum metu seditionum labitur, quod ab

his, a quibus potest, injuriam non propulsat, — tak psnl

0 пйт Bolluslnw 7. Lebkowic, jeho tehdáä dwoi'enin, w Bn

111пё, 1 Aug. 1502. (Бравая. hb. п, se.)

3) RadslnwBeŕkowskj z Sebiŕowa, r. 1512 kralůw sekretâi',

psal (dde. w Budinë, 27 Nov.„1512) рани Petrowi z Rosen

berka о 11г1111 swém, mimo jiné důwërné ŕeöi, tato slown: „Ja

- pondknd so pana swého pownhy lekfun; nel) JMti jest ton

ebyëcj, kterúì strann silnëjäi wìdi, ie s tan drîi.“ (Orig,

w arehivu Tŕebonskóm.)



Král Wlazlíslaw a smër той/си jeho. 7

aëkoli obyèej miwal starati se i o wäeliké inalîékosti 1500

piu' swych poddanyeh; jen W honbé libowal sobë ро

nëkud, za prikladem etce swélio. Slowem, VVladislaw

byl lepsim elowëkem nezli panownikem, a nehodil se

na mista, na kteráz libilo se osudu postawiti jeho. Kdo

keli powázi, jak ráznymi a mohutnymi muzi obklopen

byl na. trůneeh swyeh, jak wysoce wynikali wetsi ëást

rádcůw jeho rozumem i zkuëenosti, chytrosti i'eëi, pew

nosti wůle a neskroeenosti мы, porozumi hned, kte

rak Wladislaw nemohl byti nezli pauhym nástrojem a.

takoŕka miëem wrukaujejieh, a kterak nekoneóné ode

stran i osob pletieby musely se stati, ne-li jedinym,

aspoñ pi'ednim hybadlem déjin éeskych.

Öim pozdëji dowräilo se mezi slewanskyminárody,

po dlauhewékém odperu, koneené witëzstwi zásady ŕim

skélie i némeckého práwa o rozdilu mezi pleineny a

ti'idami podmanitelskymi a podmanënymi, tim kwap

nëjëim a úsilnéjëím stale se posléze wëeobecné jeji pro

wedeni. Duch a smër easowy byl té doby prawy opak

toho, k eemu sméi'uje se za naäehe wëku. Jako nase

stoleti praeuje o zruäeni Wëeeh stawowskyeh rozdilůw

а. wysad, o uwedeni a uskuteenëni rowného Wseeh l

práwa o rownost pi'ed zákonem: tak naopak wëk

Wladislawůw snazil se о wëtsi a wétäí různëní a roz

drobeni stawůw i o zostŕeni rozdílůw a práw jejich.

Jake nákazliwy záwrat zmocnilo se bylo wäeeh mysli

bazeni p_e prednosti jednéch pred druhymi, ne tak ce

do hodnosti, oswicenosti a spůsobilosti ducha, ba i

ménë co de skuteënéhe pozíwání moei a práwa we

spoleëenstwu, nezli eo do pauhyeh ebi'adůw, odznakůw

a titulůw; pretense w tem ohledu, které wek mis po

kládal by az za smësné, staly se Wëci nad miru wáz

паи a oprawdowau, o kterauz i krwi zasazowzíne se.



8 Кпйш XVII. Кии Wzadmaw Il. özdnek 1.

1500 Aëkoli pak wliw ducha národůw západnich nepŕestáwal

byl působitiwÖechách od wèkůw, pokud historie staëi,

pŕedce národ Cesky teprw této doby, smíli se tak Hoi,

zezápadnil .(zoccidentalisowal) se auplnë, éili stotoänil

se s duchem a smyälenim národůw západnich, neslo

Wanskych; a jakoby litowal obmeëkánl swého, павш

powal na. promënu tu tim horliwëji. Hlawní a,základní

pŕitom úloha, uwedeni Weliké spausty lidu selského

w dédiënau sluzebnost e. porobu, jiz se byla. podaî'ila

koneene; odpor proti nëmu, jakkoli hojny'" a zaufalj",

ale widy jen různy a. nespojeny, dokázal se byti 1112110

mocnym. Národ öesky záleiel jiî, aneb pledce záleîeti

mél, ze samych pánůw na jedné, z poddanych a pa.

robkůw na druhé stranë. Záiwvadu jedinau ëinil w tom

jeëtë staw méstsky, wzrostly sico od dáwna pod ätítem

téhoz î'imského a nëmeckèho práwa, ale bèliem posled

niho stoleti jiz auplnë znárodnëlj", «Бак 1 w nempozorowati bylo ducha wice kastowého, tudiz feudalního,

neili demokratického. i

W popŕcdi tedy wäech zálezitostí jak weí'ejnych

tak i saukromjiCh stály nyni rozepŕe mezi stawy slech

tickymi a. stawem mëstskym, jeìto w béhu roku 1500,

wydánim na swëtlo tak ŕeëeného VVladislawowa

zŕizeni zemského, nabyly urcitéjäi twárnosti a no

wého ziwota. Staw pansky а rytiŕsky w zákonniku

tomto wylozili byli podi'obnë, kterak rozumëli práwu a

sprawedlnosti w zemi ëeské; owsem ze jdauce za ещё—

rem wëku swého, hledëli, pokud mozná. bylo, utajiti,

obmeziti aneb i dokonce zruäiti práwa. stawu mêstského.

Hlawni jejich zásada byla, ze jen ëlechticowé a zemané

bylì lidé swobodni, jiné obywatelstwa tî'idy wëecky 2e

urëeny byly ke sluzebnosti, aniî poiiwaly práwa. pi'i~

rozeného, ale jen z milosti jim udèleneho. Dle smyslu



. Snahy Нес/шей! а odpor stawu mëslskälo. 9

pánůw éeskj'ch této doby obywatelé mëst králowskych 1500

byli práwë tak poddaní a parobbi králowi, jako w шё

stech a mësteëkách panskych sausedé wäickni stali se

byli poddani a. parobci jejich. Dle toho byl tedy král

ne tak pánem, jako radéji náëelníkem ëlechticůw, jen

Primus inter pares, a. mohl i mél nakládati s рейда.

njmi swj'mì nejinak, neáli Öiniwali oni; wyslowenot

nejednau, ie privilegia starych králůw Öeskych, dá

waná stawu mëstskému, bylali kde na ujmu swobody

élechticůw, nemëla práwní platnosti. Prowedenali my

älenka tato skutkem, muselo koneënë nastati w zemi

ëeské totéi, co spatŕowati bylo jiä 0d dáwna w НЕЁ

nëmeckó: decentralisace powëechná, rozdrobeníjednotné

moci státni w nesèíslné mnoistwi mocností tu wëtëích,

tu menäích, alc mezi sebau neodwislych a. rownopráw

ny'ch, öili jedním slowem promëna státu w pauhé sau

státí; král Öeskj’ mél вы: se pánům a. Wládykám бе

skym asi tim, ëím jiì stal se byl císaî' naproti kniìatům й

nëmeckj'm. Proto jak odpor stawu mëstského, taki

půtky о to powstalé, mëly oprawdowau důleìitost d0

sebe, a t0 jeätë Wëtëí, neili wrstew'cům Батут miti se

zdály. Èkoda, pŕeäkoda, йе o zajímawj'ch jejich fasech

a. podrobnostech nepozůstaly potomstwu témëî' niiádné

pamëti sauwislé а urëité; nemáme pŕed rukama пей

roztrauäené tu i tam jednotlìwé zápisky о proëlych mezi

stranami domluwách a důtkách, aneb i о usneäeních a

swoleních, kteráì udála, Se ¿as po базе a zachowala se

jen náhodau, takie obëhu wëcí wìdy jen ponékud sau

diti lze; neznámet ani osob ze jmena, které Wedly

w záleìitostech tëchto pŕedni slowo se strany oboji.

Protoä i celé пабе o nich wyprawowání nemůîe ъуъя

пейН kusé а. zlomkowité toliko.

Mezì listy mëstského farchivu Kutnohorského na
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1500 lezli sme zapis důleäity, behuzel necely a nedatowany,

1

kteryì ale práwe z tóto doby, hned po wyjiti zrizeni

zemského, pocházeti se zdá: jest to „jednostejné, prawe

Werne uprímné a ki'estanske spolu spojcni“ weech krá

lowskyeh mest zeme Öeske w politickau jednotu. Mesta

kladau se tu jmeny swymi w následujicím poŕádku:

mesta Prazská stare i nowe, Ногу Kutny, Hradec kra

lowé, Zatec, Plzeñ, Litomei'ice, Kani-im, Budejowice,

Launy, Klatow , Chrudim, Taber, быт, Nimburk,

Stribro, DomaZlice, Sueice, Myto wysoké, Most, Kadañ,

Ústi na Labi, Jammer, Dwůr, Pisek, VVodůany, Bred

eesky, Kelin nowy, Melnik, Slané, Beraun a Pelîeka,

we weem 32 ebeí. 4 Tyto weecky obce, ohradiwee se

prwe co nejslawneji, ze zápisem a zawazkem swym nic

jednati'nemínily preti králi pánu swemu milostiweinu,

jemuzto Wëechnu wernost a poddanest zachowati ze

maji a ehteji, zawazaly se, ee „kdeäkoli z lidi

smrtelnych chtel a smelby eo zaeinati preti nas weech

mest aneb jedneho z nás kterehokoli swobodám, prá

Wům, î'ádům starodáwnim a zwyklym obyeejům, aneb

4) Kronika mesta Launského, sepsaná okolo r. 1600 Pawlem

Mikeowicem, wyprawuje: „Lóta 1490 králWladislaw, jede do

Uber, ustßnowil poŕádek mest денусь tento: a) prawń. strana:

Stare mesto Praiské, nowe mesto. Litoineŕice, Zntec, Lanny,

Klatowy, Slané, Beraun, Dumaìlice, Stŕibro, Budejowice,

Plzeñ; w záwirku Tábor a Pisek. b) Lewin. strana: Hradec

králowe, Chrudím, Jaromeŕ, Dwůr,Polieka, Nimburk, Kauf-im,

Melnik, Brod, Öńslaw, Austí; w zawiree Wodñany, Most, Su

Шее.“ (MS.) Zde tedy wypneteny Ногу Kutny. Myto Wy

seké, Кидай a Kolin, z pf'iein nem neznámyeh Jiná mesta,

dî'iwe nebo pezdeji krhlowská, byla. te doby w dríeni pan

skem: Mladll. Boleslaw pani Johanky z Krajkn, Bydìow pá

nůw z VVartenberka, Nenner-ky Bred rytíŕůw Trekůw, Loket

pánůw glikůw ec. Rokyenny r. 1498 byly se od pânůw ze

Èwamberka wyplatìly k rnce králowe, ale nepoeitány jeïite
za králowske. I



Spnjcní mëst без/ст}: w jed-nom, 11

utiskati nás kterakkoli swéwolnë, aneb potahowati Впё

óemu neobyëejnému, 20 nemáme sebo w tom zůstati

ani ktemk toho lchöiti, ale márue sobë w «tom wäickni

jedni druhjm radni a pomocni byti, 0d sebe se neroz

trhujice, nikoho neopauëtëjícc, ani statkůw, ani hrdel

swych W tom nelitujíce; a. tomu na. pî'ekáäku nemá.

nám ьуы ani Wíra, ani jiná kterákoli wéc. A jestliieby

kdy ta. potî'eba. pñäla, iebychom sebrati mëli wojsko a.

wydati po jistém poétu lidi z mëst, wyjimáme w tom

jediné рану Hormiky, kteŕiä od starodáwna mají ta

práwa, ie na wojny nemají lidem Éádnym pomoei ói

niti, jehoäto na Horách wîdy mnoistwi jest рост-вы,

aby dolowé a hory, k weliké nám i Wëikorunë äkodë,

zapuëtëny nebyly: ale jinak más nikterak opauätéti ne

mají, nybrä pì'i nás а s námi státi, jako pŕedkowé je

jich, a kdyby рёв bůh krále JMti neuchowal smrti,

mají s mëstem swym neuchylowati se k ìádnému ji

nému, neäli k nám, а my jich zase W niëem opauëtëti

nemáme. Také slìbujem sobé pod záwazkem cti a

wiry, ie äádny méäténin nemá mëëtëníua. pohánêtipŕed

Saud ani zemsky ani komorní, leé jediné 2 (lèdin swo

bodnych, z lidi zbëhlych а. éeledizbéhlé; pakliby kterjv

pohnal, ie mu se mámc 2 mësta. rozkázati wyprodati,

a do jiného mësta pí'ijat ьуы nemá.. I to slibujem sobë,

bylliby kdokoli 2 más а u más 0d kohokoli pohánén

2 цёёеЬо jiného, 20 k takowému půhonu мацу nemá

státi: a. coäbykoli pro takowé uestánl mélo nañ pì'ijíti,

W tom

так zjewné wymiñujeme ty půhony, kteŕíi jsau toto

Ostatek zápisu tolxo

nezachowal se. =

Hned tedy na prwním snému, Могу ро wyjiti (10

tëeného zî'ízeni zemského králem swolán byl na, hrad

w tom wäickni zastati a. opatî'iti máme.

naäe spoleëné spojení pŕedeäli.“

1500



12 кита XVII. IMI таашаш II. дым/с I.

1500

Sept

Praìsky ke dni sw. Jeronyma (30 шёл-Ь) stawowé oetli

se W bauŕliwyeh mezi sebau liádkaeh a půtkách. Kdy'ä

poprwé kniha tistëna ótena byla weŕejné eo swoleni a

zî'izem’ zemské, protestowala mësta jednohlasnë a dů

tkliwë, ze ons. toho za zemské zî'izeni neuznáwaji a

nepï'ijimaji, anii jim zprawowati se budau: neb йе tam

poloseno mnoho' k ujmé cti a práw stawu mëstského,

a wyneeháno, eoîby bylo jeho dobrého; mësta, jsauce

take jeden and a. staw „swobodny a powyseny“ wkrá

lowstwi Öeském, se nebyla powolána k jeho wyhledá

wani, ani k oprawowáni a swolowáni; protos méloliby

to skuteenë slauti a byti swolenim a prawem zemskym,

at pry bude tŕetí staw a hlas k nëmu také wolnë a.

prostrannë pi'ipustën, „at co nam náleii a stawu na

semu, také se wpise, a eo nam, nasim práwům a swo

bodám skodi, at se naprawi; pakli to byti nemůze,

budiz zapsáno dskami zemskymi památnimi, ze pod ta

prawa sami jen pani a rytiŕstwo slnseji, a mësta nie.“

Ohlasila spolu na snëmu tomto mësta weŕejnë, ze na

potom nebudau stáwati ku půhonům saudu zemského,

kromë pokud se tykati budau dédin swobodnyeh a ёе

ledi i lidi zbëhlyeh, jakoä se jiz dŕiwe byla swolila.

Král' po pane"J Petrowé z'Rosenberka wzdáni se

auî'adu heitmanského nemël pî'i wládé zemské w бе—

ehách nizádného zwlástniho zástupee Osoby swé; pan

z Rosenberka bylby siee pod jistymi Wyminkami rád

pì'ijal орёт auì'ad ten na sehe, ale kdyz o tom Wyje

dnáwáno, prohlasils. se wetsina pánůw proti nemu a

proti poti'ebë kralowského heitmana w zemi wůbee,

zwlastë ponëwadz sand komorni jiz opatî'en byl panem

Wilémem z Pernsteina, nejwyssim hofmistrem zemskym,

co piedsedajieirn na miste králowë. Stawowé pansky

a rytií'sky za pŕiëinau toho, eo potkalo je na snëmu



Snëm Sw. Jero'nyma. Dûlky králowy. 13

sw. Jeronyma od mest, obrátili se ku králi upŕimo, а 1500

to wice s důtkau nezli s ealobau; Wylieiwee obeírneji

„ŕeei úetipné a lehkomyslné“ stawu mestského, jez po

kládali sobe za zleheeni a za uráìku, äádali od neho,

aby jim to „swym sprawedliwym saudem na. swych

poddanych a poplatnicich“ naprawiti ráeil. i'

Král ìádostí takowau dal se pohnauti k wydáni

na weecka mesta swá w Öechách psani welmi uemilo

stiwého. Domlauwal jim pŕisne za. pî'ieinau î'eei na

poslednim snemu wedenych, ìeby wytrhowali se ze

swoleni a zî'izeni celého králowstwi a ruäili slib dany

u pi'itomnostî jeho: nejen podnikati práwo, ale i dopo»

máhati jemu proti weem odpůrcům. Jestlize cítili se

W eem obtiäeny byti mimo prawo a zŕízení zemskè, ee

meli prwé nañ to wznésti a eekati oprawy od neho.

P'rikazowal stáwati k saudu, jináee zeby musei

stanému práwu na. ne pomocen byti a trestati je jakozto

ty, kteî'íz zapomínali se nad swymi ctmi a pî'isahami,

nad bohem i nad kralem panem swym dedienym. Do

kládal, Zeby takowé poeináni a zasazowání se nebylo

z nich ze Weech, ale jen z nekterych weeteenych mezi

nimi, kteréz potrestati hrozil tak, aby káli se ne

jen domáci, ale i lidé w zemich okolnich. Naposledy

poraueel, aby ke dni 61edna 1501 wyslali ze sebe lidi

hodné do Prahy k jednani s pany a rytiî'i, pro zacho

мы dobré lask-y, pokoje a. swornosti o to, z eehozby

meli poháneni byti.

Odpowedela na to mesta psauim obeirnym, danym 1501

ze spoleeného usneeeni w Praze dne 12 ledna 1501. ¿lì

Líeilo se w nem, kterak k ujme a. ke ekode jejieh wy

6) Rkp. kï'îìowuicky w Praze sign. D. 67. Rkp. archivu stato

mestského, di'íwe nowomestského tamtéi, l. 127 sl. Ради!

w archivu Tŕebouském oc.
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1501 туш pry a pî'ieiñují se den ode dne weci nowé; a ja.

koä my, pro swau wlidnost, powolnost а mleeliwé sná.

äeni, od stawůw panskébo a. rytíŕského jiä ze wäech

témeî' îiwnosti a obchodůw swych mestskych wywedeni

jsme, tak také i práwa naëe a zwláetnosti, kterymiì

obdarowáni jsme od dáwnych králůw eeskych, zteneuji

se nám a. znieuji napoŕád; z kterychito kdybychom tak

naprosto wyzuti se dali, nejen nezasluhowali bychom

titulu „maudrych a. opatrnych“ nám wůbec dáwaného,

ale nedokázalíbychom ani wdeenosti za obdricná od

králůw a pánůw swych dobrodini. Ku pánům a ryti

ŕům na poslednim snemu йе mluweno jest z jednostejného

Wëech úmyslu a z jedné wůle, ne swéwolne ani wäe

teene, ale z weliké potŕeby wázne, se wei poeestností

а sluenau ohradau, ne aby stal se práwu jekykolii sebe

щепы úraz, aniiŕJ aby se zpeeowali proti tomu, eo kdy

swolili, slibili aneb k eemn kterakkoli se zawázali.

Práwe proto, aby nestala se saudu zemskému äádná

lehkost a типу úraz, 2e museli opowedeti se w úmyslu

swém a мама, aby na ne půhonůw jinych, krome

z dedin swobodnych, z eeledi a. z lidi zbehlych, wydá,

wáno nebylo. Páni a rytiŕi йе dopau'steji poháneti je

pred sebe i ze reeni, ze sweî'eni jakéhokoli, z dluhůw,

ze këañůw, z nedrzeni smluw, ze swád a рвусь pî'i

mestskych; bai z nejmeneioh weci, kterychä ani mesta

sama nesaudíwaji na. radnicioh, ale ponecháwaji k roz

sanzeni richtáî'ům swym, (jakoìto z kone, z loîe,

z dluhu 70 gr. mie. atp.) йе mestzme poháneni byli

pred sand pansky а rytiŕsky. Tak lehkymi wecmi ze

nechteli wädy zamestnáwati krále pena. swe'ho, znajice

jej zaneprázdnëna bytì welikymi starostmi _a potrebami

netoliko poddanyeh swyeh, ale weekeróho kî'estanstwa;

йе mluwili о to tam, kde k tomu bylo misto, na внё



Osprawednëní se отит mestského. 15

mich zemskych. Mezi sebau ze neznaji nikoho, kdoby 1501

ehtel pî'imlauwati se k neeemu, z eehozhy mela jiti

zemi eeské nejaka neeest aneb ekoda; kazdy ze powi

nen jest, ale ne kazdy umi, pî'imlauwati se kobecnému

dobrému: a kdyhy ten, kdo umí, mel oháwati se za to

nemilosti u krále, kdo pak jeete smelhy choditi na

snemy a ujimati se slowa? Aby král ráeil rozpomenauti

se, jak easté jiz knemu ely zaloby, o jichzto neprawde

a kî'iwde pozdeji'sám ze preswedeitri se ráeil. 0111 ze

nepî'estáwaji daufati, ze král a pán jejich milostiwy" ne

chce jejieh lehkosti ani záhuby, ale ze ráei radeji byti

rozmnozitelem a obhájcem práw jejieh, jakowym na

poëátku kralowáni hyti se zawázal. Posléze o sjezdu,

kteryz byti mel о hodu hozího kî-tení (6 ledna) práwee Jan.

minulém, oznamují králi, ze тёща, neobmeskawëe na

pomenuti Jeho Milosti, wyslala. ze sehe muze hodné

k tomu rownání, jezto radi chteli sme jednati о tu wee

в pany a s rytii'stwem, kterychzto pŕewelmi maly poeet

byl se seeel: ale oba ti stawowé, wzdy na swém sto

jíce, k nizádnému s námi jednání pî'istaupiti ncchteli;

а. my take od ohci swych jen to sohe porueeno ma

jice, oe Waee Kral. Milost nám ten sjezd uloîitiráeila,

také s nimi o nic jiného nejednali sme, ale museli smc

rozjeti se ‘různo'. Рготой konee'ne zadali krále prosbau

pokomau co nejsnazneji, ahy 0 111011 nepi'ipaustel k sehe

zpráw neprawych, i ahy ráeil psáti pánům a rytíŕstwu

do zemského i do komorniho таи, ahy oni neobtezo

wali mest doteenymi půhony lehkymi mimo zî'izeni a

swoleni zemské, dokudz VVaäe Král. Milost mezi nimi

a námi té weci nerozezná sprawedliwe. в

6) Celé obeimé to psani ete se w rkp. archivu mest! Praìského,

nekdy nowomestského, l. 127 sl.
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1501 Со takto mesta twrdila i pewnila se sama w obe,

nezůstali take pani a rytiŕstwo neeinnymi. Jiz na témz

snemu о sw. Jeronymu zwolili ze sebe kommissi zwiá.

etm' ku prehlédnuti a registrowńni wäech na Karlsteine

chowanycb zápisůw a privilegii zemskych. Byli w ni

pani Wilém z Решают nejw. hofman, Раса Swihow

sky z Risenberka nejw. sudi, _Jan z Selnberka nejw.

kancléî', Albrecht z Kolowrat hofmistr dworu králow

skéhe, Bohuslaw Hasiëteinsky z Lebkowic a Viktorin

Krineeky z Renowa, rytii'i pak Albrecht Rendi z Au

Езжу král. prokurator, Zdenek Malowec na Winterberee

a Jan z Dubee na Průhonieich; wee o_soby, jakez wi

deti, tehdáz dospelosti w liternim umeni mezi stawy

nad jiné wynikajici. Ti s woli kralewau 9prosince

1500 dali byli s Karläteina de Prahy» pi'iwezti wäecky

tam pri jinych klenetech zemskych chowané listiny,

kterézto pak ed ueeného Matauëe z Chlumean zregi

strowány a s wetëiho dilu take od nekolikera pisai'ůw

pì'epsány jsau.7 Pŕíeina weak tohoto neobyeejne pil

ného skaumáni wëeeh zápisůw a práw zemskych neza

kládala se jediné, ba tuäim ani hlawne, na poti'ebe dů

kladne' polemiky preti mestům: prohiédáne zajisté pi'i

nem nejwice k hejnym panstwim a zamkům jak W ze

mich pŕipojenych, tak i zwláëte w i'iäi Nemecké, jezto

manstwim nalezeli ku korune Öeské, aby práwa této

promleena nebyla; sauweké pak události uei más, ze

myelenka.,

panstwi, ba i na celá. knizetstwi za hranieemi, nebyla

u pì'ednich panůw eeskych nic neobyeejného.

wymoei si u krale propůjeky na takowá

7) Práce Matanäown z Chlumean zachowala se celà w nekolika

rukopisech sanwekych. О weci té dal take jeden z pisaï'ůw,

Bernhsrt von Tunzling, Albrechtowi knizeti Bawerskému

zpráwu (aldo. 14 Febr. 1501. “Ну. w krńl. archivu Bawer.)
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Co do sporu stawewskéhe král VVladislaw dne 29 1501

ledna, dì'iwe neili jej doälo bylo psaní stawu mëstského m2,?,

nahore wyloìené, psal byl mestům zase nasledujíei

slowa: „Neni was tajne, kterak te zjednáni obecné a

králowstwi Öeskému welmi uziteënó wPrespurce (1499)

pì'i nás ede wäeeh stawůw toho kralowstwi s pewolenim

nasim zawi'íno a dokonáne jest; kdez pak hned potom

pi'i suehych dneeh postm'ch (11 brezna 1500) na hradë

Prazském na obeeném snémë to eteno a wázeno, гаме

nad te, coz jest wiee potrebne'he bylo, pŕiëinëne a de

konáno jest. в Protoz ta jest wůle nase koneëna, aby

to tak nepohnutó driano a zacheivane bylo. Ale po

nëwadä nás nyni docházi, ze se nekterym zdá, äeby

nëktei'i z tëeh knsůw potrebni byli k napraweni: i ne

ehtice my, by eo w tom na omylu mélo postawene

byti, pokládáme sném ebeeni w pátek na suche dni

nejprw pŕiäti (5 bŕezna) na hradé Praíském, i pi'ika- 5Mart.

zujeme wam, abyste ten snëm o dneeh trhowyeh podlé

obyèeje prowelati rozkazali, tak ahy пай chudi i be

hati jeli; тлёй také abyëte i Wy ktomn бани jisté z sebe

oseby wyberance wyslali. A tn aby se potom z jedne

stejné wůie toho pilnê powáiilo, jestli ce peti'ebi na

praWiti, aby se naprawilo a koneënë. stwrdilo: neb

tomn napresto necheeme, aby o takowan wëe wiee sne

mowáno bylo, a lidé k nákladům bezpotiebnym aby

pî'icházeli. А 1ц10йЪу pak koli na tensnëm z kterého

koli stawn esobnê nepi'ijel, cheeme tomn podlé ebee

ného swoleni, aby ti kdez se sjedau predse jednali а

moc dokonati i zawî'iti mëli. Pak zanedbáli kdo pî'i

8) Jaké wäak promëny se pŕi tom staly na snëmn 11 Mart. 1500

k ujmë práw a swebed stawu méstského, wyloìili sme jii we

knize piedeälé na str. 419-422. Srown. také Zŕizeni zem

ské §. 235.

2



18 Кита XVII. mz Wzadiszaw 11. дым]: 1.

1601

2Febr.

5 Mart

jeti, a bez nebo se dekoná, nebude moei z toho zád

nému winy dati nezli sam sobe. Coz se pak jeäte

dale tu na tom snemu obeeného a potŕebného jednati

miti bude, to wám eznámime pe radáeh a poslích tech,

kteréz mezi was na ten snem wyprawime.“ Ze slow

techto, bezpochyby nápedobne také stawům panskému

a rytiŕskému psanych, patrne wideti jest, kterak Wla

dislaw, piedpokládaje, ze spor ten mezi stawy mohl

urewnán byti nekolika oprawami na nejprw pi'ietim

snemu, nemel jeete ani tueeni o blubekém jeho wy

znamu a e nesnázeeh, .které w cestu se stawily 1101106

nému jeho uklizeni. Kdyz pak nezadlauho potom ob

drzel doteené psani od mest, odpowedel na ne dne

2 února, ze (Не zdáni jeho mesta mohla. i mela na,

snemu S. Jeronyma powediti poti'eby swé „slewy ji

nymi a ne tak uráìliwymi práwu, i take pánům a ry

тати,“ nebo zleheeni prawa zemského pod jakaukoli

formau ze musi bráneno byti wei moei. Poslům swym

k nowému nyni snemu (5 bi'ezna), Janowi z Selnberka

i Albrechtowi z Kolowrat, ze kazal na miste swém

prosti'edkowati mezi stawy, a oznámil jim nekteré pro

stî'edky sám, jichzby uziti meli die zdani jeho; i daufá,

iemesta se w tom powolne miti budau. „Pakliby to

temi prestŕedky srownati se nemohlo z kterékeli pi'i

einy, tehdy ta wee aby w dobré miî'e stála, jakz jest

dskamí zapsána., ai do naeeho dalëiho mezi wámi obo

jimi rozsauzení.“9
. Snem weak ten 5 bï'ezna neseeel se desti l walne,

nebyw pry dostateene rozhláëen; pretoz odbyty na nem

jen nekteré menei potŕeby, а král rozepsal nowy snem

9) Реви! kràlowo ddo. 29 Jan. 1601 w archive Kutnohorskémf

dde. 2 Febr. w rkp. mestského archive Praìskébo jiä deteeném.
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na hrad Prazsky ke dni 20 dubna. Pokud nám wé» 1501

domo, swolili páni a rytiì'stwo na. prwnim snëmu dne

13 bi'ezna, i dali to zapsati dskami památnymi, aby

dédiny swobodné mëëtanům Kutnohorskjim kladeny

byly napotom do desk zemskych, jako Prazanům, bez

relaci, t. beze zwláëtniho k tomu králowského powo

lení; naproti wëak té koncessi, uèinëné игрой Ног

nikům, stálo ustanoweni o komornim saudu, ie jen .

páni a rytíl'i, pohnáni budauce _ke swédëeni, mohli to

uöiniti pisemnë na. без: a na wiru, jini lidé ale wäickni

ze mèli swédëiti osobnë, jako pì'i saudu zemském. Na

druhém snëmu dne 27 dubna'staw pansky, s wedomim A27

а. swolenim stawu rytiî'ského, ustanowil mezi sebau î'ád pr'

0 piednosti rodůw panskych starozitnych pì'ed nowymi,

a doloiil, ze napotom „zádného za рана. pi'ijiti nemáme,

leèby staw swůj Wládyëi do ëtwrtého kolena. prowedl

pi'ed námi, a. wedle toho zachowalost eti bez poskwrny.“

Щенка wëak rozepŕe s mësty nedala se ani na pozdéj

sich snëmich nìzádnym spůsobem urownati, a. král jiz

4 ëex'wence pî'ikazowal mëstům, aby na hotowë méla4 Jul

wäecky pisemné důkazy a průwody práwa. swého, an `

pî'ijda do zemë pî'ièiniti se chtël co nejdi'íwe bud.’ о

pi'átelské jejich s pány a. s rytiŕi porownńni, aneb bu

deli to nemozné, о ukonëeni sporůw sprawedliwym

rozsudkem. ш

Jiné to byly starosti, které té doby popŕednë za.

mèstnáwaly mysl králowu: chystalt se opowéditi Tur

kům wálku. Jakkoli panujici sultan Bajazet II méné

byl bojowny, nezli pŕedkowé aJ potomei jeho, а rád

13

Mart.

10) Palmi WilémazPernè'teina stawńm kraje Kauŕimského 0 saudu

komornim dolo. 19 Mart. 1501 w rkp. bibliot. Fürstenberské.

Unwfeni о rodech 27 Apr. w rkp. Talmb. 1. 215 a w ar

chivn Tfebonském. Psani kràl. 4Jnl. w nrch.Kutnohorském.

2a:
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1601 chtël pokoji se wäemî mocnostmi kî'estanskymi, nebylo

wëak lze uchowati se wálek a krweprolití, jak pro ne

kázeñ obywatelstwa. pohraniëného strany obojí, tak i

pro diwné spletky mezi kì'estanskymî mocnáì'i samymì.

Zwláätë pád pewného mësta Lepanto na zátocc Korint

ské (г. 1499) а mëstá Modonu (1500) dal papeii Ale

xandrowi VI’ pî'íòinu wolati орёт celé kî'estanstwo do

_bojez i horlilo se pro tureekau wálku Wände, ale sku

teëné oprawdowosti málo bylo Widëti; slauìilat опа za

zástëru, jednëm pro wybíráni nowych dani a. subsidií,

druhym ku prowedení jinj'fch úmyslůw bliiäích. Král

Fransky Ludwík ХП uzawi'el a obnowil skrze posly

swé w Budjnë 14 Öerwenee 1500 staré pî'átelské smlauwy

mezi králowstwími Franskj'fm, Uherskym, Öeskym a

Polskj'fm, aèkoli рарей i Benátöané wäelijak to zmaí'iti _

byli usilowali; smlauwa. ta znéla. hlawnë preti Turkům,

ale smëŕowala témëî' neukryté proti eisaŕi Maximilia

nowi I a НЕЕ Nëmeeké. " Kdyiŕl pak uzawŕens. byla.

smlauwa i mezi Ludwíkem ХП a. Benátëany, Alexan

der VI zamyslil se do plánůw welikj'rch: ehtëlt wyprawë

troji proti Turkům, po zemi jedné `pod Wladislawem,

druhé pod Maximilianem, tŕeti po wodé pod králi Fran~

skym a Hiäpanskj'fm a pod Benátëany; ke tŕeti slibo

wal pî'idati se osobnë sám, i s kardinaly, budeli jen

král Fransky také osobnê w m' pî'ítomen. Hlawní pod

stata. wálky, jakoìŕJ nznáwal, byla. pî'i VVladislawowi:

protoi 18 listopadu 1500 wyprawil k nëmu kardinala.

Petra Rheginského, nabízeje mu, kromë uìitkůw z teh

dejäího jubileum a z kruciaty w zemich jeho prohlá

11) Smlauwa dne 140111. 1500 tiëtëna. jest u Dnmonta, Dogiela

iKatony; o brojeni рпрейе a. Benátëanúw proti ní kancléì'

Jan z Éelnberka dáwal Petrowi z Rosenberkn. zpráwu. (Arch,

Tfebon.)



Král „туш wá-lku s Тат/су. 21

eene, na ti'i leta subsidii ze swe wlastni komery po 1501

40.000, ed Benáteanůw pak po 100.000 dukátůw. Wla

dislaw oswedeowal echetnost swau, ale pezadowal pie

.deweim garahtie dwojí, nejprw о skuteenem placent

tech subsidii, proteie dosawadné sliby zůstáwaly pry

тау jen sliby, a pak о setrwáni jeho spojencůw, aby

poena boj, od nich potom nebyl opuäten. 1“ Dle toho

jiz jasné bude, co král Wladislaw, pekládaje snem

newy, psal stawům Öeskym dne 10 bŕezna 1501 w tatel 10

slowa: „Mnohá máme napemínani od etce swatého pa- Mart'

pcie i od nekterych králůw krestanskyeh, abyehom

walku preti Turku Wyzdwihli, йе om' nas take opustiti

nemíni, pokud jich stáwá. Pak aekeliwek my k tomu

jsme desti náchylni, abychom takewau wálku s pomeeí

boâí na se wzali pre obeene dobre weeho ki-estanstwa,

ale proto nechteli sme toho dekonee zawŕíti, leebyehem

prwe w tom radu waei slyëeli, a také jinych peddanych

naeich, kteí'iz prisluäejí ku kerune девке. A z té

pî'ieiny ‘byli sme uminili do Olemúce sjeti, a tu sme

take byli polozili rok na kwetnau nedeli (4 dubna),4 Apr.

abyste se k nám byli sjeli, wyberauc z sebe, coiby

mohl nejwetei poeet byti, s plnau moei. I srozumeli

sme tomu, ze ten. minquI snem nebyl tak petrebne rez

hláeen, jakeíby na to slueelo, a tudy ze sau se mnezi

nesjeli. A protoz pekládáme snem jiny“ ec. „A na

tom sneme má. se take jednati о cizozemce, о peprawce

po krajich, o minci i о mnohé jiné peti'eby, kteréì sau

se na tomto minulém sneme nedekonaly“ ec. Bylot

potom w behu letai wice snemůw rozepsáno, о kte

rychz nemáme iadne podrobne známosti, a král slibo

.12) Aug. Theiner histor. monum. Hung. II, 547-552. it. monum.

Poloniae, П, 269-276.
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1501

25 Jul

30Nov.

17

Jun.

wal pi'ijeti do Óech, nejprw k S. Jakubu (25 Öerwenci),

,potom k S. Ondŕeji (30 listop.) zase, сой ale kdyi

obé nestalo se, wéci wëecky zůstaly w tom roce ne

wyî'ízeny. ‘3 _

Hlawní pi'íóina odkladůw takowjfch byla. bez po

chyby náhlá smrt krá-le Polského Jana. Albrechts., jeito

udála se 17 ëerwna. Král WVladislaW mél mnoho ói

nìti s wolebnymi agitacemi w Polätè, каша utwoŕily

se тай tî'i встану: 'jedna chtèla powyëiti na trůn nej

mladëiho `jeho bratra Sigmunda,` druhá Alexandra Weli

.kého kniîete Litewského, tŕeti jeho VVladislaWa samého.

Tento wäak, jako pi'ed dewiti léty, dal se орёт wésti

netoliko pŕánim swé posawad Éijicí matky, Aläbéty Ra

kauské, nybri jeété Мое swau neodwahau k úlohám

welikym a ткут, a. pŕimlauwal se. u Polákůw sám

za. bratra swého Alexandra, hlawné proto pry, aby

kniíetstwi Litewské. заве s korunau Polskau spojeno

bylo. Protoì také Alexander skuteéné wolen a dne

12 prosince korunowán byl. K uspokojeni pak' а k za

opatl'enl nejmladëlho a nejmilejällio bratra swého 513—

munda, kdyì na snému Preäpurském r. 1499 пешоЫ

Ьу1 uëiniti jej markrabím Morawskym, se swolením

stawůw Öeekjch propůjëil mu byl 27 listopadu 1499

kníietstwl Hlohowskélxo se wëemi jeho pì'isluënostmi;

пущ pak pi'idal mu, zápisem w Budínë danym due

8 prosince, i kniietstwí swé Opawské, jehoî dosáhl byl

od Jana Korvina. smluwau а smênau za. вишу jiné

w Ulli-ich odaumrtím пай р1'1рас11ё. Pŕi propůjëowáni

obau téch kniäetstwí byl ten rozdíl, йе pi'i prwnlm,

obklíëen byw jeätë рёву дикуша, ëinil je, aë troclm

. 12

Dec.

8 Dec.

13) Král. pánni ddo. 10 Mart. n 4 Jul. 1501 w archivu Kuma»

horském.
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zatméle,~ z éeské swé moei králowské, Opawsko pak 1501

zapisowal Wyslowné co král Uhersky, na smlauwy

nékdy Olomaneké se odwoláwaje, wymínil wsak sobë

km'zetstwi to zase, kdyby éasem swym Sigmund do

sednauti mèl na trůn Рынку. “ Jan Korvin, nyní bán

Charwatsky a. Slowensky, podräel nicménë titul kniáete

Opawského az do smrti swé (1- 1504). Dŕiwëjsi knize

Opawsky Viktorin, syn krále Jii'iho, umì'el byl ne

slawné jiì 30 srpna 1500 na zámku Tésinském u kni

ìete Kazimira zetë swého. О synu Viktorinowu, kni

íeti Bartolomëji, nastane nám éasem swym wyprawo

wati obsirnëji. ‚

Ze i ostatni knizata Minsterbersti, Albrecht, Jiŕi

a Karel, synowé knizete Jindi'ieha 24 ëerwna 1498

zemi'elého, pî'inuceni byli pro weliké dlnhy po swém

otei zdédéné wyprodati se koneené w béhu tohoto léta

cele z králowstwí Öeského, to jim od horliwëjsieh pod

obojieh pî'iëitáno eo pomsta boìi za jejieh zpronewéí'eni

se kaliehu. Nejprw podáwali hrabstwi swé Kladské

ku kaupi králi VVladislawowi, kteryz ale odpowëdél

20 ledna, se „maje pî'ed sebau nekteré weliké a zna- 20

menité wëci, ku kteryrnzto potì'ebowati bude sum zua

menityeh,“ nemohl s nimi w trh jiti. Potom nabizeliv

téhoî nëkolika pánům w králowstwi Öeském, ktei'iz

ale „hlediee swého zisku a. znajiee knizata. byti po

ti'ebné,u ehtéli pry je pi'ilis utisknauti, ай koneenë u

mluwili se s rakauskym pánem Jindŕichem ze 8teten

berka, starodawného rodu pánůw Prusenkůw (Presiu

kůw). Pan tento, bratr mladsi Sigmunda, nëkdy mar

sálka cis. Fridriehowa, r. 1483 pojal byl k man-»

14) Zápis král. na Hlohow (ddo. w Prespurku 27 Nov. 1499) w

gubern. archivu w Praze; na Opawu (еще. w Budinë 8 Dec,

1501) in Dogiel cod. dipl. Polen. I, 2, p. 546. Kstonn XVIII, 304.
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1501 zelstwí Alzbetu, dceru nekdy pana Jaua z Rosenberka;

a r. 1490 byl take, po )Václawowi Wlekowi z Öenowa,

w dräeni hradu Helfenburka, pozdeji pak i hradu Ri

senberka W Öechách, ale od stawůw nebyl jeete na.

snemu pí'ijat za obywatele: a protoz pani a saudcowé

2 Jun. zemäti, poslawee knízatům 2 eerwna pod peeeti zemskau

wypis z desk о pokutách ustanowenych na prodáni stat

kůw cizozemeům, zádali pî'isne, aby mu Kladska ро—

stupowáno nebylo. Knizata odpowedeli z Frankëteina

13 dne 13 eerwence, ze po dlauhém wyjednáwáni teprw

Jul’ potom uzawŕeli trh, kdyz jiz nejstarei pane Jindí'ichůw

syn Oldŕich, ueiniw osobne k шее krále Wladislawa

pî'isahu a powinnost, prijst byl od nebo za. poddaného

a páua. eeského, o eeme pry pamet i do desk zemskych

zapsana byla. Koneená. smlauwa trhowá. mezi nimi

Аз; stala se Weak na Kladsku teprw dne 16 srpna 1501.

I ae tim jeete newäecky nesnáze odstraneny byly, а

pan Petr z Rosenberka jeete г. 1502 zprawowal hrab

stwi Kladské k ruee ujce swého, ono weak koneene

jeäte r. 1502 wloäeno panu Oldŕichowi, nejprw spolu

` s Helfeuburkem i Risenberkem, do desk zemskych eo

dedictwi zpupné, potom pak 18 bŕezna propůjeeno mu

co manstwi uëlechtilé. Páui Prueenkowé od té doby

jnienowali se hrabata z Hardeku a z Machlandu. 1°

‘1502 VVeliká. práwni rozepŕe mezi stawy nabywala tim

wice îiwosti а. rozsahu, eim dele meäkal )Vladislaw

pŕijeti do Öech k urownáui jejimu. Obe strany, elecll

tická i mestská., pŕiprawowaly se dáwno ku pro

cessu rozliodnému; i aekoli nelzc nám udati weecll

15) Psani 2O Jan. a 13 Jul. 1501 w arcllîvu Kutuohorském, 17

Sept. 1502 w arch. Ti'ebonském. Listiny ddo. 1502, 16 Febr.

a 11 Mart. w korunninl archivu Öeskem, 18 Mart. 'w c. kr_

tnjném archivu. `
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jejich pŕipraw n podrobnosti, skutek sám weak jest na 1502

jewe, 2е scházejíce se ku poradám, pohî'izowaly se do

staroäitnosti eeskeho práwa i hledaly úsilne ku pro

spechu swému potrebny" pro запасе material, ba. йе ei

lejäi hlawy take saukromi podnikaly studia. o té weci.

Staw pansky a rytirsky meli pî'i tom tu wyhodu pro

sebe, ie hlawní sklad a zdroj, tudiì prawé palladium

práwa eeského, desky zemské, naeházely se wybradne

w rukau jejich, a йе ani pri zemskem archivu, chowa

ném na Karlè'teine, nemela mesta nizádného zástupce:

a pî'edce jen ten, kdo auplne znal se w obau tech skla

dìetich starého práwa, mohl wésti we pî'i té slowo zá

waäné. Protoz snadno pochopiti jest obawání a nepo

koj mezi prednimi elechtieì eeskymi, kdyì wzeela po

west, йе nejdůkladnejei té doby znatel práwa eeského,

mistr Viktorin Kornelius ze Wäehrd, jal se psáti We

prospech mest proti nekterym тащат 2Н2еп1 zem

ského r. 1500. Mui ten, rodily 2 Chrudime, wyteenosti

ducha swého i pomocí zwláete panůw Kostkůw 2 Ро

stupic dostaw se 1493) ай na důlezity auí'ad misto

pisaŕstwi králowstwi Ceského,.w1ádnul byl po etyŕiléta

deskami zemskymi, a, známosti obsahu jejich nerownal

se mu nikdo, ai (r. 1497) pî'edni eleehtici s auradu

toho zase swrhli, protoie protiwil se smeru, ktery'fm oni

zteneowati se byli jali práwa. lidu obecného. Páni Kost

kowé prieiñowali se nyni co nejsnaäneji, aby swedli

M. Viktorina á nebezpeeného aumyslu jeho,16 — a li

16) Pan Zdenek Kostka. z Postupic, plm na Nowem hrade we

Chrudimsku, we psani obäirném, jeì 25 Januar. 1502 k M.

Viktorinowi dal, шт mluwìl: „Slyäel sem, äeby nejaké spisy

protî swoleni aneb práwům тётю `tiitenym wydáwal, ae 256

nych newidel sem. Weak сой slyäim, podlé toho nezdá mi

se twé dobré w tom, ale zlé; nniä to z tebe, ale skrze tebe
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1502 towati jest, йе se jim to podaŕilo. Nenít zajisté po

chyby, zehy on we prospech netoliko stawu mestského,

ale také prawdy historické, wynesl a wylieil byla wernëjei obraz nekdejsích pomerůw práwnich, nezli

se. kterym potkáwáme se w pozdejeim pî'elieení se strany

stawu mestského. W pisemnych zalobách i odporech,

podanych králi VVladislawowi od obau stran, a. zacho

wanych, ae dosti hojnë, pi'ece weak ne auplne, stawi

se nam pred oei temer weekeren socialni Organismus,

jak utwoî'il se byl 'hellem wekůw posléze minulych.

Nelze neuznati, ze aekoli obe strany podaly důkazy

jen welmi nedokonalé a powrchné známosti weci, о

kteréz jim einiti bylo, mesta Weak zwláete zůstala po

zadu, jak za. aueelem swym, tak i za prawdau Wůbec.

Ostatnë poznamenati sluâí, ze sporné otázky, pì'ielé na

pŕetŕes r. 1502, byly `w podstate swe wzdy jeete tytéz,

kteréz jiz pi'i r. 1484 poznali sme, a ze rozdíl nowejäi

jewil se jen wetei oprawdowosti a systematickau dů

kladností, s kterau obapolne pŕi nich si poeinano.

VVylozime prwé, co mozná. nejkrateeji, obsah do

teenych zaloh a odporůw. 1) Prwni a hlawní hyla

äaloba mest na pany а. гуШ'е, ze usilowali wywesti

staw mestsky ze swobody hlasu ti'etího, jelikoz pry

jest. Prosim te, со to slowo wsobe пене, ahy nepŕiteli twemu

neweŕil na weky? Kdo jsau to w swete a jaci nepŕátelé?

Wim ìe o tom easto etee; napie mi o tom. Zdaŕilit se, d0

1110; paklì klesnee, ne byt tobë pomohli, ale ай k úpadu do

razí. Niet diwnëjè'iho nem', neìli ie ty pospichâä zle einiti

tem, kdoì tobe dobŕe ëinili sau; a i nám (pp. Kostkám) ne

wim rozumieli, ie zle tim einíe, ae wis' a pamatujee, ш sme

dobfe einili. мну! můíeeli, prv-etrhni; taktbych radil, aeby

mne poslauchati chtel. Ostatku sam ale srozumej. Zeme se

smluwi; bojim se, ahy ta hra 0 tebe nebyla“ atd. (Psani to

cele dostalo se od pp. Kostkůw p. Janowi z Selnberkn., od

tohoto pak p. Petrowì z Rosenberka. Arch. Tiebon.)
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na snemich sami spolu se zawirajíce a radice, k leds- 1502

eemus swolowali a pak mesta napominali, aby take

wému jejich swoleni einila desti. Na důkaz, ze jim

hlas takowy nalezel od dáwna., dokládali se meëtané

listůw mnehych na Karläteine chowanych, snemůw

obecních králowstwi Öeského dskami zemskymi zapsa

nych, obyeeje zacbowáwaného wůbee priwoleni králůw

Öeskj'ch, a koneene i snemowniho sneäeui e weleni

krále z r. 1497.

W odporu swém preti elánku tomu prawili pani

a rytii'i, ze mesta nieim nedokazowala práwa swého

ke hlasu tí'etimu; staw mestsky ze w nieemz nemá

hlasu swobodného, ваш-110588. swoboden, jelikoz mesta

jsau peplatnici komery králowské; a. 00 pansky a ry

tíi'sky staw pi'i králi panu swóm ustanowuji za práwo,

telnu ze i mesta preste obwykati maji, a jakez páni

'k uzawi'eni jakémukeli nepotrebnji swoleni swych pod

danyeh, tak ze tim mene i král pi'i mestecb swyeb

k nemu wázán jest, jezto mesta krále we wëem po

slauchati pewinna jsau. Za doklad uwodili weelike li

stiny, w nichz nebylo zminky 0 mestech, poenauce ed

r. 1216 (kdez oweem zwláëtniho stawu mestského w бе

cháeh jeete nebylo), az do r. 1484, kde rada králowská

wynesla rozsudek inestům neprizniwy, ed nas na swém

miste jiz pŕipomenuty.

2) )Ne elánku druhem wedla mesta zalobu na pany

a rytíi'stwo, ze wkraeowali jim w ziwnost jejich mest

skau, delajiee na statcich swych slady a wal'ice piwa,

nejen ku potrebe swé, ale i na predej, aekoli nemeli

na wee tu obchodni a ŕemeslniei nizádné wysady; a

ze branili netoliko weziti piwa z mest na swé statky,

' ale ze ani poddanym swym nedáwali do mest Weziti

ebili, radeji cizezemcům po wsich je kupowati dowolu
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1502 jiee. Na důkaz wyhradného práwa swého nwedilo

kaìdè mésto hlawné dáwni swó nadáni tak ŕeeeného

prawa milowého.

Preti tomu kladen odper: penëwadi my pani a ry
ti1‘stwo jsme swobodni, můìeme se eti uîíwati swebedy

swé ku kterémukoli uzitku swému, anii na stateieh

swyeh ebmezeni bywáme wysadami a nadánimi králow

skymi jakymikoli; zápowëdi w té wëci proälé tykaly

se jen sedlákůw, nikoli nas stawůw powysenyeh. Za

deklad odwoláwali se pani k rezsndku, kteryz r. 1493

stal se byl mezi Chrudimskymi a sarowei (wiz naheî'e

na swém miste). . .

3) О wklady do desk zemskych: тёща îalowala,

ie pani a rytiŕstwo bránili mëstům wsem, kromé Prahy

a. Hor Kuten, wkládati sobë do desk zemskyeh statky

pozemské swebodné, kteréz kupowali ~budto k obei,

aneb Osoby sankromé, aneb i k zádnäi, trebas to i

s králowym zwlástnim powolenim se stale, leëby oni

prwé na plném sandu zemském k tomu pewoleni swé

dali; tim ze nejen kiiwda mëstům, ale i králowë moei

ujma se dála.

Odpor: desky zemské nálezeji stawu panskému a.

rytirskému, kterii jieh uiiwaji swobodnë a bez pre

káìky od jejieh zalezení; pokud mesta maji swebodn

ke dskárn, te ukazuji nalezowé obecni jak staredáwni,

tak i za krále Wladislawa wydani, a pi'i tech zádáme

zachowáni byti.

4) О půhony k saudn zemskému a komornimu:

Praìané i jiná. mësta winili staw pansky a rytiŕsky, ze

pohánëji je ze wselikyeh wëei dobre lehkyeh nékdy

k zemskému a nëkdy ku komornimu saudu, preti je`

jich práwům a swobodám, kdeìte mësta o ìádnaujinau.

wëc, kromë z dédin swobednych, z eeledi a z lidi
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zbehlych, sauzena byti nemaji, nez jedenkaädy pred1502

purkmistrem a konëely swymi. ‘7

Odper: páni a rytiì'stwo dokazujihojnymi pi'iklady

z desk zemskycb, ze pi'edkowé zalobnikůw i oni take

wìdycky ku půhonům panskym stáwali, odpowidalî,

nálezy trpeli, sami se poháneli, práwa na ne staná we

dena byla i dáwána. Mimo to pŕipomínaji swolení

zemské (r. 1497), ze e weecky weei a grunty, kteréz

pi'islueeji k mestskému práwu a pod eos, nikdo nemá.

poháneti k zemskému saudu.

5) Mesta zaluji, ze pánì a rytiŕstwo práwa jejich

a milosti králowské, kdykoli se na ne meetané edwo

láwaji, za lehké i neplatné Wyhlaeuji, prawice, ze krá

lowé udelewati jich nemohli bez wedomi a. powoleni

pánůw a, rytiŕstwa; i presi krale, aby dle sweho slibu

opati'il tu wee tak, aby kazde rnesto pi'i swych práwicb,

swobodách, statutech a starodáwnyeh debryeh obyeejích

zachowámo bylo.

Odporu preti temuto elánku nepodáne.

6) Páni mnozi na statcich swych newé krëmy wy

sazuji, w nichz pak ed kremáŕůw zlodeji prechowáwaji

se: a sáhneli které mesto, majici práwo poprawy, bud

na kremaŕe neb na zloeince, pan te kremy hned ee

z pychu je wini a einí pohrůzky.

17) Stai'i letopisowé (str. 258) podáwnji ke elánku temuto nàsle

dujíci illustraei: „Mnohe se toho mestům pŕihâzelo, ie ze

mánek pŕijda do mesta dal meeteninu jako z iertu polieek.

Jestliìe jemu dal иве, a nebylli tu kdo s meetanůw anebo

podruh, diwaje se jim, jiì zemánek byl toho wdeeen, ie пай

swedkůw nemà, ipohnal meìftem'na. z pyelnu: tu jezdic na

hrad Praäsky, 110-дев], meëkej swé dobré doma, w nebezpe

eenstwi ne oeste, пей" ta. pŕe konec wzala, w roce neb wice,

plat feenfku, n. nemáè'li пай swedkůw a neprowedeelí, dej co

páni nâlezem wyi'knau. (эту takowy nález, trp a zaplßt ро

hlawek, a potom te poäene jelte ze äkod, umluw se s nim“ ec.
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1502 Odpor: o krëmy nowé máme swolení zemskó, ku

kterémui i mësta pi'istaupila; toho tedy dräme se.

7) Na zbozich panskych a. rytiì'skych powstáwá

pî'iliëné mnoístwi nowych mësteëek а trhůw, ke skodë

mëstům králowskym, k nimì tolik jako prwé se

newozí a nenosí.

Odpor: to se tyco mocnosti králowské wice, neili

pánůw а rytiŕstwa; trpili kdo äkodu králowym Obda

rowáním, má práwo pied sebau.

8) Nápodobné na statcich panskych а rytiŕskych

wzniklo mnoho nowych cel po wodác-h i po zemi, kna

semu nemalému obtiieni a proti starym о со`пэ11е2йш.

Odpor: mësta sama èini tolikóì, ze cel pŕiwyäují;

a. bylali obtëzowána od kohokoli mimo sprawedlnost,

wëak mêle práwa. i sandy osazene', aby to sobé k ná.

prawë pi'iwesti mohla.

9) (Kollise popraw mëstskych se zcmskymi.) Mésta

majicí práwo poprawy ìaluji, ze kdykoli zlocinec na

práwé jejich uèini néjaké wyznání na urozeného пё

kterého ólowëka, páni poprawy té bráni, chte

jice aby zlocinec takowy podán byl k шубы poprawë

na hrad Prazsky". То mêstům proto мы а. ne

snesitelné jest, ze na. cestë, jedauce s tim lotrem, by

waji w nebezpeëenstwí od lotrůw jinych, ak tomu we

liké na to práce, náklady а útraty ciniti museji. Také

èasto se pî'iházi, ze kdyi kterj'7 zlodèj w kterém méstë

lapi se a. wsazen bywá, tu páni neb rytii'i, prawíce jej

byti sluìebnikem jejich, zádaji za jeho wydáni a. ëini

pohrůiky.

Odpor: „rozdil weliky jest mezi stawem naäim а.

mestskym: neb my w niëemz nenálezime k jejich práwu, I

ale oni k naëemu we wëem, jak od starodáwna, tak i
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nyní; а. nám se zdá, 2е _ku poprawë Králowy Milosti 1502

kaìdy jest powinen wydati kaìdého.“

10) Páni a rytíŕstwo, kteî'íìto sedají w saudích,

nechtëji pì'ijimati listowního swëdectwi od mëätanůw

pod peèeti mëstskau wydaného, prwé mnoho let je pì'i

jímawëe a dle ného nálezy èiniwäe: nyní pak nu

eeni bywáme pî'isahati u saudu osobnë (в 0Ъ1'ш1у рго

mésta poniîujícimi.)

Odpor: staw mêstsky zůstawuje se pî'i starodáw

ném obyéeji; a. jakol my pani a rytíìstwo, stawowé

nejpowj'äenëjäí, ku práwu pŕipraweni jsauce osobnê вы.

wáme, taki i mësta nápodobné zachowawejte se.

11) Kdyî kterjÍ sirotek, zwlaëtë pohlawí ienského,

aneb kmetióna nékterého pana neb rytíí'e , nechajic

statku za pánem a grunt osadíc, »do mêsta kterého wdá

se a. wstaupí w staw manìelsky ŕádnë, páni a rytíŕi 0d

nedaw'na. èim dale tim hojnëji sahají na Osoby takowé,

chtéjíce aby wydáwány byly odjich muäůw a man

îelůw, a proto pohánëjí nás apî'iprawuji ke znamenitym

prácem i ëkodám; kdeìto takowé délení manìelstwi

jest proti pánu bohu, proti rozumu i wäi sprawedlnosti.

Odporu na to pani a rytií'stwo nepodali, prawice,

20 maji о to `112 nález saudu zemského, kterjfmi 20

zprawowati se chtëji.

12) Páni a rytíî'i, mající domy w Praze aneb w

jinych mêstech, jich neoprawuji, ale mëstům k lehkosti

boi'iti se a pustnauti dopauëtéji, ап12 s nich èiní, ëím

powinni jsau budto k obci neb k záduëí.

Odpor: ta îaloba nedotyká se celj'ch stawůw, ale

jen zwláätnich osob, z 1110112 wystupujeli kdo ze swého

práwa, 111020 a má pohnán ьуъг k saudu.

13) Naposledy, jakoí mësta dŕíwe odepŕela nowé

sepsanj'm práwům (zi-izení zemskému r. 1500,) tak i
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1502 nyni äádaji o zrueeni jejich, ana smeî'uji preti práwům

a wysadám i k ujme eti stawu mestského, a sepsána

i Wydána jsau bez wedemi a swolenijejieh tretiho hlasu.

W odpowedi pedane pominut elánek tento mleenim.

Naproti temte tî'inácti elánkům stiznym smeru a

wyznamu témeî' Weskrze politickeho, pedali take pani

a. rytiî'stwo ialoby swé na mesta, formulewane we elsin

cich eestnácti, obsahu weak wíce policejniho, nezli po

litickeho: 1) ie z weei panskych a rytiŕskych, kterez

de mest se posilaji, berau. cla w branách i s mist, a

take z lidi poddanych йе berau elo a träné neobyeejne;

2) йе nechewaji tech lidi, kteriìby zleeince wyzdwiho

wali a jim piekázeli; 3) йе nekterá mesta drei pozem

ska zbozi а We dskách jich nemaji; 4) ze nechti ze

manům zapisowati demůw w mesteeh; 5) kdyz esoby

stawůw panského neb rytií'ske'ho petknau se mezi sebau

w kterem meste, oni je sázejí a ehtejí trestati, jezto

jim to nepì'isluei; 6) dáwajice úwerek chudym podda

nym panskyrn, potom jiné jejich lidi proto stawuji;

7) йе na saudech swych mestskyeh prem neeiní konce

i we tiech neb we etyreeh létech; 8) ze nemaji w rne

stech мам zrizenosti (taxy), ale ze найду prodáwá,

zae kdo co ehce; 9) ie na trzieh swyeh pi'ekupuji

weeliké weci k obei a trhy libowolne zastawují; 10) ze

sladůw z mest wen woziti nedepaueteji; 11) ee Praiane

Wina hostinskéhe do Prahy Woziti nedaji, a Wina roz

liene eisti a kazi; 12) ee na wodách zahrazuji Wrata,

jeìto lidé s lesem (driwim) a s ledrni wolne jeti ne

mohau; 13) wlny nedaji kupowati kupcům jinym, nezli

mistrům saukennikům; 14) kdyi ktery'1 pán najde kde

w meste eleweka swého (porobného), oni upaueteji jeho

rozlienymi spůseby; 15) na richty w mestecb nede

paueteji wíce osob rytiìskych; a. koneene 16) mnozí



Olmalz Баш?) a adpwûw. à Ряда! kfálz'uv. 33

w mëstech,kteî'íì mají st_atlxy swobodné a uäíwali dî'íwe

stàwu rytíŕského, stoji. nyní. proti .n_áni, prpçi наветы

stawu ahaëim swobodám: protoä'aliy sfatkowé takowi
'jiìn vpobráni ana obecné dobréobrfíceni byli.' _

Odpory swé sepsala. mösta. pijotiélánliům tënito tá
ké: ktei'ychi ale; рвом) 111131131 důlciitych ,9..také jen

neauplnózachowanych, .pqrńüíhie zde mlëeńím.

Dlauho wolamjÍ а. шйеЬпё oìâekzíwanjr král “7111111

вьш 1111381 Копеёцё уедпедьшщ та ad сеть 11115.25

`ledna do Hor Kumi, 29 .ledna do Prahy, jen _mi 111111120,

jak prawil, ahy pîjetrhl гранита] různicè mezi` _stawy

1502

29

králowstwi J10111th Welice `ëkodné` aden- ço den nebez- _

peénéjäí; mëlt_zajisté pŕed sebau w kpálowstwí Uherském '

„potŕeby welmi pîlné, dotykajic'íî se petoliko jeho sa

mého7 ale wäeho .kjfestanèfwà,“ t, wálku proti Tur

.kům ohláëvuau, а 5p0lu штаммы о swé swatbë,

posawad jeëtè tajné. Stawowé rdidwojení, jak äleclltici

tak iV тёща, Witali jako о záwod 51awnë,'¿'a hledèli

jedni pŕçd druhymi zlskati solië pŕízeiíbudauciho-saudce;
pîtednik nëkteñfpáni wyjeli byli 1911111 “131119, aidu Old

mauce, (kdeito byl 20 ledna). I swolal hned Weëkeru

radu swau k spbë a. rozepsal snëm obécnj. 9a brad

„Praîskjf ke_ dni 21 února. Dne 11 finora. sadil w шё
stéch Praiskyyh i nowé konëely a 17 února potwrdil stawu

pànskému jeho sncäení (па snému dne 27 dubna 1501

17

Febr

uéingëné) о pì'ednosti staroiitnych rodůw panskych pî'ed ‘

nowj'mì;.vifv témZ smyslu pozdèjì (23 bŕezna.) пай-11111

také, kterj'ìbykoli hrabé `z cizlch z_einído tohoto 11111—

_lowstwi Use. wstëhowal, a stafekAW` této korunë mèl,\

le _se tímhrabstwíiii ,nad páńy C_»eské туша nemá, nei`

podlè lef туф má-uìlwati’mìsta mezi nimi.19' -

18) Listina o Ют (111 orig.) chowá se w мы. konmním archivu

- Öeskér'n w Рите. ` r

23

Mart.

3
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_1502.

2 l

Febr.

24

Febr.

О nasledujieim jednáni důlezitého .snè'mu (lne 2_1Y

liners. jen málol jest nam znáino: ‘Nejprwéeteno nowé

zi'izeni-zemsk'é zase po nëkolik dni, u pì'ítomnostikrá

lowë,19 wseeh pánůw sandufzemského i komorniho,îa

po sesti’ osobáeh _,wybranych ze stawůw panského iry- ~
ltiì'ského kazdého kraje; jen ze stawuîmëstského nebyl

nikdo pritomen. .liz _d'ne 24 ùnora zapsáno do desk

zemskyeh ypamatnyeh uzawì'eni, nesauci -nowau a do
.konalau sankcí tohoto~ zrizení: Aneb tu „král JMt l

napi'ed s komorau swan, smësty swymi,_klástcry, many,
zámky i wsi swan moei, НИЦ jest pì‘ii'iei slowem swyvm

králowskym, za se i za budaucí krále (vfeské, práwa

_obhajowati -a pomáhati na takowéhol kaädeho, kdozby

' klì prawům' a k saudům'stawati arozsudkům panskym
desti ëiniti nechtel i práwa trpëti“; Найду takowy má Y

j ztratitî cest swan preti krali i zemi, a nejwyssi

purkrabë Prasskj'fY má. hnauti eelau moei zemskan proti

némn.' l„K_nihy pak ty (zì'izeni _zemskeho) maji na par

, gamen nap'sány byti,.'a,wypìsůw z _nich jináë- nemaji

dáwati, nez, jako zI jinyeh desk; a- maji take tisteny

ьуъа a prodáwány, >aby'se кашу jimi umël zprawiti,

'c_.hudy i\ bohaty. A zádnych obecních nález,1°1w,_jakiby_

se koli we дашь wyhledati mohli, nemá iádny 112i

wati preti тётю knihám ani se. na ne tahnauti:'ne2

_ to, co w tëchto knihaeh za i'ńd a za práwo ustanoweno

jest, má._"ode wsech stawůw_i zwlástních osob wůbec

za lpráwo lirismo-Miti.:t "0-1Ízawŕenim timto, a králowym

k nému pristanpenim, rozliodnuta byla wlastnè cela'

19) Recoguoseebantnr leges Rendlí, 'rege ómnibus diebus recogni
п toribus anxie assidente, ',- .pise'teh-dejii" deken i'aknlty 610

sofìcké. Jiŕi Sowku Chrudimskj". (Monnm. histor. universit.

Prag. 11, 193.) ’ ' ~

20) Archiv быку, V, 262-»3.



Jednám' ua тёти ; strony purl jednau a podobnjí.y 35

rozepre stawowská we prospech stawůw panského iry 1502

tii'ského; mesta skutkem wylaueena Ьу1аве hlaslrtŕe- ‚ ‘

tího, kdyî' král .swolowal za ne, jakoìto 'za'komoru

swau, a cna musila se napotom podrobiti bez wymmky

pod weecky jakekoli 'dekrety stawůw panského a. ry

tiŕskêho. Jednáno wëakpî'edce-o zalobách i odporech
od más wylozeny'ch ńsilne dále, la. král domlauwal

dlauho stawům wäem, 'owecm nadarmo, aby predcweim"

sami' hlcdeli smiriti ‚а, smluwiti se mezi sebaur piatte]

sky, .„rowue jakoby. se'wlk s owci smlauwati meh“ 4

poznamenal `0 tom pŕítel mest, этажу letopisec.

Mezitim hybáno natémze snemu tak'é jinymi rozÃv

trzkami; starymi i nowymi, a zwláete' nehynaucim spo

rem cirkewnim mezi stranamì pod'jednau a pod~ oboji.

Рарей Alexander Vl blfllau danau w1 Rime dne 4 ú- .

lnora 1500 >usmnowìl byl dominikána Jíndŕiéha Institoris

` ‘a do Матчу za. censors. knih .podáwanych

od kohokoli ldo tisku a na prodej, pï'ikazuje prisme, aby

knihy kaciî'ské napoi'ádI byly pálciiy. Censor' ten, usa

diw se w .Olomauci, wydáwaltam r. 1501 i 1502 knihy

polemiek@ 'jimiz podoboji nemúlo podráedeni byli. ‘l’

Zase pak ona strana podobojích w'Praze, kteì'i jii od

r. 1493 pokauäeli se onejaké koneené dorozumeni se ' `

s dwoer Rimskyni, 'uzila byla `pî'itomuosti papeäowa

legata w Budine r. 1501, kardinala Petra Rheginského,

aby" obnowila piemeené jednaini'; ae o klrocich, kterél ‚

èim'la, nám jenniálo wedomo jest. Tudiz poeala opet

roznáeeti se powest, ze Cecho'we meli _koneene'smíŕitî
se sicirkwi Rimskau a podrobiti se М Rozumj se, Ze

21) Jehu Замша Romanas ecclesiae defensioniselypeus wytiäten

w Olomauci po dwakxát, г. 1501 a 1502. ,j ‚

22) vK ohjasnení weci postawx'me zde sanweké wypravaán'i sau

kromë. „Войн 1502, 13 Febr. pîijeli do Bma na jamark

3*
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A1502 weteina podobojich wzdalowala. se wzdy jeëte ailmyslu

3Mßrttakowého. L-jeëte za snemu, dne 3 bŕezna, seedee se

na radnici starého mesta Prazského prednijejich hlawy,

páni, rytií'i- a `:nesta s` kneîimi ai s mistry, sepsali a

podali králi pametni spis о spůsobu, kterakby dle zdání
jejiehimelo jednati se о cirkewni nrownáni s papeiem`

a sestawy pod~jednau. Spis ten 'wykládá práwní po
mery a spory mezi eirkwiY î'ímskau ' а kaliënickau, eo

následky kompaktat Basilejskych, ,dreitejL prawdiweji`

a. jasneji, 110211 kterykoli jiny- akt ze starnîitnosti nits

doely: proeei hodné zdá se byti, 'postawiti sem anplné

znení jeho> elánkůw. ‘

-drahne hosti, NemcůwiÖechůw. Na jednu pak hospodu,'lkde

stáli‘Öechowé,ìpŕiäli take na wino kneäí a äâci: a. tu jedni

2 nich w kostky hráli, 4jini trejowali a jin'é kratochwile wedli

podlé obyeeje swého A potom pi'ieedäe k stolu, — 1111132 .Öef

chowé sedeli, welmi se k nim ochotné nkazowali, таща mlu

Vwice: „Nuìe páni Öechowéi mejte s námi dobran wůli a

_ budte weseli; neb se 512 ten eas blíäi, abyste z powesti swé_
zlé byli wywedeni, we kteréä ste i s pŕedky swymì tak dlauhá Y

léta stáli; nebo jiì zprúweowé waei duchowni dosti pekne x'mllY

. uhodili sI legatem od nejswetejiiho penn naà'elio poslsny'm do

ç Budina; jakoìl pak i král ted' nyni jest na to р1‘15е1 do Prahy

a snëm walnj'r 1110211, aby to k mistu bylo wedeno, co jest

`jiä namluweno. A weru máte zreeho boba .ch'wáh'tk ie se

wám jeäte w takowé zailosti milost okázala otee swatého;

а myt toho wám i waeirn kneîim Werne pŕejem, ie ste sc_lsèîV

w eas urozumeli, n. ze jiä bohdá. pŕíjati budete wv jednotu

naäi za. syny cirkwe swaté.“ Ty ijiné ŕeei k tomn podobné

mluwili, a Öechowé jim k tomn jako pollen ústy odpowidali`

А jakáumeli. Alekdy'ì'. pak oli nich~ odelli, tu sami~ mezi' sebau

rozjimajice, poeali se diwiti takowé pŕíwëtiwostiodtech, Ме

fis в „imi лам-а 11ё1ц‘1у стен ш1шш;5.1‘е1и1у jeden z nigh,
sede jako zdeäeny a polannìrtwy, kdyì' ho p'amatowßii, za- i

ŕwaw sám w sobe nhlostne wzdechna ŕekl: „O weenj baie!

eeho sme doeekalî lifted Öeebowét“ тыс-робы naŕikati. ai'

temeŕ weecky zkwilil“ atd (t. йе lwyznâm' liusitske, nekdy

witezné a elnwné, melo nyni wziti konec,` dle jeho zdáni, tak

`zbednwany a potupny.) (Archiv-Brattlkj, VI, 108.) '
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1)V „Zádáme, jakoî` meli, vk dokonani kompaktat,1502

listowé od sboru Basilejského wydáni hyti okolnim

i domácim knízatům, biskupům a prelátům i~ pá

nům, ahy Cechy a` Morawanyfkteì'i prijimaji a pì'iji

mati budau telo a kreW pana Krista pod dwoji spůso

bau, meh, drzeli a wyznáwali za Werne hratry a syny

matky cirkwe swate, jim w tom neutrhujíce ani jich

kaceî'ujice, ale k nim dobrau lásku aki'estansky pokoj

zachowáwajice: ti listowé aby od Otce swatého papeze

Wydáni byli.“ _ ' ч

2) „Aby arcibiskup Prazsky'Hs swymi biskupy Li

tomyëlskym a Olomauckym byli spůsobcni podlé kom

paktat, tak ahy sami osobne .lidu obecnému naboznè

zádajícímu telo a kreW‘ pane rozdáwali pod dwoji spů

sohau, zákowstwo hodné, kjtémuz rozdáWani nachylné,

ahy na knezstwo swetili bez weelil-Iéhol zpeeowáni a'

odporu, a. knëìim jinym pod schau ahy rozkázali, tak

jakoz piedepsáno jest, ahy lidu podáwali >a. to opatì'ili, _

ahy lid zádostiwy nebyl obmeskán. Jakozìpak Weecko

to kompaktata W sobe Eire zawiraji.“ ы '

3) „Aby swrchujmenovvany'7 arcibiskup a hiskupowé

byli woleni a spůsoheni podlé swobod. a starodáwniho

zachowáwani králowstwí Öeskéhoa markrabstwi Mo
rawského.“l v _ `

4) '„My pak Öechowé "a MoraWané, jakoz od Otce

swatého zádáme weci pì'edepsanych pro swornost a po

koj _a' zachowáni dohré kŕestanské _ jednoty, tak zase

mame a chce_me ueiniti posluäenstwí sluené, podlé ŕádu

wëeho ki'estanstwa, w techto slowích: „Otci swatému

a matce prawé cirkwí zswaté, biskupům naeim i jinym

prelátům ì'ádne We swé důstojenstwi Wstupujicim, sli

, bujeme l sluenau poctiwost a posluëenstwi мама, podlé

zákona boziho a ustaweni swatych otcůw.“ i
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1502 _ 5)l „Bylyliby `k roztrzee tohoto swatého' jednáni

uwrzeny skrze kehozkoli nekteré weei, kteréz we sboru

Basilejském byly uwedeny a pismyswatymi dostateene

uhrazeny, jake rozdáwani ditkámjnemluwñátkům, eeske

spíwani ¿a jiné: skrze takowé weei at nebude pi'ekázeno

ani w reztrzeni dáwáno toto jednáni, ale ty takowé weci

stůjte we swé mire, jakez sau vposth'iweny za easu jed

náni kompaktat; a jakez nebyly sau ku piekázee jed

. nani Àkompaktat i k jich zawî'eni a zapeeeteni, téz Ai

'nyni nebndte na prekázku k dekenáni a wyplnenítyehz

‘ kompaktat.'a

G) „Budeli о te jednáne s Otcem swatym ,a deko?

náno, to _my za-weliky wdék pi'ijmem a'rádi se zacho

wáme Wposluëenstwi ŕádném i w dobré jednote se wäim

kî'estanstwem. Pakliby ty weci newzaly“ skonání sluë

'ného, zádáme Awjtein opati'eni byti, aby to jednání ne

bylo k budaucimu zleheení korune ani kompaktatůlu.

Bud pak co dokenano neb nedokonáno, kempaktata we

swé pewnosti stůjte.“ I

„Take рго` uwarewáni budaueieh půtek a nesnáz'i,.

„мы ро edjezdu VVaäi král. Milesti edv nas, pene

Wadznowy nalez to w sebe zawirá, ze po hlasich wet

ëieh- jiti maji saudowé i nalezewé: zádalne 1i prosime

weliee se Wei snaznosti, 'aby w tychz saudech sedali

pani a wlńdyky W rowném peetuv s obau stran', se sti-any

Rimské i strany паи.“ ’3 . .

vPezoruliodné jest, ‘zev r. 1502 naäel se mezihor

liwejëimi pedobejimi jisty робе: osob stawLL panského

i rytiî'ského, jezto neaueastniee se panowawäich te doby

půtek o práwa stawowská preti mestům, ukazowali se

l23) Cedule о tom shuwek/i'i w archiv.“ Ti'ebonêikem ries@ nápís'.

„Toto jest ed' Настю zádáno na králi JMti ne. :même obec

J néín“ oc. Take spis ten ¿te rse w Archiv“ Bratrskéxn.`V1. 11-1'.
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byti netoliko 'nestrannymi, ale i mëstům náehylnymi.160

Strana tato sleehtieůw mírne smyëlejíeieh brzy rezmno.

zila se pristupowánim k ni také nekteryeh ïpánůw ka

toliekych; jake?A pak e' půsebeui jejiln i dale, wypra

wowati budeme. Со de nowyeh peknsůw ale `e urew

náni se s eirkwi Rímskau, ti, kdyz wyneäeny na jewo

wyminky, fpod kterymì pedebojípodawali se kn'pe

sluäenstwi,~nemohli nez na zmar jiti zároweñ se wëemi,

kteri je na*té__samé oeste byli bud predeäli bud i

následowali. - 'Nejlepäihe VI'irospëchu doäla na snémn íádest krá.- »

lowa o pomoe na walkn tnrcckan.` stawowé záwedili

mezi sebau echotností we swoleni wäeebecné a dosti

znamenité clauë ‚ s hlawy.' pansky staw nloäil na swé

Osoby mnzského i ienskehe pohlawi.kteréhokoli ниш
ро 30 greäieh ëeskych sililawy; staw rytiŕsky po 14

gr. e. 4s hlawy pohlawi muiskéhe i ienského starého i

‘ mladého, a Wäak s déti jen pe 1 gr.; mëëtanům ho

spodáí'ům ulozene take' obojimn pohlawi po 10 gr., s ёе

ledi po 1 gr.; kupei w méstech mèli datiA po kopë gr.

se sklepn, prebostewé, opatowé, lkanowniei a {мы ро

15'gr.; dédinniei po .15 gr., krémai'i telikéí; kde ре

nize na úrocích mëli, powinni byli dáti ze sta kop ji

stiny pe_ 6 gr.; lidé peddani w mêstech i wesnieieh,
téì knëzi, ìáei a jiné Osoby stawlu duehowniho wesmès

po 1 gr. s hlawy. Ku petî'ebé vybirani té dané na

i'izen jest -popis obywatelsfiua weäkerého w zemi na ten

spůsobLÍe páni a rytii'i se zámkůw i dworůw swych

" dáti mëli hejtmanům kl'ajskyln ' napsany poëet '0301),

které'Z» inèlì pod lsebau bezprostì'ednë, a perauëeti w

kaädéin zeV swyeh mest amësteëek purkmistrn i etyrem .

Ьопёе1й1п,"со111‹ёй.жд mdc wccnici _ richten c awémc

konäelům, ,aby pod'pî'isahau sepsali obee swé Werne,
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1502 tak aby zapsáni byliw kazdem dome hespodgiŕi napŕed,

a pak osoby weliké _i male weeeky. Mesta králowská. '

mela wybrati kazdé ze sebe ku popisu takowemu lidi

hedné. Penize sebrané mely lezeti u hejtmanůw kraj

skyeh a na radnieich mest králowskycb, azby rwyberv

24 osob od zeme zwoleny, z kazdého stawuV po 8 oso

bách, je k'sobe pî'ijal. „A ty Osoby` ze weeeh ti'i sta

wůw maji slib ueiniti pod prisahami krali napi'ed a
potom wei zemi.,` ze penezi nikam jinam hybati

nemaji, nez na lidi sluzebne, kdyby král swau oobau

jeti a táb'nauti ráeil p_roti Tm'kůrn.“` To wee wyk'enati

se melo do swátkůw letnienyeh nejprw pŕiätieh’. M)

Skoda, ze i z tehoto jak se z_da desti pilnéhopepisu

obywatelstwa zeme Öeské nezaehowala se potomstwu '

' ani ta nejmenei pamáńska!` ` ‚ f _ j - '

W konei tim smutnejeim oetla se ale zalezitost té

doby nejoprawdowejsi a nejnesnadnejäi. Kdyî 111111 -po

dlauliy eas nadarme usilowal smiŕiti stawy pansky a

_rytiì'sky se stawem mestskym po Ypŕaitelsku, jelikoz 'po

tkáwal se pry wende s neustupnosti Welikau, pì'ielo na

to', co pî'edwidáno 2` dáwna, zeA co niecny rozsudi

„mel podeliti je o sprawedliwost. Obe strany zawázaly

se, ze „eo JMt mezi nimi rozsudkem a za

sprawedliwé nalezne, to majia ebteji weiekni pî'ijxnauti,

oblibiti a drzeti i zaehowáwati neporueitelne.“ )Vladi

slaw wzal auŕad ten na Vsebe s temi slewy: „zawázàni

jsme wysoce, zůstawiti kazdëbo pŕi práwieh a swobo

dáeh: w tom newezmeme jednem, ani dáme druhym.“

M22Jt W autery pak po kwetné nedeli, dne 22 brezna, wy
ai ‚ к ‚‚

24) Rukopis Talmbersky l. 277 sl. Stary letopisec (str. 259) 'klade'

ng miste 30 gr, eili. рт kopy, ws'ude po zlatém uherském,

eili nynejiiim c. k. dukhtu; zdá. se tedy, ze tebdáä dukát po

'eitán pe 30 gr. e. '
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hlásil os'udnj'Í rozsudek swůj, jehoîto nejpodstatnejei ob

seh byl následujici: . ..

1) О Ыаец mest na. snemich. Staw pansky a. ry

шву na. snemich, rokujice о swá práwa, mohau to dobì-e

einiti a sami se zawreuc, ŕiditi а ustanowiti bez mest,

pokudz se zdiiti bude; а. стой swych práw pi'ieini

'aneb ujmau, .to mají mesta podniknauti z toho, coz na.

zemi maji swobodného. Pŕi woleni krále maji Prazané

а jiná mesita. uziwati hlasu ti'etiho swobodne' podlé pá

nůw a rytiïstwa, tez take coz se dotyee wyzdwiìeni

wojen wen z zeme pro potŕeby králowské a zemské,

a swolowáni 'berniï král weak má.l budaucne Wolen

byti netoliko na stal'omestské radnici Praiské, ale na

kterómkoli miste, о kteréz se weickni ti'i stawowé'swolí.

2) Pány a. rytii'stwo Yz`ůstaiwujeme pl'i jich staro-I
дыша swobode, Aziby mohli piwa wai'itie slady delati

k poti'ebe swé 1 k uzitku swemu, a. také na. swych zám

1502

.eich a twrzich aby ŕemeslniky miti mohli k slwymvp0_

~tŕebám..'~ Meste w tom, coz se piw wai'eni dotyee, za

chowána budte pŕi swj'ch wysadáchß pŕi nálezu' krále

Jii'ilio, kteryzto W sobe drei, ze w okolo mest

sedláci nemaji piwzt Wai'iti ani ecllkowati. '

'3).Mestům we dsky zemské nebud kladeno lee

s powolenim naäim neb budaucich králůw eeskych;

Prazanům Weak а Hornikůin má. se klásti bez rela

torůw (t. bez „мытье králowa Ao to poselstwi ke _

dskám), jekoz uziwali té swobody ode dáwna.> j

4) Ponewadz Prazané i 'Amesta od starodáwna р0‹

'háneni bywali yk seudu zemskému z mii-ku cti, ze `ekod ‘

1 jinych weci a. práwa та trpeli, at jeäte zachowáwají
se tak;- Weci weak mestskych а 'pod ` eos pŕívsluänych

páni a. wládyky sauditi nemaji. I y
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1502 5—8) 0 ¿ëláneieht pátém i sedmém ialob mest

skyelx nestal se мацу rozsudek; о vnowé krëmy a о

ela ukázáno ku' pì'edeëljm о ne swoleuím a zákonům.
9) Zloëince, o kteréZ mëstapoiádńna budeu, mají

wydawati k wyëäi poprawé na hrad Praäsky: a wäak ‚

náklad, kterj'y na to powednu, má . jim od îadaiele na
hraZen byu'. . I '

10) Nowy nález о dáwani swedectwi k

'saudu sehwaluje se s ohradami nepatrnymi.

А 11)’ Pani dle nowého nalezu mohau pohánëti k0ho

koli o wydáni sirotkůw aneb ien do méstlse wdawäích,

a nesnmeli se tak, wésti se na dédinyjejich do slimmy

nálezem urstanowenóz ale йепу zůstaůte wìdy pì'i mu
iich sw.yel|. ъ - i

12) О domeçh panskj'eh w mêsteeh, Шеи рНБЛи

_ äejí pod äos, mohau`mèsfasama ŕiditi dle práwa swého;

odomech nwobodnjf'ch mají pánůwjejich jindelpráwem

.hledëti. Í ' ‘ ‚

13) Na. -ëlánek posledni. äalob mêstskj'fcll 'nedán

ronsudek
Z’V Wypowëdi kralowjelx na Zaloby stawůw panského

arytiŕského proti mêstům uwedeme jen dwë důleiitëjëí,

wyznamu politického. Ölánkowé 5 a 14 wyŕizeni cele

We smyslu pánůw а rytíi'stwa, tak ie’ odjata mèêstůui`

wäecka moc poprawöí nadlidmi urozenymï, Va zostŕena.

krutost zákona о porobë lidu obecného. '

Hned pî'i ètení obëírného rozsudku toho,Q5 a dŕiwe

neìli Skonëeno, pozorowati bylo pohnuti myslímäiwé a

wyznamné na. obau stranách: rouzweselenév pahetůva twaîe,

ìalost a. lmëwy w ŕeëeeli a'posuñcich-osob stawu mest

25) Rozsndek cely tiätën jest (nanmoze chybnë) w Створ. ëessk~

. Muaeum, 1847, П, 422-- 440 a492~98, die s_taré kopie w ar

chivu Kutnohorském. »l . » `  »
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skehe dáwaly zrejmé znameni о witezstwi a peraîce.

Pani hlasem wysokym ehwálili a dekewali za sprawe

dliwost: ale, jakez vyprawuje stary letepisec, „mesta

edsauzene i zarmaucená rekli sau: králi mily! dejtez

nam naäe majestáty, kteréi sme wám ekázali na naee

swobody, at půjdem demůw; a s tim se rozjeli. Král

porozumew, zeby zlerbylo, î'ekl Prazanům: Nedáwáme

toho - rozsudku äádné strane, пей pri sehe jej zůsta

wujem.“ и Na náhle rozjeti se poslůw mestskych ía

lewal skuteene král hned we psani 23 bi'ezna daném

obei Kutnoherskó, jejízto starei proti- wyslownému jeho

rozkazu, den predtim epustiwee Prahu, welikau jemu

pry'y lehkost ueiuili, .a pretez za. to trestati je poraueel.

Take slowo letopiseowo, ie wzal rozsudek swůj nazpet,

petwrzuje s_e ekolnosti, « ee listina ta nad miru důlezitá
newydánalnikdy 'a nikomu w ebyeejne' kaneeláŕské

iormèfnybrí zachowala «se wůhee jen ce formule, bez

datumfa bez králewskó sankee, aekoli pani a rytiŕstwe

neprestáwali usilowati weelnozne 0 ŕádne jeji dekonáni

a wydání. ‘27 1 4 7 _'

Král nemohl nepeznati, kweliké swe iaiostihaupl

ného aumyslůw swjf'ch zmai'eni, an pi'ieed do Cech pro

upokojeni myslí rezbaui'enj'fch, nejen heuklidil rozbro

jůw a neumirnil kyselostí, alebrz jich jeäte pi'imnoäii

a prituzil; takoŕka. neme odwráeeni se ed nehe stawu

mestského, nejwernejei jeho tehdáí pedpery, dojimale

ho weliee: a weak neweda sobe rady 'ani pemoci,

26) вы} 1010р150шё „5.260, Моппт вы. 111117.Ргаг. п, 194-5.

27) Psani krixlnwo dde. Mart. `1502, orig. w lrehi'vu -Kutne`

horskeln. Roku 1505, Oct. 22, wymohli to рам, ie rezsudek

мыт pi'edee wleäeu de desk zemskjch: a weak wädy bez

datum a bez jinych petŕehnŕeh známek kaneeláfskych. (Ru

kopis Tamb. 1. зю-ззъд‘ swim'. Zifzenil temete ~§. 24,

манжету. V, str. 23.  '

1502

23

Mart.
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1502 opustil nálile Prahu sfkomonstwem swj'm .dne 31 bi'e

Milt. ша, bez hluku a beze sláwy, do Uher se ubiraje.

О potŕebnj'cb pro tak mimoi'ádnjY staw naì'ízeních` nic

se newí ; _zemë Öeská -zůstawena tuäim sama sobé ; »jen p0

krajich zdá. se йе ustanoweni byli wëude hejtmané nowí..

Odsauzeni a pokoì-ení stawu méetského ukázalo se

brzy byti jednau z téch rau, které neuslnrcují ani

omraèují, ale,er probuzují k îiwotu nowému a úsilnéj

äimu; pocit utrpené ki'iwdy a newole hluboká.` zmocnily

se wëecli srdcí a dodáwaly odwahy knowj'm úmyslům.

Pŕedewäim obrátil se wäeobecnj7 lmëw proti pŕednimu

w té wéci působiteli7 králowskému prokuratoru Albrech

towi Rendlowi z Auëawy: ten zajisté 1 со sklada-tel

nowého zi'ízeni zemského, i co ŕeóník pí'i saudu, pro

Wedenim 4zaisady o'- swobodé Elcchticůw а neswobodé

lidu mëstskóho, nejwiue byl pi-ìspël ku porziZCe а ро

niiem' tî‘etího stawu._ I ncbylo hany, kferáîbjf byla.

nepì'ipojowúna ke jmenu jeho.` Jakoî pi'íkry doktrina

rismus we wëcech politickych málo kdy prospëënj'm

bywá, tak i zde zawedl muie jináëe rozumného а éle

chetného do zámeznoisti4 politowáni hodné. Rytíi' Rendl

zapominail7 ie méêta ‘králowstwi Ceského, aëkolikrá

lowské komoî'e byla. poplatna,Y twoì'ila. jeätê zwláätnia.

samòstatnou 11101: Wáleënau, bez kteréì zemé obejíti se

nemolila, kterái stálana rowni wůleëné moei stawůw

panského i rytii'ského, aniî mèla pŕíéiny, наго se báti

aneb ätítiti. VVëak опа роиё11а Ъгиу jak jeho) tak i

«1:te1 swët, йе niko'li nemusela, anii pak mínila, podro

biti, se pod panstwí a wůli urozenstwa.

Weäkera jednota. mest králowskych “s sjela se ke

28) Staï'í letopisowé (11a str. 261) piawí, ie Kutnohorätí z jednoty

seJ тупых, ëemuä ulezůpis uëinëny (w arch. mubejním) na

odpor 0116561. ` ` ‘
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dni 2 máje do Prahy a. usnesla se na eláneích -ná-sle- 1502

dujieich: 1) Nowi heitmanowé po krajich, bywse nsta-2 Mai

weni bez -pi'itomnosti, wedomi a wůle mest, nebndte

ani co takowí uznawáni, aniz jich od mest poslaucháno:

a wsak pokud působeni jejieh nedotyká mest, nebudte

mu èinëny pŕekáìky'. 2) Zadny mestan nepohánëj mé: Y

sfana k saudu zemskému, ani komornimu, lee 'jedinéf

z dédin swobodnyeh, lidi zbëhlyeh a z eeledi; kdo

uëini jinak, bud wypowëdin ze wseeh m'ëst králowskych

bez wyminky. Budeli ale kdo polmámy 0d lidi panského

neb rytiŕského stawn, má `o tom oznámiti Prazanům,

ktei'is omluwi jeho nestáni. Staneli se mu jakékoli

proto pî'ikoî'i, slibuji wsiekni litowati toho spoleenë a

moei takowé moei odepî'iti_ zase. Berne s hlawy

swolená budii pied se Wybirána, a Wsak ukládána na

radniei kaidého mësta; potáhneli král osobau swau

preti Turkům, budis wydána Praianům, kteî'ís nalosi

s ni dle snëmowniho usneseni. 4) Potkáli které mësto

jakékoli protiwenstwi w pî'iëinë rozepŕe Wedené se

. stawy panskym a rytiŕskym, pokud tato snëmem obee

nim u'rownána nebude, zawazuji 'se Wsiekni záwazkem

Wy'sokym, ze jedni druhych w jejieh práweeh „do tëeh

statkůw i do tëch hrdel“ opaustëti nemají, ale ‘maji

sobs radni a pomocni byti preti wsem a kazdémn,

krále; jediného wyjimajice; a wsak také zádné mësto `

nie poeinati riemá preti ìádnému swéwolne, leeby to

prwó wzneslo napainy Pra-zany a jiná. mèsta. __ Tak

tedy staw тётку priprawil se k důkladnému odporu,

poeátku wsak k ustrkům a půtkam bedliwë se wy

hybaje. -— ’ » _

_ N_ásledowaly mnohé důkazy poëinani" nad obyëej '

energiekého. Pohraniëné půtky s Nëmei, шиты Ва

wory, byly w Öeeháeh ode dáwna udalostí takoï'ka
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1502 Weedni; zwláete páni z Guteteina a rytiî' Herman z Ja

nowic nodali krajům onem oddechnauti sobe w pokoji.

W bëhu léa 1.502 possi' гаке Ргайапё йёазгпйй ее

w» jízdách proti Nemcům, a I'ee'jest, ze nekteŕi z nich

w mesici eerwnu psanim odpowednym» do Cáhlowa

ohlasili samému cisari a poddanym jeho wálku,di'iwe knizeti YJií'imu Baworskému avbiskupowi Pasow

skómu einiwëe skody.” О událostech tech i jin'ych а

jejich pì'ieinách nelzc nabyti äireího swetla. Tolik ale

zdá se byti jisté, ze jcdnota mestská, welenim Praia

nůw, chowala w behuA tohoto léta do 8000 lidu

branného, a mluwilo se, йе mela w aumyslu, rozmnoziti

poeet ten na. 14,000, aby pry, kamkoli so wrhne a-do

razi, nemela se obáwati ekody ani lehkosti. Wůbec

zpráwy z Öech té doby knizeti Albrechtowi Ватаг—

skému do Mnichowa podáwané з“ to w -sobe ncsly, ze.

jak moc panstwa irytíŕstwa klesla byln.A nad oeekáwan'i,

(ana .pry w celém Plzenském krajì sotwa 100 jizdnych

dobŕc odenycb do pole postawiti lmohla,) tak 'naproti

tomu w mestech wee zmáhalo se wice a. wice: starci
mirumilowni wende w vautadeeh mista. postupowati mu

seli pokoleni mladäimu, smelému а. bojechtiwémn; we

wëech myslech braly pry wrch nowé myelenky, nowá

zdáni a mneni i nowé záliby, odpůrcowe spil'ali

‹ „pikhartstwi',“ aekoli one s nabozenstwim snad nie ei

niti nemelo, Z toho aspoñ wideti, ze mesta byla od

hodlána ke weemu a na wee pi'iprawena, kdyby jim

'29) Рев! о tom. Pe'trjz Rosenberka ниш Wladislawpwi. (Koncept

srch. Tŕehon ). _ ' .

30) Nalezli .sme также zwlâëte w král. archi'vu Baworskem, we

knize pod nápisem Böhmen' und Oberpfalz, lit. 1,1, pars XI,

z м 1501-_1506. . ' f
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následkem jejich .pi'e а králowa rozsudku

' Öînîtise melo. . _ ,

. Ohradìwäe' se w postaweni tak silném, nernzmyelela

se :nesta podáwati se opet ke smlauwe se stawy slech~

' tickymi.' Uzila k tomn prosti'edkowáni nejwyäëiho kan

cléî-e Jana z äelnbcrkaf chnáni cele wlté weci neni

podrobne známo, ' jen tolik wime, ie mesta pbzadowala

nawráceni se kn práwnimu status quo pî'ed r. 1500,

tak ahy nemeio _moei ani nowé práwo a zì'izeni zemské,
ani- pozdejsi 'jakékolî шмотки. V Psaní ó tom w me

síci srpnu mezi pi'ednix'ni` nekolika. pány eeskymi pro

‘slá poueuji nás, ie po'eet ochotnych tomn pristaupiti

pánůw a wládyk byl welmi skrowny; weliká .wetäina'

„аромат, „in se jim nezdá od tech práw odstaupëtî

a. о jìnych ńewödeti, ku kterymìby se mohlî uteoì, ne

jezdic do Pruhy; oni ze tech práw za nowé ńem'aji,

nez coi od cisare Karla ai do nynejeiho krz'tle'jest

drzáno, to jest wybráno z desk, ìtaké' coz lirednici

u desk za. práwo we swyeh hlawách sau nosili, to jest

wepsáno; jeZto dokndz to se nestalo, lidé od úŕednikůw

базы) k omylné и ekodné >`zpráwe sau _prieházeli jejich

nepameti; take mnoho гнусь potŕebnych weci 'jest na

psäno, jeito se lide wedt ëím zprawiti. А kdyby to

melo weecko mestům k wůli zkaäeno byti, 'jakáby pánu

naäemu iehkost _i пат ЬапЪа mohlaby pî'ijiti, jako

ьу'сьот ю z néjatthn этом @inist A jette sobs“ со

lidé tak pî'edkládaji, kdyby más nyni k tomu pí'îwedli~

Prazanê, zeby potom snad.chteli, abychom my nikdy

swych práw oprawowati nemohli bez .jejich wůle; jakoî

sau to paklzjewne mluwili, eehychom nemeli bez nich

práw swych pñeineti ani “дата“ ас. “1 "

31.) Pssni Bohuäe Kostky z Postupic k Janowi z ëelnberkl

jake násilí 1502

Aug. 
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l 502

1 1

Nov.

14

Nov.

15

Nov.

Následkem takowéhoto jednáni uloäil král ke dni

sw. Martina (111istop.) nowy'7 snem obecni králowstwi

Öeskemu, ahy stawowé sami mezi sebau poknsili se

jeete o nejaké dorozumeni a uroWnáni. -A_le ani ро—

sledni tento pokus newedl k> ìadaucímu cíli.l Newime

sice, co` tu Wee mluweno a 'podawáno sv obau stran:
zname jen odpowedi dwe, které'ì mestům .lod stawu

panského va rytii'ského dne 14 a 15 `listopadu dany a

Ído desk _zemskych zapsány byly. W prwniprawi se:

„Pani Prazané a pani poslowe zA mest! Jakoz ste nas

zadali, ahychom Wás pii Waeich práwich a swobodách,

sprawedlnostech a uzitcich zachowali: tak my prawime,

zev my nic newime, hychom w eem aneb oe s_wami

èiniizi meli, jeztohy proti waeim práwům a swobodám

bylo; neb o wêecky weci piedeslé kralem JMti s Wami

koneo a misto máme. Nez тау jeete prawime, máteli

co jineho mimo to, oe s wámi ,konecf mame, или to

chceme slyëeti ‘a _s wámi se o to sluene a pŕátelsky

rownati, jako s туш milymi prátely.“ We druhé

odpowedi stoji tato slowa: „My was-pri ,waeich p_rá.

wich a sprawedlnostech radi choeme zachowati, kteréz l

wam sprawedliwe nalezi, a nikdy sms wám W 'ne ne

.~sahali: jedine wy nas pì'i naeich práwich, swobodálch

a pî'i rozsudcich krále naäeho prwnejeich i nynejëich

Pakli se

wam zdá presto, йе my VWam tuto co nepŕátelskeho

podáwáme: ale chceme о to Jeho Milosti králowskau

s wámi radi napraweni A jakoz ste poviedeli, ze

ku práwům stáwati nechccte, krom o dedictwi swobodne,
o lidi zbehle a oÍ eeled zbehlau: mili páni Prazane -а.

zachowejte, kteI'iz mezi námi ueineni jsau.

Litomyel. 23 Aug. 1502) i jiny'ch` o. tom.pod`obnych wice w ar

~ chivo Tŕebonskem. ' u ’

`
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páni poslowé z mest! pomyslte na to, ce nam i Wam 1502

nyni práwe w nepŕitomnosti králowe einí, zeto swor

nest, pokej, jednetu a lásku. Pak mali wámi to ru

ëeno byti a kazeno, mybychem wam toho, bůh zná,

nerádi piali, jakozto tretimu stawu w tete zemi stare

bylému, a podlé tech záwazkůw, kteréz ste wy tak

dobŕe jake i my králi pánu swému k podniknuti práwa

ueinili. A zádáme wás, ze toho нарыва sami pre sebe

i pro nás take pi'ed se' bráti nebudete.“ 3" VVideti

z techto Teei, ze aspoñ wec piíkrá nikdy nedala se

zawinauti do lanchaV na pohled newinnejeiho ‘a laska

wejsihe.

Jaky ale kenec'melo to jednáni, dewidáme se jen

ze. zápìsu, tehoz druhe'be dnel (15 listepadu) wlozeného 15

do desk zemskyeh ed stawu panskéhe- a rytiŕske'hez Nov'

7,jestlìzeby kdokeli chteli nás neb ktereho z nais moei

tisknauti ed rozsudku krále JMti, ze weecken pansky

a тушку stawr pod záwazkem práwa obhajowání máme

11a takowé sebe wespolek pomáhati a sebe neopauëteti.“

Naproti tomu mesta leswedeila. se werejne, „ze napotem

nebudau ani na snemy jezditi, ani k eemu swolowati,

lee stanau jejich prwm' swobody a práwa.“ 33

Tak tedy rozstrk stal se dokonaly, stawowské roz-`

broje a nechuti destaupily.wrehole swého, a nikd'e jiz

nebyle- eáky ku pekojnému jejich urownani a smiŕeni!

32) Odpowedi ty obe бы: se w rkp. c. k. ‘Videñské bibliotéky

'Nh 5106, n» 1. 91—92.

33) вы: letopisowé na str. 262-3. Archiv eesky, V, 263-4.
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~eLÁNEK DRUHY'
‚ Po-TRZKY NÁBOZENSKJÍ: 1 MANSKÉ.

Pokoj шагам; а reitarstiva. Králowa swatba. Wát/ca в Тат/су.

Newt au-Fedníci zemà'tí a Albrecht z Kolowrat. Wgtrëností

panûw glikůw. Sjezd видимы, wítëzstwí Диабета a nowe'

l rozdwojmlí w zemi. Mandat preti ëeslcgjm bratŕtm a anëmowé

roztriüí. Postawení bratŕi w Praze. Bifth ваш/су наде

chdch. Boje mi sli/cy a Lckclckgmi. от на ‚дату.

Pomëry mamke', шаг/ш w Baweŕích а slawná бес/22110 ро

ráäka. Sigmund [спас Polskg we, Slezsku a w Luìici. Вго

_jeníl mezi вишу а 2‹1епё1с Lew z Roëmitála. Slranm' трату

w Illorawë i lw бес/111012. Jífík тетшу z сшит.

РУОДфЬОМСд/ф i proslŕedkowání Praëamìw ;l upoleení.W§e-'

rubske'ho; snëmoumí milez o poruwnání Èlíkůw s mauyva тё

l:Hang Loketakgjmi. Uhjpení a smi-t bískupa. Sidwzske'ho.

(R. 1502-1506.) '

Prawda ’stàtowèdnm ze mrawy jsau jistëjëi zó.

stitau'spoleèenstwa neili zákony, nabyla z dëjin eeskyeh

tète doby potwrzeni skwélého. Moe мышата octnula
se byla na rezcesti a we sporti, ktery pìfirezenau swan

pewahau wedl- k nasilnému brojeni a k půtkám krwa

wym: a wsak .skntkem nic toho nenásledewalo. Wi
dime tu s1:ra._ny,rhotowé k boji, wyhybati se mu bedliwë;

bez umluwy, bez pî'imëi'i ndrznje se po nékolik let

pokoj, preteíe bojowné chtíëe a odwahy wojenské dr

иду jsau na nzdé moei newidoman. Pani desti, ne

pi'estawajiee pri wäeeh nemeckych ehautkách byti Slo
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wane, pro dobyti a utwrzeni sebe panstwi neodwázili

se pì'edce ai ku proléwáni krwe; meetané, pejistenu

widauce swan swobodu, spokejili se na chwili zdarem

takowym. Stawowé rozezleni ziwi byli dlauhy eas

1502

wedle sebe, a weak Wespolek se nedotykajice; stáli

preti sebe jako na strázi, kazdy poeátku se waruje.

Pani ostychali se анаша mesta впишут uziwánim '

a prowádenim oneeh práw, kterychirl mesta jim popirala;

saud zemsky mirnil se w pohaneni lidi stawu mest

ského. Tak kdyz nedáwala pŕíeiny k nowym půtkám

strana тыла, mohlo weekero státni ústrojí udríeti se

i nadále we zwyklém ehodu swém, a mysli aspoñ po

nekud ukojené ‘obracely se k дадут zase zájmům ay

událestem. .

Oblibowáni weak ‘eizich zákonůw a. práw nemohle

nemiti působeni take we mrawich národu eeskéhe;

zwláete prowedené pí-ed nedáwnem porobeni lidu sel

skéhe dale pî'ieinu ke splaeeni se a zdiwoeeni hojného

peetu teeb, kterych-se tykale a kteŕi odolati nemohauce,

trpeti pŕedce ,nechteli. Jiz nekolikráte bylo nám mlu

witi o mnozieim se w techto letecb laupeznietwi silnie

nem, a kterak na snemich zaleby se Wedly, ze бе

chowé spůsobůw nemeckych se ehytajiee, dáwali -se

W tak î'eeená „reitarstwa,“ i“ t. w jízdné'haufy zboj

nikůw, prewozujici laupeie a násili iádem a spůsobem

wojenskym, kdekeli jake koi'isti naditi se bylo. Byl

to zwláetni .neduh easowy, ëiìiwïsi se, ce 'epidemieká

nejaká. nákaza, po wëech zemích koruny eeské. I ae

koli reitaŕi nemeli spoleené organisace, jako nekdy

34) Наташу důkaz nemeckosti tech reitarstwi nalezń. se i w tom,

ze one I_iii „gselnryty“ (Gesellenritt) nazjwala to, eo nekdy

za dob husitskjch preste „jizdy“ slulo, 'nyni pak jmenowali

bychom шин: „rusia“

4#
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1502

1

„bratîi“ za krále Jiî'iho, chtëli pŕedce jakési mezi se

bau solidárnosti, aby aspoñ jedni druhych hájili а mstìli.

Wláda zemská, stawei se strannickau sama, i postrá

dajíc tudiz jak moci hmotné, pro známau komory krá

_lowské chudobu,` tak i moci a Wáinosti mrawni, která

samodek wymáhá si poslueenstwi, musila w techto lé

tech wice neili kdy za lidské pameti zapasiti u Wnitî'

6 Jun.

zeme se zpaurau a odbojem zjewnym, jehoz nálezite

ani utlaeiti ani potrestati nepostaeila. l '

Jakoz Wladislaw byl prwni král Cesky, jeni?l stále'

pì'ebywal w cizine, tak i jeho koneene zeneni se po

waiowáno w-zemi témeî' za událost cizi a. zahranienau.

Zenich 461ety, jeni oklamal byl ti'i newesty, nena.

lezal, jak se zdá, tak snadno etwrté, aspoñ na blizku

pi'ednich trůnůw ki-estanskych, kterázby ochotna byla.

sWëi'iti jemu osudy swé; takét mu od námluw piede

elych jeete dispensace bylo potŕebi. Zádost o ni po

tk-ala se u Alexandra VI, pro patrné jeho teh'dáä pì'i

prawy k wálce Turecké, s odporem newalnym. Za.~

snaubil se tedy w dalekych podpyrenejskych koneinách

s Annau, dcerau Gastone hrabete Kandalského (1487—

1500) a Kateí'iny hrabenky z Fuxie, tudiì po matce

wnuókau nekdy Marie Orleanské, sestry Ludwika XII

krále Franského, na jehoito dwoî'e Wychowána byla

ode mládi. 3° Pány eeské Wolal jiz 6 eerwna 1502 ko

i swatbe swé, prawe ze newesta jeho, budauc od krále

Franského wyprawena do Benátek ke dni sw. Petra а

Pawla, mela. W Uhŕich korunowana byti 10 srpna.: опа
10

Aug.

85) „О. Anna de Candele. ex regia stirpe Fuxorum oriunda,“ _

tak „путы 4ii Wadîslaw we schh psaních. Otec i matka.

jeji bylì téhoì rodu hrabat z Fuxîe (de Foix, hrabstwi pod

Pyreney leîiciho), jichì jedna linie mela pi-ijmi „z Candale“

eilì z anglickiïho hrabstwi Kendal, jei drzcla byla nektery eas.
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wäak opoulíwäi se, pî'ijela i korunowána. we Stolním 1502
Bêlehradê teprw 29 záì'i, a. svîvatba slawila se nia hradë 29 Spt.

Budinském teprw tuäim 0 î'ijna. Nowá. -králowá chwá- 6 Oct.

lena ne tak pŕo krásu . (bylaf prj'l welmi tlusta), jako

pro rozumné chowání, ana maudrym hospodaŕenim u

wodila důchody králowské do lepäiho poŕádku; Wladi

slaw nabyl w ní koneënë rádce, kterémui auplnë wëŕil

a wëî'iti mohl. Ohledem na. Öechy byla to jediná. je

jich králowna, 'která zemë Öeské ani nespatî'ila nikdy.

Wálka s Turky, pî'iprawowaná tak dlauho а tak

hluénë, wedena w béhu r. 1502 ne bez prospéchu, ale

zpráw oni uröitych a spolehliwych nedostáwá. se. Stary

náä letopisec prawí jen tolik, йе `toho léta,.krá.ll “Чай

slaw porazil Turkůw do osmi tisic nejsilnèjäicll jeni-l

ëarůw; a uherëti spisowatelé mluwi о Witézné wyprawë,

brzy po králowë swatbë, do zemë Bulharské ai pod

mêsto Nikopol, jehoz wëak dobyti lze nebylo. Kdyi

ale Benátëané uzawŕeli mir sBajazetem jii 14 prosince 14

a sultan podáwal se ke smlauwë, Wladjslaw ztratiw Dec'

nadëjirna daläi subsidie, pustil také mimo sebe úmysl,

opustiti milostnau manielku а táhnauti do boje. Wy

jednáwání wBudínë i w Konstantinopoli о pokoj dlauho

nedaî'ilo se, a Ферт 1«1_уй krfílowskj'y wůdce uhersky

` Jan Taréaj porazil а zniëil cele' oddëlení wojska turec- 1503

kého u Jajce dne 2 èerwence,"m hledali- Turci míru2 Jul.

36) Jan z Kunowic, synowec biskupa Jana Filipce в té doby pi
. sm" králowsky, psnl z Budína 9 Jul. 1603 tuto „nowinu“ do

беси: „Král JMt poslai Tarëaj Jánoäe s dwoŕany uherskŕmi

a s nëkterymi jinjmi ioldnéŕi, talc ze jich bylo 0110104500

i s pëà'imi, ahy na Jajci äpiie dodali. 'O kteréä wëci ткё

dëw jeden baie aneckj. ëekal nedßleko ш nn nè od Jajce

в 10,000 ankůw; a kdyì, jìi téméx'- n mësta byli s tau äpiii,

pŕitáhli ua në Turci. Kteï'iì. (Ullii) bywäe. tahé äikowáni a

pohotowë, в. wìdance ze jìnaë hjti nomůáe, swedli s nimî
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1503

20

Aug.

s wetei oprawdowosti, kteryz i uzawi'en jest 20 srpna

1503 na sedm'let, s wyminkami pro ki'estaustwo pro

speenymi. Neumime udati, kterak potom nalezeno

s berní w Öecbäcb sebranau pod tau wyminkau, aby

kral osebne tabl de pole. - ._

Poeátkem r. 1503 stala se we wlade' zemske wÖe

ehach zmena, která mela důlezite následky. Nejwyeëí

purkrabe Prazsky, ustanoweny'r jiz nekdy od krále Ji

i'ibo, Jan Jenec’z Janowie, poeitiw keneene bi'ime let,

r. 1502,- kdezto spolu zproneweŕil se kaliehu, k na

bádani Jindi'icba ze Hradce uwolil se ustaupiti jemu

s mista. Zpráwy o bnuti tom zachowané peueuji nás ~
о spůsobu, kterym ebsazotwali se té doby nejwyäsi

ůŕadewe w zemi. Nejwyeei kancleŕ ed 1_'. 1479)

Jan z Selnberka miwal w tom nejwetäi působeni; a

mimo pana ze Hradce zálezelo na promène takowé

nejwiee Albrecbtewi Libeteinskému z Kolowrat, muzi

welmi ctizádostiwému a posud málo zamestnanemu, eo

hefmistru dweru`králowskébe w Öecbáeh, an král dwo

rem bywal w Uhŕicb. Oba tito pánowe ebrátili se

s zádostiswau ku panu z Selnberka, nabizejice jemu.

take powyeeni, a sice na nejw. komernietwi zemské,

jez petud~ zastáwal pan ze Hradce. Рать. Selnberk,

weda ze pani z Resenberka pi'áli takowe promène, pro

půjeil se k ni za prostrednika, jak u krále, tak i u

pŕátel swj'feh. Predni radewe králowëti w zemi pozá

dani jsau weichni, aby d1e'formy"ed nebo nawrzené

bitwu в porazili je na hlawu, tak ze jieh'málo ujelo aby

zbiti a zjimáni nebyli. A ce jich zjimáno, jezto welmi ипп

meniti nebyli, dal je Tarëaj weeeky stinati, krome wyhrnl

jich padesáte a nekelik, kteŕí jsan znameniti a na dwoŕe cí

saŕském wzdycky byli', ty jest sem poslal králi JMti, ktn-i'iz

tuäím we tŕech dneeh zde budau. A ta bitwa se stala dnes

гудел.“ (Sanwekń cedula w urchivn Tfeben.).
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pi'imlauwali se ~u krále ktomu cili. Uéinili to s jedné

strany pini Wok z Rosenberka, Petr НОН-01:39 a. .Lad

slaw ze Sternberka. i Jeti'ich Bezdruziekjf z Kblowrnt”7

в druhé strany Wilém z Pernëteina, Petr 'Bydzowsky

z Wartenberka, Zdenëk Lew z Rozmitála i Jan Zajimaó

z Кипятят; potom rytíi'i Albrecht z Leskowce pod

komoŕí, ,Mikuláä i Burian Trèkowé, Jiŕík Как-Ш; z‘Ne

zetic a Bohuslaw Bi'ekowec z Ostromeëe; nejw. вид!

Půta Swihowdkj' z Risenberka a. rytíi' Otik Knmycky"

z Tropéic obmezili pî'ímlliwu swan za ' jediného pana

Hradeckého, nepi'ejíce panu Seliiberkowi; Petr z Rosen

berka., Bohuäe Kostka z Postupic, Jan Spetle z Prudic,

Albrecht Rendi z Auäawy a. Sigmund ze Chmelic

jeli s мамашу spola ku králi dq Budína i pomohli

osobné, ze wyplnilo se pŕání jejich.” Jiz w mésici

lednu 1503 byli Jindí'ich ze Hradce nejw. purkrabim,v

Jan z Selnberka. nejw. kolnorníkem,v Albrecht z'Kolo

Wrat nejw. kaneléì-em. StarjÍ pan z Janowic7 byw ро—

sledním potomkem staroslawného rodu swéhe, pî'ál sobë

welice, aby jmeno i ätit jeho po ném_p1'eneäeny byly

na manìelaljeho венцу Aneëky, rytíŕe Jana. Spetle

z Prudic a na. Zlebích. Král Wladislaw i císaî“ Maxi

milian dali _k tomu swé swolení: в. `wäek rod panůw

Spetlůw z. Janowic wymŕel také >w béhu XVI

stoleti. . 4

Nowi wladaìfi zemäti oznaëili působeni swé hlawné

dwojím smérem_: 1) k'opraweni pomérůw cirkewních,

a zwláëté k oëiäténl zemé od poskwrn kacíi'skych, a

2) k obnowení a. utuïeni lenniho swazku hojnfch po

sawad manstwí koruny Öeské, namnoze zamlëenych a

zanedbanj'ch, jak u шт. zemë tak i za hranicemi.

a7) wiz 0 шт rkp. Talmb. 1. 395—6, и. ради! uchivu Tieme

1503
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1503 Půwodce téméi' wseho, eo podnikalo se s hůry, a prawá

duse nowé .Wlády, byl kaneléŕ Albrecht z Kolowrat.

Nelze zapirati, 20 praeowal na opraweni a Wztyóeni

zase moei králowské W zemi: prawilo se ale, 20 pota

howal libowolnë a bezohledné moc tuto k sobé sam,

jednaje po k'rálowsku a králowym jmenem i bez jeho

wedomi.l Ba nasli se itakowi, kteî'i hrubé sobecké

limyslyl mu podkládali, aëkoli die naseho saudu-ne bez

ki'iwdy. Ale w nekoneené rozerwanosti а zbédowanosti

Wseeh weŕejnyeh pomérůw nenach'azel reformatorsky

jeho duch bohuzel nie pi'ednèjsiho ani pilnéjsiho, 110211

'77у770115.778‚1:1 zase na jewo` nestastné půtky nabozenské,

_pred 18 léty 312121 utisené. Dŕiwe wsak 110211 o nich

Wyprawowati budeme, musime pripomenauti jestè -také

o neŕesteeh jinyell, -které zaplétaly se jak do nich, tak

i do sporu se stawem mëstskym nenkonèeného.
i О Wytrìnosteeh panůw Élikůw; a kterak usilowali

kraj Loketsky, jejì eo manstwi (112011 77 zástawë od

koruny Öeské, podrobiti sobë w dèdiënau poddanost,

~mluwili eme jii pî'i léteeh 1471, 1486 a 1497 obsirnèji.

Prawo a sprawedliwost nebyly owsem W zále'zitosteeh

jejieh Wsdy akazdému na snadé, powázíli se praudéni

a smér idei toho ëasu, wedaueieh k rozdrobeni Wreh

moei w Jestlize ypani Öesti Wesrnës byli ‘pairowé

králowi a zároweñ jemu mëli Weskeru moe a práwo

nad mésty a poddanymì swymi, nemohlo ani panům

Slikům dáwati se naprosto za kŕiwdu, kdyl twrdili, 20

králowé ëesti, dawse jim w zástawu moc a-.práwo swé

W kraji Loketském: odi'ekli se wseho primého W nem

panowáni, pokud newyplati zástawy. A w skutku král

nejednau oprawdowé pomyslel na Wyplaeeni, lee 20

wéöná. jeho i'inaneni nauze nedala dozráti úmyslu take

wému. Posledni narownáni w té Wéci, tak reëeny
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recess Kutnohorsky 0de dne 21 eerwence 1497, nedo- 1503

kázal ~moci úklidné mezi stranami, a zwláäte- mezi ра—

пеш Sebestianem Slikem i meefany Loketskymi: ba

ústrkůw a úrazůw obapolnych pì'ibywalo teniet` denne

wice a wice. Sauweká. kronika Loketská (1471-1504)

stawi pana Sebestiana co diwokého násilníka, jakowy"

jen we sti-edoweku wyd-aŕiti se mohl. Kdyz mu (10

teenym recessem pì'isauzeny byly klíee bran mestskych,

on libowolne dáwal otwirati a zawirati mesto tŕebas na

cele dni, aby uëinil meetany wůli swé ypowolnejäimi

Usilowál pak seti'iti pri Lokti auplne ráz mesta kra

lowského: popiral rade mestské práwo poprawy, chtel

ji koneely s'azeti sam, bez jeho wůle nemel nikdo ani

~ do mesta pi'ijimán, ani w nem trpen, ani z nebo pro

paueten byti; 0d saudu mestskeho melo jíti odwoláni

k nemu a nálezy jemu ku potwrzcni podawati se atd.

Ukrutnosti a surowosti, kterymi se toho domáhal, ne

chceme líeiti podrobne. A jakoä on s meetany, tak

nakládal bratranec jeho Mikuláe na Falknowe se ze

mauy. a many kraje Loketského: sahal jim do auto

nomie král. manského saudu W kraji onom, a zastawil

koncene nasilim jeho zasedáni. Kdyä král VVladislaw,

opaueteje Öechy r. 1502, sadil byl po krajích nowé

heitmany a pro Loketsko ustanowil pana Jindi'icha

z Plawna, pani Slikowé odepî'eli mu swého uznáni а

poslueenstwi, w tom s Pralany a se stawem mestskym

sevsrowná-wajiee. Loketeti owäem zase einiwali jim na

zdoru, kde co mohli. Slikowé dali 21 rijna 1502 zau

mysla wypáliti baetu, slauziwei mestu k ochrane, na eee

meetané postawili ji zase znowa, iwstaupili 14 prosince

1502 s many swého kraje w zápis na spoleenau obranu,

нет 1 panům Slikům zŕejme znáti dali, a ku kterémuz

due 3 ledna 1503 pî'ipojili se i meetané Karlowareti.3 Jan.

ь
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1503 ыеьу1о1 pry ejemstwim, ktm-ak slikowé umani

‹› podroheni sehe mesta rukau hrannau. K tomn cili

take, ahy od sausedních rodůw eleehtickych nemeli

pî'ekáìky,_hledeli weemoìne pî'izniti se s nimi; dna '
l 20 listopadu l1502 pì'iwesilo i'skuteene desatero panůw

(Tiema z Koldic, üipáni z Guteteina., etyi'i z Weit

mile, Wilém Sz_.Ilburka oc.) peeeti swé ku- psani po

hrůieiyvému meetanům Loketskym, nepî'estañeluli panům
Slikům einitidpi'ikoñ. Ale pî'irozeny pyeh a neskro

cene wáäne .,nedaly úmyslu dozráti we skutek. Na,

6Febr.zá.mku Kœlowarskem slawena 6 února 1503 hluená

swatba eleohtioká, ku kteréz sezwáno bylo drahne

panstwa z okoli. Weeer ale mezi taneeniky strhla. se

z nenadáni swáda i půtka .tak krutá, le páni Sehestian

glik a Sebestian Pflug ,sáhëe k meei, poranili se We

spolek, nekolikiidi pobito a celá'spoleènost okrwawená.

rozprchla'se náhle u Welikém zmatku. Na auteku jati

jsau bratì'i Hanne a Sebestian Pflugoive a pi'iwedeni na

Loket; o eemì;` uslyäewäe bratŕí Jan n Wolf z Gut

eteîna, jeîto je byli namluwili jiti ke swathe, pi'ieli do

browolné sdilet osudy jejich. Pan Slik, winiw» brati'i

' Pilugyîzçaumyslu wraäedného, poraueel meetanům Lo

ketskym wssditi je do weìe, w eemz oni oweem ne

uposleehli ho. Na. rychlost ale starei bratî-í z Gutäteina,

Burianowi nekdy synowé, Kriëtof, Jindrich a Jeti'ich,

tez stryc jejich-Jiŕik, pí'ijinim VVäerubsky, pak Jin

dŕich z,Plawna i lidé panůw` Pliugůw, sebrawäe se

spgm-,w poetu as,5000hrannych, 9února pi'itáhli pî'ed Loket

a wymohli propuätení jatych na swobodu; obe strany

zawázaly se státi o pti swau w Praze u saudu komor

niho k roku sw. Martina. (11 listop. 1503.) Za pi'i

einau pak ìalob, kterymii obteîowali byli po wee easy

tu krále, tu nejwyeäí auŕady zemské s jedné strany
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Slikowe, s druhe meetané Loketeti, sroëeni byli posléze 1603

také tito ke dni Swátosti (28 dubna) tamtéz: ale kdyz 28

toho dne pani лапать, Jan a .Wolf z Gutëteina, po- Ap“

tkawse se na Hradeanech se ,panem Sebestianem _Sli

>kiem, jej stihati se jali, a on utikaje pied nimi, ztratil

wak swůj s dokumenty k saudupoti'ebnymi, odrqeena

' jest i tato jeho k Atemuz dni sw. Martina.

Od poeátku r. 1503 podoboji eeäti namelimezi '
nejwyeäími auŕedniky zemskymi nizádného zástupce, -l

_ a prední horliwci katolietí, падать zel Hradce, Půta

Swihowsky" vz Risenherka i Albrecht z Kolowrat, pozi-l

wali rozhodné pŕewahy we Wláde; jini _dwa katolici,

muzi náeeliwí, smyäleni od jakziwa mirného, )Vilém

z Pemeteina nejw. hofmistr a Jan z Selnberka nejw.

komornik, upadali w odpor proti nim eim dale tim

-ziivejäi 'a oprawdowejei. Zwláëte ношу kancléŕ, co

syn nekdejsiho probosta i administratora Prazského ar

cihiskupstwi Hanuee z Kolowrat (j- 1483), delaje se

metlau hozí na kaciì'e, zawdeeowal se tim jak Wetäine

kollegůw,` tak i nowé panownici swe. Králowá Anna,

wyehowanzt w oh'yeejnych proti Öechům pì'edsudcich,

щеками sche, kdyz jí domlauwáno jeti do zeme

`kacíi-stwim zprznene, ahy tam-'korunowána budauc, na- `

hyla prawa k _wenn kralowen eeskych.' K uchlácholení'

jejího swedomi prcdsewzato пазе jédnani,l navlspůsoh

Sisyfow'a. kamene tolikrát jiz poeaté a opuätené, o urow»

nx'mi -podohojich s Rimem. . _Co w te weci působeno

na snemich ke dnům 5bŕezna i 5eerwna rozepsanych,6 Jun.

jest nam nezpámo: wime jen ze w mesici eerwnu Wy

praweno poselstwi ku králi do Budina, se strany hor

liwci'rw katolickych Petr z Rosenberka, Рта Swihow

sky, Albrecht z_Kolowrat a rytiî' Otik`Kamybky z Trop

ëic, se strany katolíkůw mirnych s podohojimi spoje



60 Imi/.a XVII.- км: W/adazaw II, 6141.111.- z.

1509 nych Jan z Seinb'erka, VViiém z Pernëteina, páni Kestka

iMedek а, ryth- жмите král. .shrank i Rendi

prokurator. Preti. kaliënikůin, majicim Wzdy jeete

pi-ewahu moei w zemi a hájeiiyln jak kempaktaty, tak

i kráiowau kapituiaci r. _1471 a zápisem r. 1485, rie-_

mohli w rade kráiewe ani sebe pi'ikí'ejei katoiici na

stupowati na cesty pì'isnosti; Wypraweno'tédy, k uro

wnáni ses nimi, nowé poselstwi do itima, newime jiz

kolikáté, s ebyeejnau` zadosti a obyeejnym neprospe

chem, o jmenowáni de Cecil arcibiskupa podié kom

paktat atd.as Ale newe powzbuzeny fanatismus, ne

smej'e nieehe poeinati preti kaiienikům, oboi'il se tim

wetei silau a prudkosti preti tak ŕeeenym „рЕЫштгйт,“

t. pŕíwrzencům jednoty bratí'i eeskych.-Poznamenali

sine jiz,_ ze Weälo bylo w obyeej, „pikhartstwim“ spi

lati Weeniu, со w` oboru myäiének zapáehalo newotau

a stawiio se na odpor autorité staredáwné, na peli ne~

toiiko cirkewniin, aie i politickém. andiee tedy ruch

a shen powäechny preti pikhartdm, mohli pani naditi

se, ze perazi a zemdli protiwniky sWe we stawu mest

ském neméne, nezli w taborn kacii-ském. Strth se

tuhé hádky w Budíne, 'kdyz wykiádána pred králem

potreba, wykereniti wëecky jineweree w zemi eeské,

'aby zeme ta prestala byti ůrazem ra peherëenim pro

ceié prawewerne krestanstwe; a Wladislaw nemohl ne

ocitowati se' W nesnázich, kdyz mu siyeeti bylo z ust

swyoh ynejstareich a nejwernejeieh rádcůw, Wiiéma

38) We -psani k Alhrechtowi z Leskowce pedkomofimu,~dané|n
А z Budina ‘1 Sept. 1603 prawi král: v,Wzdycky sms о strane

` podobeijéei meli u podnes meme. pŕi Otci s_watém, abycbom

je w sluäne srownimi se Stolici apoìítolskau uwesti mohli, _

jakez pak о to poselstwi_n.'iäe w Èímeîx papeze JSti meme.“

(Rkp. Talmb. 386 s1.).
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2 Pernsteina i’ Jana 2 Ёе1пЪег1ш, ie netoliko <nesehwa- 1503

lowali .pronásledowáni pre Wiru, ale také ie nminili na

statcich swych nedewelitil nikemn, aby p'eddaní jejieh

pro. swé- nábeienstwi byli tryznëni aneb utiskewáni.

Bylotë potŕebi nej'mocnëjsiho působení a wliwn ed

manielky, W tëhotenstwi pokroöilé a slibewawsi brzy

dati mu dédjce tuiebnë oëekawaného, we spojení s ne

wym kaneléî'em a s pí-edni pelitickau hlawan swého

národn a wékn, Petrem z Rosenberka, ie swítëzil fa

natismus, a' král dal prwni. heslo ku pronásledowání

brati'i ëeskyeh w Öechách i wMerawë. Mandat о tom

wydany poprwé w Bndinè dne 5 eerwence swëdëilò Jul

wsak jen Praze a mestům králewskym; news". theorie

pánë Rendlowa, ie pani -poiiwali téhei práwa nad

swymi poddanymi, kteréhei i král nad swymi mësty,

nesla w sobë верой to dobré, ie obmezowa'la i pomobla

drieti na uzdë fanatismns, ktery poeházel s hůry. Za

to ale nowy kancléî` dokazowal tim wétsí pi'ièinliwost

w rozesiláni mandatůw upalowaeích do wëech mest

kralowyeh.39

. 39) Obci Èntnohorskó Wladislaw poslal w bëlxu léta 1503 ne

ménë neili ëtwere psani o potïebë pronńsledewlmi bratî'i, _

11 Jul. _8 Sept. 8 Nev. ~a f8 Dee. Pesledni pedina'slowy.:

„Poetiwi wërni naëi Z prwniho psani naäebof dobŕe ste

poznati a porezumëti mehlî, ie my iádnémn 2 poddanyeh

naäich w jeho panstwie еще ne'sahali, neili w тёща naäe n

mezi was, jakeito ty poddnnó nazie, kteŕii nam beze wäech

prostŕedkůwpìíleiiee, nâmi se we wär-m и naäi wóli a roz

kázaniln zprawowati maite a powinni jste“ ec. (Orig. tamis.)

-— “ТёЪЫ dil zpráw о jednáni Budinském béŕeme ze sanwë

kyeh korrespondenckw král archiy'n Baworském we -Mni

ehowë. Tam ëetli еще i co nislednje; „Rytiŕ Otik Kamyeky

dal kniieti Albrechtowî u weliké tajnesti wëdëti, kterak

w Budinském jednaní wyälo na jewo, ie Wilém zPernäteina,

pomocí mincmistra Bohns'e Kostky (wládnnnciho семи мы.
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1503 Obeené podnes jest domneni, ze Wladislaw, za

pî'ieinau 'meké swé powahy, jen nerad ‘a jake" z donu

ceni propůjeil se ku__pronäsledowáni bratî'i eeskyeh;‘oni

sami, 'nedostateene rbywee zpraweni, podporowali je:

my weak znajice osobni jeho ehewání jak ~pred 121483,

tak i po r. 1503, nemůäeme domyeleti se ‘jinak, nezli

ze niimest dokazowaná mezi temi léty poeházela mene
ze wlastm'hoA puduf nezli z. náwodu eiziho, zejmena

dwau pánůw jmenowanych 'i jinych. ` Za důkaz „мы

mim upî'irnost'a stálost horleni jeho i potom, kdyz pů

wedowé ‘mandatůw r. 1503 jiz dáwno byli we hrobe.

Uwrhl pak nowym tim podnetem sív'nè' mwy'ch růz-nic

a rozdwojeni do Cech, any rozkazy jeho potkaly se

s odporem a newoli walnêho'peetu netoliko podebojieh,

ale .i katolikůw. Bratizi eeeti byli, ne tak ueenim jako

chowáním swym, ziskali sebe hojné pî'izne-u pî'ednieh

nekolika ‘s'leehtieůw a elechtieen eeskyeh; zwláste ne

které wysoce urozené pani ujimaly se jich v1rerne,ija.kel

nekdy -husitůw na dwoî'e krále )Náclaweweälkreme paniV

Johanky z Krajku a Johanky z Liblie, o kterychz jiz

mluwili sme, wyznamenala se w teehto léteeh' zwláëte

Kresceneie Zmrzlíkowa ze.. Swojsina, pani na hrade~

мкм Resale а jinyuh „pikhmůwß щиты „momie

'T se w Cechách koruuy králowské pro sebe, aneb pre jednoho

ze'synůw swyeh.' 0 té neweŕe zprawpn byw král podtaji,

zamyë'lel pry Pernäteina, Éelnberka. i wäecky w Budine s nimi

' pi'itoŕnné „ранит dati hned postinati,lk`dyby tehdejäi spery

s pány a prelńty Uherskymi 'byly mu w tom neeinily pfe
káíky; ale ie uminil,A jakmile králowá slehne (to stale se

_23 Jnl.), zabrati se в ni do беси n. zahladiti тип eelau 111

‚ гош pikhartslmu.“~ Strannické téte klewety nepotŕebi, идиш

yvywrncowati oprawdewe; jest una pametny'm dokladem, jak

nestaudmâ a hanebne denunciaee mohly tohrt.ëasu dhwány

byti w eheh, a. jak opatrné kritiky potî'ebi jest pi-i uàiwáni

podobny'ch pranenůw areliivnich. . .
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Orliku nad Wltawau, duchaplnym a- energickym jich 1503

zastáwanim, slowy, tak i pismem; ‘o a ńezadlauho

i sleena Martha z-. Boskowic, rodu. jináee horliwe kato

lického, pì'ímluwami swymi za. ne u krále Wladislawa

zbudila- pozor weeobecny. M_ezitim Wladislaw, aby

prowedl wůli swau, pánům ecskym do panstwi 1 jejich

nesahaje, rozepsal snem obecni eelého králowstwí ke

dni sw. Jeronyma (30 zúrí 1503), _nanenelii` pî'edewsim 30

o této Weci, oweem wv jeho smyslu, radîti'a u'zawirat-i Sep"

se melo. l -` I ’ -

Podkomoti zemsky" Albrecht z Leskowce, jemuzto

náleiela wrchni zpráwa mest králowskych, aekoli po

мы se ku podobojim, podal se ochotne k wykonáni

mandatůw králowych, a poeal nejprw> w.e “Тодйапеоь2

potom w Pisku i jinde, zatykati a zalatowati lpikharty;

nejw. mincmistr Bohuee Kostka z Postupic, aekoli sám

byl W podezî'eni pikhartstwi, nerozmyelel se w Kutnó

here zakroeowati pi'isne proti Weem, 'o kterych bylo

domneni, ie pi'áli té sekte; ` téz Mikuláë ATreka mladâi

na Liehtenburce, posud jeden z“ náeelnikůw strany ka

lisné, jal se `i nad samy ykatoliky horliweji brojiti proti

nenáwidenému pikhartstwi. Ti kdo nechwálili poeináni'

takowého, aekoli poetem' dosti hojni, dräeli se wice

potichu. 'Roznáeel se Weak záhy hlas, 'ze pronásledo- ~

wáni nowé melo dalëí 'a eiräi aueely, ìe s pikharty

einil se jen poeátek a pokus, a kdyby ten se zdai'il,

40) W archivu jednoty brntrské w Herrnhute ete se' (w rkp. IV
na listu ì161 sl.) psani kneze Jana Bechyiiky, mezi kaliiniky

yvelmi wáìeného, danel ku pani Krescencii ua potnpu a zoekli

wem" bratŕi выкусь, а (пи l. 173 s1.) odpoweditéto pani

z r. 1504, pleit jak rozumu tak i citu, eenského i Невып

ského pospolu. Kdyliy dokáxati se dalo, ìe pani ta sama ji

аорта, mnsilibychom ji wysoce wáìiti mezi :pisowatelkami
wůbec. о l
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1603

т.

Sept.

ie namëŕeno bylo i4 proti kaliëníkům samym. Tako

wého domnëní, kdyìby se rozsíi'ilo, bylo půwodcům

nowé persekuce, jeìto w národu byli u weliké menëinë,

welice se obáwati; proto?J eelá strana horliwê katolická,

säedëi sew Plzni napoëátku'mésice zaŕi, uëinila mezi

sebau zápis takowy;l ze „ponèwadì král JMt ráéil to

pí'edsewzíti a pikliartůw we swycb mëstech netrpètì,

my také slíbili sme sobë netrpëti jich pod sebau; a,

chtéliliby oni, aneb kdokolí podlé nich, utiskati nás"

moei od cirkwe swaté, my se sami spolu opaustèti ne

máme do hrdel i statkůw swych; také sáhliliby (pik

harti) na. stranu kaliënau, nemáme ji opustiti, a to ai

do pìíjezdu králowa do zemé a naëeho sni srownání.“

Nepodobné ku prawdé podmínky, ìeby bratŕí .chtëli

moci sabati na kohokoli#l bylo pied swëtem potì'ebí

co důwodu- pro spolèowání se; slowa, pi'idaná, „aneb

kdokoli podlé nich,“ mela uwesti w ostudu pany z Pern

steina i z vSelnberka, jakoby zamyëleli- rukau brannau

postawiti se k jieli ochrané; pŕátelská о kalìäniky péëe

mela. tyto uchlácholiti а pi'eswédéiti, 2e nie zlého 111011

nim se neobmyëlelo. S takowym oswédèowáním pî'ijel

jii pred snémem ku Praianům, eo pose] od celé strany

swé, kancléî' Albrecht z Kolowrat.` 4

Za pŕiëinau Plzenskóho sjezdu a jednání stalo se

nowé rozdwojeni mezi stawy na snému sw. Jeronyma:

ponéwadî kavtoliei rokowali byli strannë,> shroínáädili se

podobojí take strańné na radniei staromëstské wPraze,

aniì ehtëli s'pojiti se Is Üimany rokujicimi-_na hradë

41) Brnjení obskurné sekty Amosencůw (wiz о ni pŕi r. 1496-15,)

jnlmy ьщн jai па. ярйвоЬ Tabogůw me iiäkowafi cbtëli,

nabylo té doby, efemerni fh'lleäitosti7 poslailîiwäi nepŕátelům

uo witnné swëdectwi ke draidëni preti nim. (Srwn. домену

traktnt knëze Jana Beehyñky .xL-_).
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Prazském. Páni Pemetein a 8clnberk pí'ijeli sice take 1503

na snem do Prahy, ale eo demnële zpikhartili nemeli

ani pi'istupu de shromázdeni katolickycb stawůw. To

zwedewee podoboji, ueinili k nim pozwáni welmi pŕá.

telské, aby pŕijdauce také na radnici, snemewali s nimi;

jakoz se i stale. Následowalo tu rokewáni о bratî'ich

az temer baurliwé, kdyz jedni radili k mirnosti, druzi

ku pi'isnesti dle králowa rezkazu. Keneene rozbodnute

a ustanoweno weteinau hlasůw, ze sberewé a scbůze

jejich mely hned wëude zastaweny, kostelowe pak a

sborni domowé jim odjati a k jinym peti-ebám obrá.

ceni byti; den newébe léta 1504 budte starei jejich

postaweni pred pany, rytíi'stwem, Prazany a mistry i

knezimi, „ne k bádaní, ale k naueeni, w eemby scestni

byli;“ nebudauli chtiti naprawiti, pani nemaji pod se

bau jich trpeti, ale od sebe bnáti, leeby zjewne odrein

se bludůw swycb. Hlawní sidla jejich byla We Mlade

Boleslawi pod panem z Selnberka, wLitomyeli a Bran

dyse nad Orlici pod pány Kestkami, w Rycbnewe (a

w Prestejowe na Morawe i jinde) pod panem z Pern

eteina. Tj'kalo se tedy uzawrení takowe blawne teehto

_ pánůw, kteri pristaupili k nemu jen pod wyminkami;

prwni a posledni, co kateliei, nemobli ewëem zasazo

wati se e prawowernost swych poddanycb „podobojichŕ

Celé snemowáni dálo se tenkráte pauhym posel

stwewánim mezi králowskym hradem a staromestskau

radnicí; a strany obe premahaly se na wzájem jak ne

důwerau, tak i zdwoì'ilosti. Pedeboji nejprw peslawee

nekolik swycb na brad, skrze rytire Matiaee Libaka

z Radowesic dali oswedeiti swé peteeení a swau wdee

nest, ze strana pod> jednau podáwala jim pi'átelstwi,

kteréz ze radi a cele pî'ijimaji: ale ptali se, zdali take

prelati jejich a zejmena kapitula Prazská w to jiti

` 5
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1503 chtëli? Odpowëd дана skrze kaneléî'e Albrechta z Ко

lowrat, ze jako nekdy za, cisaŕe Sigmunda i potom ca

stèji7 páni strany Rímské мы: nyní „wpojili w se hlas

knézstwa swého;“ cokoli oni swolìlì, tito podlé nich

wzdy pry zachowáwali; na důkaz ukazowáno k zápisu

r. 1485, kterému knézí jejich nikdy neodpírali; podá

wané pŕátelstwí ze bylo cele upŕímé, 5, ze páni této

strany мая uwidí, pojmauli také podoboji swé mistry

a knézí w tutéz smlauwu. Takowá odpowéd strane

podoboji орёт byla wdëk, ale „aby potomné pro newy

dorozuméní sobé nic w omylu nepŕiälo,u wyminila sobê,

ze otázka о rozdáwaní swátosti oltái'ní ditkám, jezto

nëkdy nebyla. pî'ekázkau jednání a stwrzeni kompaktat,

neméla take nyní byti záwadau spoleëného sjednání.

Со do pikhartůw oznámeno pánům na hradë uzawŕení

встану >podoboji s tim dolozenim, ze i pánizPernäteina

a z Selnberka k nëmu pñstaupili. Pŕidána, pak Zádost

od podobojich, аЪу йа1оЪу obapolné о útisky pro wíru

bywaly wzdy sauzeny rownym poëtem saudcůw s oboji

strany, a koneënë aby strany оЪё prosily krále о uwe

deni na Morawë téhoz î'ádu a spůsobu w té Wëci, kte

ryz mél wÖechách swolen byti. A dle tëcllto námluw

.stalo se i skutkem koneëné sneäení snëmowní, jak na

zápis podobny zápìsu r. 1485, tak i na zamezenl' а р1е

nëni pikhartůw, jakozto „lidi zlj'fch, bludnych а` ne

kî'estanskych.“ 49

Král jii we prwních swych psailicll pì'ikazowal

byl jak kapitule Praìské, tak i administratoru konsi

stoŕe podoboji M. Pawlowi zZatcc, aby porauëeli kne

älm swym kázati proti pikhartům а oznamowati lidem,

42) Akte. toho snëmn w rkp. Tulmb. l. 388 sl, Archiv Мышку

VT, l. 9 sl.
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ie „bludowé jejieh'mnohem jsau kŕestanstwu ëkodnéjäí

neìli Turci, ponëwadñ ani о bohu, ani о swátostecll

kŕestanskych, (fábelskau zlostl pojati jsauce, doble ne

dräi ani smyëli“ oc. Takowymtœ nemaudrym podnë

cowáním shůry lid оЬеспу skuteënë- na mnohych mi

stech, a zwláëtë w Praza, zfanatisowán byl w mii-e ne

bezpeëné. Staräí bratrëtí, hledíce umírniti vbauì'i proti

nim se zdwihající, mimo jiné prostî'cdky, s> prosbami

pokornymi nte.in se ku králi, a. traktatcm obëírnym

wydali mu také poëet z~ wiry swé, èesky i latinë, po

zdëji w Normbcrku talté tiskem uweŕejnëny.“a A wäak

VVladislaw ukázal se орёт, jako r. 1480, neoblomnj'm;

Ъа i uzawŕeni snému Swatojeronymského, nebywëi (Не

wůle jeho dosti pî'ísnym, zbudilo jeho nespokojcnost.

Rytiri Mikuláâ Trëka mladëi a. Sigmund ze Cllmçlic

wypraweni 0d nèho z Budína 20 prosincc se zwláëtní

instrukci ku Praianům a ke stawům podobojim, _kdyî

mëli práwé staräi bratrëti о nowém létë postaweni bj'ti

pì'ed mistry Praískymi.

Jak konsistoì' podoboji, tak i obce Praìské byli siee

nejednau hol-lili proti bratŕím u krále, aby uëinënn byla

pì'ít'rì zmáhani se poótu jejieh: ale ani jedni anidruzí

nenbmj'ëleli a neiádali proti nim pî'ísnosti, jakòwé proti

kaciŕům bywaly w obyëeji. Protoì duch, kteryì wál

w ношусь dekrctech králowskych, upominajc pi'íliä na

spůsoby Rimské inquisice, nebyl ten, z néhoiby cele

43) Exemplary tià'tëné z r 1503 neznchowaly se. ijstarëí nám

znâmé wydání latinské jest w Ortuini Gratiik'nscìcnlus rerum

expetendarnm ac fugiendnrum, Coloniae, 1535, fol. nu limi

81 sl. pod nápisem Professîo fidel fratrum “':lldeuèìmu ad

Wladislanm Ung. regem missa. To pojnl i M. Freher do

achh Ватт Bohemia. scriptures, Hnuovim', 1602 fdl. nn

str. 238 sl. .

1.103

2()

Все.

5*
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1503 a upŕime byli teeiti se mohli. Stawowé podoboji zî'i

dili byli ze sebe kommissi nekolika muzůw oswicenej

eich, jeito spolu s inistry meli о nowém léte slyeeti a.

sauditi brati'i; w ecle jejich stál pan Petr Zwireticky

z Wartenberka, pán na Bydzowë, zwláetni pi'itel panůw

z Perneteina i z Selnberka; wedle neho Jindì'ich Зеваю)?

z Waldeteina na Skalách, Jan Spetle z Prudic а z Ja

nowic na Zlebích i jini. Pani Pemeteùl a. Selnberk

uwolili se byli jen'pod tau wyminkau poslati poddané

swé bratï-i do Prahy, aby Praiane rueili za bezpeei

osob jejich; a nemewee na tom dosti, wyprawili k je

jich ochrane nekolik swych sluzebnikůw stawu rytii`

ského. Pl'edtucha jakési pohromy ze weeobecného teh

dáz rozjaî'eni mysli poeinala nepokojiti ai i same pů

wodce nastáwajiciho theologického rozmlauwáni.

Ueeni náeelnici jednoty bratrské, Lukae Praìsky,

starei sboru Mladoboleslawského, a. Wawî'inec (jinak

Lorek) Krásonicky sboru Litomyelske'ho s jinymi osmi

brati'ími, den pred nowym rokem byli pospolu w

dome panůw Kostkůw w celetné 111101,“ pì'iprawujice

se k náboîenskym hádkám a trebas i ku podstaupeni

mueennictwi. K uwitáni jejich poslán byw od pánůw

staromestskych 'i od mistrůw ueeni Prazského M. Jan

Paeek, napominal k mirnému a opatrnému se chowáni:

neb „jako w mori ryby rozliené, tak i w Praze jsau

lidé diwm' a rozlienych úmyslůw,“ a bylo pry se obá.

wati, aby nepî'ihodilo se neco k lehkosti a k hanbe

pánůw jak jeho, tak i jejich; melit pak dostawiti se

bratî'í na. radnici staromestské nazejtri w hodinu jede

náctau. Cely'Í ten pi'ibeh byl pro lid Praesky welikau

události; melit koneene spatí'iti twáŕí we twaí` ony

44) Nyni dńm dedìcůw Sachrowych eisl. 595,
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hrozné lidi, о 111с11й powest i to nesla, Ze кашу z nich 1503

mocen byl „uhádati“ trebas dwadcatero kneìí. Proto

w pondeli den nowého léta 1504 hned od rána plnily 1504

se ulice а námesti, kudy brati'i do 'radnice jiti meli,I

diwáctwem nedoekawym a. s wetäiny nepì'átelskym.

We hlueném dawn ozywali se hlasowé pohrůieiwi; neb

kî'ieeli jedni, kdyz půjdau pikharti na radnici, zbíti a

rozsekati je; jini, ie do Wltawy s nimi, a prohlubne

prosekajíc ztopiti je; zase jini, ie maji upáleni byti,

jeîto jsau pry horäi nezli sami eerti. A w tu chwili

práwe pí'ijew do Prahy pan Mikuláe Treks., wzkazowal

pánům imistrům jiä na. mdnici shromáìdenym, aby

nekonali nieeho s pikharty, pokud oboe Praíské ne

uslyëi poselstwi, kteréi pŕináëel od krále. Oboje ne

bezpeeí, jak od chátry Praiské, tak i od krále, zastra.

äilo pány a. mistry na. radnici shromáädené, ìeby snad

slibu danémn pánům Pernëteinowi a Selnherkowi do

státi а poddané jejich pri ziwotu i swobode zachowati

nemohli; take nezdálo se, zehy рани Trekowi pî'islu

ëelo práwo, rozkazowati jim po králowsku. Kdyì pak

rytíî'i poslani kochrane brati'í oznámili pánům, ie swe

î'encůw swyeh nikoli nepostawi pî'ed oboe Prazské,

uminila kommisse hned rozejiti se: swetëti odeeli do

domu pana. Petra Bydzowského, kneìi a mistî'i do swe

kolleje. Na. obe tato mista, blizká domu panůw Kost

kůw, wedeniy hratŕi tak, йе 0‹1 lidu poznáni nejsau.

U pana Bydiowského Wedl ŕee, z naî'izení a. jmenem

weech pánůw, opet M. Jan Paeek: nejprw oswedeowal

swych pánůw wdeenost za skuteené postaweni brati'i,

a prawe, йе se ukázalo skutkem, kterak obe strany

hotowy byly dosti ueiniti tomn, k eemui bylo swoleni

а zawázaní obapolné ze snemu Swatojeronymského; a

kdyz weickni dostáli swemu reent a. záwazkn, йе jsau

Jan.
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1504 take jiz weîckni jeho swobodni a mohau rozejíti se

шве; zádná strana nepochluhuj se, zeby druhá hyla

stati se ostychala; coz pak nyni pro nenadálau pre

kázku skonati sc'nemohlo, ze má easem swym doko

náno byti. Kdyz pak bratrí wrátili se byli do domu

panůw Kostkůw, stateeny rytii- Libák bratra Lukáee

pojaw za ruku se slowy: „jiz já te odsud jako Lotal

ze Sodomy wywesti musim,“ chl ho skrze. haufy lid

stwa, newedauciho kdoby byli, do Teyna k M. Marti

nowi zPoeáte'k. Tazicimu se Lukáeowi, proe tak einí?

odpowedel „-nic ty nedbej, pi'ijdelit co, Wee já. to za

stati ohci, a tobe jest wzdy predmistry stati.“ A weak

nepostihnuw tam nezli nekolik jinych knezí, i'ekl jim:

„poweztez M. Martinowi, ze bratr Lukáë ted se stawí;

at neprawi na nás, ze nechodime do kostelůw, ted smc

tu byli.“ Patrné jest, ze р. Libakowi elo jen o for

malni dostiueinëni tomu, co naì'izeno bylo ze snemu

Swatojeronymského. Melit pak konëelé Prazstí welikau

o to starost, ahy nestrhla se bauî'e w ohci, pokud pik

harti byli w meste, iaby tito bczpeene wyjeti mohli.

Rytiŕ Rendl podawal jim proto take útulku na sídle

swémw Rozt'okách: ale oni ncpŕijawee nabídnutí,

noci etastne dostali se zmesta Wen. Takto rozplynuly

se` weliké pŕiprawy a strachy w niwee, a rozmlauwáni

mistrůw Prazskych s bratrimi nedoelo wice k mistu,

jakkoli o ne potom easto s obau stran se. pokaueino;

misto jeho zastaupily polemické spisy, jak obyeejnê,

nekoneené. ‘5 _

Nazejti'i W autery dne 2 ledna rytií' Treka konal

poselstwi swé ku Prazanům s nemalau newolí, ze pik

‘V

2 Jan.

45) Staŕi letopisowé` str. 265-6. W archile bratrském w Herrn

bute, (rkp. dil VI,) obsahnje mnohe spísy o techto wëccch.
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hartům jiz byli ujiti dali. Napominai jmenem krale- 1504

wym k nejwetäi preti teinte pi'isnostî, an pry král jich

pod sebau naprosto trpeti nechtei; kárai meetany za

pi'ieinau jejich 7,puntowz'mi не,“ pri eelmz desti zí'ejme

dotykai jejich spi'ízneni s pany Perneteinem a Sein

berkem; pi'ikazowal potrestatiw Praze ty, kteî'i о králi

wedli ŕeei neuctiwé a nesluené, a koneene aby nikdo

w meste nebrai sebe koho jiného za pana, nezli krále

samého. Bylet te znamenim neweiiké k bobatému ry

tii'i tomu eetrnosti, ze obce ustanowily dáti králi od

powed po zwláëtnim swém peslu; pî'iliëné jeho preti

pikhartům horleni uwedlo jej w pedezŕeni, jakoby se

jiz byl stal pobehicem od wíry kaiiänické. Prazëti

koneelé byli sebe dali eisti psani bratì-i králi poslané,

w nemz wydáwali робей 2е swe wiry; a die toho zdáio

se mnohym, ze pikharti nebyli tak zii, jako powest

о nich.

W pomerech eirkwe eeské podebojí spůsobil zwiá

etui episodu prichod -do Öech Fílipa de Novavilla, bi

skupa Sidonského w Asii, kteryz ale prebywal byl po

tud w Italii, W meste Modelle: starec letity, rodu

elechtického, postawy malé ale uëiechtiié a mrawůw

bezauhonnyeh. Jako pí'i jeho pî-edchůdci Augustinu

Lucianowi, opakowalo se i pî'i nem, ze 2 pauhehe, jak

prawil, saueitu a slitowáni nad útisky, kteréz Öechewé

trpeti museli We sweceni zákůw swych na knezstwi ar

w jinych potŕebnyeh biskupskyeh funkeech, dal se

hnauti ku kroku tomu a k nastaupeni cesty Wäelijak

nebezpeené; neb papez Julius П, zwedew о jeho úmyslu,

nemeäkal byl psáti nejen kraii VViadislawowi, ale i

Maximilianowi cisaìi, aby mu nedali projeti do Öech,

nybrz zmocníc se eseby jeho, aby drzeli jej u wazbe,

pokudby nerozhodlo se, со _dale snim ueiniti. On weak
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1504 w průwodn jediného mladence Öecha dostal se etastnë

28

Mai

4 Jan.

ai do mesta Tábora, odkndi pani Praiané a mistŕi

pî'iwedli jej slawne do Prahy 28 máje, nejprw do ko

stela Tynského, _kdei spíwáno zañ slawné Te deum

landamus, potom do kolleje welike W Karoline. Brzy

na to kaupen mn dům na Smerhowe n raduiee stare

mestské. „Ten biskup swetil iákowstwo a kneiim no

wym sam podawal pod oboji spůsobaui lid birmowal,

stareek s dobrau mysli. Budii pan bůh z toho po

ehwálenl“ prawi stary letopisec.

О záleiitosti panůw Slíkůw a kraje i mesta Loket

ského jii wyleiili еще, kterak posléze strany ebe о pí'i

swan sreeeny byly k saudu komernímn w Praze na

den sw. Martina (11 listop. 1503). Král weak byw

ed oban stran mnehonásobne sellieitowán, naí'idil byl

depisem dne 24 srpna, aby důleiitá pŕe ta pedana

byla k saudn zemskému a tam rozhodnnta w autery

dne 3 ì'ijna 1503. Wime ale, ie pro Weliké roztriky

snemu Swatejcronymského, kdyi mnozí sandeowé zem

eti na hrad Praisky ani dojiti nechteli, zasedání zem

ského sandu dne euoho ani se nestalo. Leketätí d0

stawiwäe se krekn tomu, propuäteni jsan domůw zase;

a kdyi potom nestali o sw. Martine n saudn kemer

niho, nenadáwäe pry se, ieby toho bylo petî'ebí, dáno

jest panům Slikům preti nim práwo stané. Na to král

Wladislaw, i behem Weei, i ialobami neustálymi pa

trne rozeilen, dal 17 prosinee manům a meetauům Lo

ketskym iWarskym nejen doweleni, braniti se speleene

násilim i kriwdam, kteréiby je potkaly, ale i psani

pohrůieiwé, jeito Èlikům sami pedati meli. Deputace

peti osob, tî'i rytiî'ůw a dwan meetanůw, nesla 4 ledna

1504 te psani na lli-ad Loketsky ku panu Sebestianowi:

en ale zdráhaw ser pî'ijmauti je jinak, leeby mu sehwál

/
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душ poslem kralowskym bylo dodáno, dal se do swády 1504

esobni s jednim z peti, rytiŕem Otau ze Éparneka.

Hádkau znáruìiwew, sáhnul k tesaku, jejz pod raucbem

nosil po boku: a Sparnek to wida, poustaupil sice, ale

tasil mee k obrane. Tu hroznym kî'ikem pan Slik,

jakoby ho jiz Wrazditi obmysleli, zbauŕil nejen hradni

swau druìinu, ale i eelé mesto, jehozto brány ryehle

dal zawŕiti. Èparnek utikaw a byw hledán wende,

w noci jen tim neel nebezpeei, ze se zdi mestskych

tajne spustil se dolůw. Meetanstwo woláno bywei ku

pomoei a pomste kî'iwdy domnelé, nejen odepŕelo ji,

ale uminile postawiti se k obrane a hájiti stihaného.

Obe strany poealy úsilne zbrojiti se; pan Sebesüan

ротам i obdrzel pomee jak ed stryce Mikuláëe Falk

nowskéhe, tak i ed knizat Saskych. Skoda, 2e na

tomto miste, pti koneeném wypuknuti wálky otewŕené,

opausti nás one swetle, kteréz poskytewala na tyto

události sauweká. kronika Leketská.. 4°

Pi'i takewé rozjiti'enosti stran a známych jejich

aueelieh nezálezi mnoho na okolnosti, ktera z nich uei

nila fermalni poeátek wálky, wypukle w polowiei me

siee ledna 1504. Manowé i meetané Loketëti a Wareti m.

jali se dobywati lxradu, s nehoz stî'ileno de mesta. Lo- Jan'

keteti ebrátili se ~s prosbau o pomee take ku Prazanům,

ale nebywee mezi jednotniky mest králowskyeh, neob

drzeli Braunau pomoei od knizat Saskyeh a pre

46) Nemecká. tato kronika, sahajici ed r. 1471 do poez'itku г. 1504

a jeite newydanii i neznlima, dostala se nam ocbotnesti p. P.

A. Schmitta, bedliwéhe skanmatele staroeitnosti eeskych. Pe

hŕichu визгу exemplar jeji ipatne jest пройдёт, nezprâwne

рвёт a nekteré listy z neho wytrzeny. Nicméne pedáwa'i ena

mnohé eiwé a zajimawé obrlizky mrawůw i eiwota spoleeen

ského pod kralem Wladislawem.
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1504

pŕ.

2 Feb

28

Febr.

4Jun.

wahau jak poetu tak i poloeení swého podal'ilo se Sli

kům dobyti a opanowati mesto i spáliti w nem do

70 domůw, ty dninpŕed hromnieemi; pi'i tom zbito me

etanůw nekolik, a statkowé hojni pobráni jak mestu,

tak i manům odbojnym. Pŕemozeni nemeäkali podati

k zemskému saudu zalobu na Sliky' Wta slowa, ze tito,

powolawäe cizozemce, pustili oheñ W zemi a wytiskli

je moei ze statkůw jejich. Slikowé ale pohnáni bywäe

jiz ke dni 28 února, nejen zdrahali se odpirati pro

krátkost roku, alebrz i sami kladli zalobu na odpor,

Winice stranu druhau ze zprotiwilosti a. zpaury. Zem

sky sand tedy ustanowil, aby strany obe, jak Élikowé

tak i manowé a meetané, beze weeho daleiho půhonu,

dostawily se den 4 eerwna _k saudu se weemi swymi

práwnimi průwody, nehledajice daisich omluw ani od

tahůw, ku koneenemu rozsudku, a to pod upadnutim

w pokutu, která. zrizenim zemskym uloZena byla na

weŕejnau moc a násilí; naŕidil ale spolu hned, aby

Weickni ti, kterym Wposlcdniwálee odjaty byly statky,

twrze a grunty, uwedeni bylì w ne zase nejdéle we

dwau nedelich. Y «

.Kdyz 'den saudu se blizil, pan Sebestian Slik dal

nestáni swé w Praze omluwiti nemoci, ale králi psal

do Budina, (naßtupuje zase, jako nekdy otec jeho Je

ronym r. 1486, na podwrzená. cisaí'ská. obdarowáni, zîi~

zenim zemskym (5. 10) za -neplatné wyhláseuá,) ze

mu kriwo bylo státi k saudu saudcůw jemu na mnoze

nerownych, a zadal, ponewadz pry w Öechách nebylo

mu lze dojiti sprawedlnosti, aby aspoñ do kralowa pî'i

jezdu do zeme pomeen byl knizatům Saskym w oehranu.

Král poslal Slikowo psani, co patrny důkaz jeho zlé

wůle, saudcům zemskym: kteî'iäto wáziwëe udanau pi'í

einu jeho nest/ani za lez, jeho newráeeni' statkůw ma.

\
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nům i mëätanům odjatych za ueposluë'enstwi, jello tu

peni nejwyääího saudu zemského za zprotìwení a. zpauru,

wynesli nález, 20 tim wëím upadl w pokutu, kteráì

zi'ízena byla. o moc, a 20 podlé zî'ízení zemského mélo

пай w takowé pokutë saìeno byti; manowé i méëtané

Loketäti a )Val-sti, ponéwadì po swé eti stali, 20 ná

roky Slikowymi neutrpëli na dobré powésti, a méli we

шику swé bez prodlení zase uwedeni byti. Bratr Se

bestianůw nejmladäí Albrecht, nemëw, (jakoi i jinjI

bratr Kwirin, kì'iiownik nemecky w zemi nepî'ítomny,)

äádného úëastenstwí we zpauî'e ani Wnasili, uznán jest

za newinného."

Öim a jak to pî'islo, 20 nalez nejwyëäího saudu,

tak slawnë Wyneäeny, zůstáwal jako W nedbé, a 20

pi'es базы. napominani králowa necháno minautì cely

rok, 110211 (110 -pî'edpisu zi'izeni zemského nejw. pur

krabé Praäsky Jindŕich ze Hradce, „1111111 се1аи zemi“

pro dopomoäeni práwa na zprotiwìlé Sliky, to lze nám

bude pochopiti snadnëji, а2 uwáiime jeëtë jiné spletky,

do kterych sauëasné uwedeny byly weŕejné záleiitosti

zemské.  '

Wedle marnych pokusůw, oöistiti zemi Öeskau od

poskwm .kaeíŕskycll, obracela wláda zemská. pozor

swůj а рёё1 nejwíce' na upraweni pomërůw manskych.
Saudu dwolfskému ëilir lennimu w králowstwi Öeském

za krále lVladislawa ubywalo práce kaìdym rokem:

nejen 2е král, neumëje odolati prosbám nezbednym,

propauätél ze swazku manského mnoistwí statkůw zna

menitych w zemi, ale také 2е jich nelnalj’l poëet, a

zwláätë za hranicemi, zamlëowán byl. Napraweni ta

1504

47) Staf-i letopisowé str. 266. Rkp. Talmbersky 1.dorfsky 1. 268. Gers- ‘
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1504'kowéh0 nepoi-ádku nenaskytewalo u Wniti' zeme patr

nj'cb nesnázi; pestaeilo tu pi'isnejei nai'izeni k sudim

dwerskym, jezto tehdáz byli, po Mareowi ze Swam

berka, 1503 Zdenek Lew z Rozmitála, 1504 sl. Jindi'ich

Krakowsky z Kolewrat,) a prehláëeni wei'ejné wëem

drzitelům takewyoh statkůw, ktei'i pewinnostiswe man!

ske byli jeete'newykonali, aby w nepi'itomnosti krá

lowe a k шее jeho ueinili ji panu Wilémowi z Pern

eteina pod pekutaupropadnuti lena; coz pokud nam

známo, nenalezalo nikde odporu neb neposlueenstwi. ‘s

Jinak ale bylo s manstwimi zahranienymi, kterymiz

koruna Üeská., zwláete péei nekdy cisaŕe Karla IV,

nade Weecky Hee kî'estanske hojneji nadána byla.

Bohuzel ze wee tate jest posawad jedna z nejzatme

lejeích stránek historie Öeské.“ О wyjednáwanieb,

která. r. 1503 dála. se w tom smeru s knizaty Saskymi

a s Normbereany, nemáme zprziw ureitejeicb. Nejweteí

Weak poeet eeskych manstwi byl w tech eastkách zemi

nyni Baworskycb, které nekdy nalezely knizatům linie

Landshutske a falekrabim linie Neumarktske, aekeli

spery o nich wedly se ode дата.“ Posledni potomci

48) Rezkazůw kràlowskych, danych ode dne 10 Mart. 1503 do

7 Januar. 1504, mame nëkolik pied rnkama, w nichz \Vilé

mewi zPernà'teina powinnost tu einiti se peraneelo: new); to

důkaz о lziwosti klewety, o které dotknnli sme nahoŕe pŕi

jedm'mí Budinském w eerwnu 1503.

49) Proskaumani wëecb pŕehojnyich panstwi a statkůw manskjeh

kernny Öeské w zahraniei ed XIII stoleti az pe naei debu,

kdy, kde a kterak nabyty, poziwány a zase ztraceny byly,

jest úlohnu důlezitau pro budauci skaumntele, a pezadowati

bude celé takoŕka ziwobyti eloweeí. Ninn pro mnezstwi pe

tŕeb jeäte blizeich a pilnejäích nebylo lze zamestnhwati se ji

důkladneji.

50) Srown. дышат sjezdu Chebskébo w dubnu 1459, Domazlického

roku w zái'i 1459, sjezdu Hlohowskébo w màji 1462 atd.
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obau tëchto linií Wymŕeli w bëhu techto let, Otta П 1504

falckrabé r. 1499, Jiî'i kniie Landshutsky r. 1503, а,

dédictwi po nich potahowal k sobë kurfìrst купец

falckrabë Filip, jak pro sebe sám, tak i pro Ruprechta,

druhorozeného syna swého, jenz byl stal se zetëm kni

äete Jiì'ího. Knize tento Jií'i, krále Wladislawůw swak

od r.` 1475, ztráwil byl poslední léta iiwobytl swého

w úsilném namáhaní, pojistiti dédictwí zemi swych po

Sobé swé mladäí dcei'i Alzbètë, (ваты Ъу1а jcptiëkau,)

a mnohonadëjnému jejimu manzeli, dotëenému falckrabi

Ruprechtowi. Ale k nńpadu po nëm hlásili ве nejen

kniie Albrecht z linie Mnichowské, jmenem weäkerého

domu Baworského, nj'brz i cisai' Maximilian jmenem

i'iäe, a krńl Wladjslaw twrdil, ze hojná manstwi k0

runy Öeské, kterychä odumŕel, spadla. пай со krále

Öeského.

Wäecky tyto různé pretense mëly za nasledek po

wéstnau walku 0 dédictwi Landshutské, kteráz po dlau

hych neprospëënych Wyjednáwanich wypukla w mësici

dubnu 1504. Král Wladîslaw nestranil W ni swé srd- m.

naté neteì'i Alzbëté a jejímu mladómu manzelu, ale Apr'

knízeti Albrechtowi, od nëlxoz, mocí úmluwy nám ne

známé, nadál se obdrzeti uznání práw swj'ch. Ke snëmu

Petropawlnwskému toho léta postawil 20 ëerwna. mezi 20

proposice swé také jednáni „о pomoc ze zemë km'zeti Jun'

‘ Albrechtowi Baworskému proti falckrabowi a jeho synu,

pro dobywaní a zase k zemi obrácení zámkůw, kteî'íz

za pï'edkůw naáich 0d koruny pî'iäli a odjati jsau, a

jiz zase na nás a korunu po nëkdy knizeti Jii'ím a

knizeti Ottowi sprawedliwë pŕiäli;“ a totéz opakowal

jeätë 15 záŕi ke snëmu Swatowáclawskému.5l~ JinilöSpt.

51) Rip. mmh. 1.391. 415. отметку 1. 338. 35o.
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1604 spojenci a. pomocníci Albrechtowi byli; kromé clsaî'e

Maximiliana, Fridrich markrabë 'Braniborsky na Ans

pachu, (také králc Wladislawůw swak,) se syny swjmi

Kuzimirem a Jiì'im, Erich kníìe Brunêwicky, mêsto

Normberk, Oldì'ich kniie “Tirtenbersky а jinj'ch kniiat

ì'iëskj'ch wice. Spojené jejieh síle odolati bylo falc

krabi welmi tëîko: mél wëak ku.pori10ci hlawní pod

statu wálky, znamenité `toti2 poklady p0 kníìatech

Landshutskych zdůdêné, а tëmi шкал sobê шмыг

z Öech walnjI poëet bojowníkůw jeëtë di'íwe, neìli krá.

lowëti proti nëmu mandatowé w zemi prohláäeni byli.

Úechowé byli Ruprechtowi falckrabi mladému i proto

náchylni, ie jsa. ducha. spanìlého i chrabrého, mluwil

také dobî'e p0 êesku; on pak umël pry také dobŕe

podplatiti ncjw. kancléŕe Albrechm z Kolowrat, aby

král showiwal neposluënym swjm poddanym.52 Tim

se stalo, йе potom we wálce Öechowé pomáhali stranám

obéma., zejmena Normberëanům pl'oti falckrabowi a газе

naopak, ai Normberèané nectnym рту a неврит/«3011`

wym se chowáním odrazili je cele 0d sebe.

Dle baworskych zpráw bojowaio jii na решки

mësice бета asi 5000 pêäích а 500 jizdnj'ch Öechůw

u Neumarktu za falckrabê; wůdcowé jejieh byli páni

Jindí'ich a Jetî'ich brati'í zGutëteina, Albrecht ze Stern

berka, Jan z lfVeitmile а jini. Potom táhlo za témito

jeëté nékolikero menëích haufůw brannj'ch, ай koneënë.

okolo 20 srpna. -wyprawilo se jich tam пазе do 4000

jízdnj'ch-i pêëích, mezi nìmiì jedním z heitmanůw byl

rytiì' jiì jmenowany, Matiáë Libák.z Radowesic. Mezi

timbojownjy falckl'abé Ruprecht umŕcl nenadále 13 srpna,

Juni

2O

Aug.

13

Aug.

62) Tak о tom zpráwu dáwal cis. Maximilian km'ìeti Albrechtowi

anorskému; wiz Buchner Gesch. str. 553.
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stáï'i teprw 24 let: ale miada wdowa, matka dwau sy- 15041

náekůw, tajiwëi dlauho smrt manzela swého, 11minila

wésti walku srdnate dále. О eerednostech bez poetu,

které w této jako w kazdé sti'edoweké wálce pachaly

se na chudine 0d wojsk oboji strany, nebudcme se zde

eiì'iti. Öechowé aekoli obyeejnau wojenskau hrabiwosti

sotwa rownali se Nemcům, a uznáwalo se wysiowne

s pochwalau o nich, ie 1 kdyz kde do eista wydran

cowaii kostel, necháwali pî°edce weecky swátosti w nem

nedotknuté, stali se nicméne u obywatelstwa piednim

pî'edmetem zalob, hnèwůw a nenáwisti; bezpochyby 2e

mimo národní nelásku prispiwala k tomu i powest je

jich kaciì'ská. "’3 Protoi není prawde nepodobné, co

wyprawuje stary née letopisec, йе 1111уй knezna wdowa

zdelala heitmany nad Cecily Nemce, tito pî'i obleîeni

mesta Suicpachu jezdiw'sc do mesta na kwas, ueinili

tam auklad zrádny o Öeeich, w neme i katolieti heit

mané eeeti, Jindŕich z Gutsteina i Opl z Fictum, p0

nekud se aueastnili. Odtrhee od Sulcpachu, obrátili

wojsko pesi k Reznu, sami pak se Weemi jízdnymi

táhii do Kauby. W'ůdcowé nemeeti wedli pry Cecily

hiawni moci nepi'átelské wstríc, kdeì se ji byli nikoii

nenadáii; bylot to u mestceka Schönberka nedaleko

Rezna.

Následowala tu porázka, kterauz nade mnohá wi

tezstwi slawnau nazwati můzeme. Bilo se w ni w si

rém poli 11600 malo wice nez 3000 Öeehůw proti

16,000 nepi'á-tel; neb Nemci i'alckrabowi, -kteŕi s nimi

byli táhli, jiz pred poeetim boje dali se na autëk; aie

jeete liol'sí bylo to, ie dela, prachy a kauie od heit

53) Papev'. sam, byw od cis. Maximilians wybiduut, p'ŕikazowal

kneìstwu baworskému, aby na kázam'ch swych popa'uzeli lid

prnti kaciŕům eeskym.. (Raynnldî ad 11. a. ё. 27-30.)
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1504

12

manůw jinam byly zawezeny, takze krome Wozůw oby

eejnych nemeli Öeohowé k ohrane swe neäli zbrañ

rueni. Nicméne nepomyëleno na ustaupeni, ani na

wzdáni se; stateeny rytíí` Libák, zůstaw lidu swému

weren, jal se poi'ádati hradbu wozow'ou па wyëine ja

ke'si а ridil hojowniky k bitwe. Cisat' Maximilian ale

nodal mu dosti база k ohraíeni se. Prwní autok 0d

mladého markrabe Kazimira s 400 jizdnymi a 8 hakow

nicemi odrazen o'd Öechůw, pawézami na spůsob zdi

krytych, se znamenitau neprátel шага“. Ale walnyin

haufům odolati, w takowé nerownosti poetu i zbrani,

bylo nemoîné. Kdyz jiz proboŕeny byly äiky eeské,

statni hojownici jeäte shlaueejíoe se w kupy a kryjíce

se zády na wzájem, nepŕestáwali hrániti se а prodáwati

aspoů draze ziwoty swé. Sám cisai’ upadl w nejwetäi
nebezpeei, byw na zem swrzen s kone, a kniìetiv Eri

chowi, take ranenému, podaŕilo se pry stizi zachrá

niti mu iiwot. О hrdinstwi eeskèm, a jeho tu marnosti

i sláwe, swedeilo do 1600 pobitych Öechůw па. hojiëti,

do 700 bylo jaty"ch,54 ostatni probili se z boje, mezi

nimi rytii' Libák; witezowé neudali swé ztráty poêtem.

Bitwa trwala o polednách dne 12 zái'i jen asi hodinu.

Zjewy takowé stateenosti a neohroìenosti dojaly 11111

Ъосе 1 same nepi'átely; cisai' Maximilian, netajiw ob

diwowáni swého, hnutim rytiì'ského welikodnsi propustil

zajaté weeeky, zawázaw je cti a werau na postaweni,

a. kdyì nekolikkráte postawili se k roku jim danému,

jako „doin lidé,“ weickni, а. 51й ohylilo se ku pokoji,

ukázal nad nimi tu milost, 2e jimkl dal swobodu bez

. Sept.

54) Poety zbitych a jatych ndáwáme dle kniiete Albrechts, kte

ryä hned p0 bitwe., jeäte téhoä dne, (Мин! 0 nich we psaní

s Èezna zpràwy. (Buchner p. 557 - 8. Heim'. Zschokke hair.

Gesch. I, 396.)
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wyplaty. Dwa dm' po rozhodué bitwè ubqhá falckra- 1504

bìna wdowa následowala. maniela swého do hrobu,

leknutím pry nad pohromau takowau umoŕena bywäì.”

Nejmladëi krále Wladislawůw bratr, Sigmund knííe

Polskgj, nepí'estáwaje poìiwati zwláëtní jeho pî'ízné,

jmenowán byl r. 1502 také 50110 námëstkem w horním

i dolnim Slezsku a heitmanem kníietstwí Swidnického

i Jaworského; dne 5 éerwna 1504 propůjèena muö Jun.

w majetnost i dolní Luäice tímie práwem, `jako prwé

Hlohow a Opawa; ku konci pak listopadu téhoì léta

uweden jest skrze kancléŕe Albrechta z Kolowrat také

w úí'ad foitstwí hoi'ejëí Luìice ëili gesti möst, jehoì '

dosawadní foit Sigmund z VVartenberka odi'íci se mu

sil. "’6 Dle snuhlasného stran mnohj'ch swëdectwí au»

î'adowám' králowice toho stalo se prawym dobrodim'm

pro 201110 dotëené: jeho zajisté maudré a energické

êinnosti podaîůlo se skrotiti a potlaëiti w nich ozbro

jená reitarstwa, aëkoli, kdyì jel z Jawora, do Budiëína. '

k uwázani se wauì'ad foitstwi, upadl jeäté sám 1 5 kan

cléŕem Albrechtem do nebezpeèi, zajatu byti od бету

asi 200 ге11агйи'.” туй kancléì' Albrecht, poslán byw

na poëátku téhoì léta do ÑVratislawi, a. uzawŕew tam

55) Kromë známych pramenůw baworskjch, wydanych u Oefele

a jinde, s. kromë Starjch letopisůw öeskych na str. 269-270,

uìili eme také akt král. komorního saudu ëeskáho z r4 1606,

dle nichì rytíŕ Libák, kdyä ho nëkteŕi winili, ìeby z bitwy

byl utekl, pohnal je k saudn z uraìení na ctî, a na saudu

seznáno, „йе jest on Lîbák wozy è'ikownl. lidi do bítwy wedl,

je 1‘11111 a. pŕi té bîtwë od poëlntku ai do konce byl, í wìemu

desti ëinil, coi takowému heítmanu w takowé potŕebë pŕíleäí

uëiníti“ ас. l 

56) Listina до. 5 Jun. 1504 tîätëna., dlc Dngieln, np. Китом,

XVIII, 384-5. О foitstwí Èestimëst, listìny rido. 25 Nov. a

5 Dec. 1504 w archiva Budiiinském.

57) Psaní' о tom we Scultetì anual, Gol-lic. tom. V ad h. и.

(i
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1504 3 února 1504, peme'ci knízat Sigmunda Poiského a.

BMMKazimira Teäinskehe, pamatnau pro Slezsko smlauwu,

kteráz petom die neho Kolowratskau sluia, neinil konec

neustálym ústrkům mezi wladau té zeme duchewní a.

swetskau. Meei te smlauwy napotem neme] Wolen byti

na biskupstwi VVratislawské, nezli kdo rozen byl w ze

mich koruny `(Jeske, a WEeeka beneficia i manstwi we

Slezieh mela take jen demáeim a prisluenikům koruny

Öeské rozdáwána byti oc.

Poznawëe takte weeliké pomery a styky eeské, a

staryeh i newych různic pî'ieiny, budeme jiz snáze

moci peehopit'i, proe epetowani snè'mowé eeetí tete doby

zůstáwali jalewé, a edboji panůw Siikůw muselo bez

deky showiwzino byti po cely'rok. Ku prwnimu snemu,

1 Mai rozepsanému na den 1 máje, dali se' byli Prazané a

posloWe z mest namiuwiti, ze preti eswedeeni swému

z r. 1502 eli na lirad Prazsky k Ostatnim staWům, a

weak mnozí ne bez brane. О snemu tom Wime jen

со Wyprawuje stary ietopisec: ze „stai se rozdil, ze sau

pani a rytiŕstwo sami snemo'wali a sami zawirali, a po

tom teprw na Prazany a 'na jiná mesta zůstáni swé

wzkladali. Prazané pak a jina mesta toto jim za od

powed daii: penewadz ste sami bez nás tì'etiho stawu

snemowali, sami sebe take te drzte, eo ste zjednaii;

nebo k eemu sme neradili, toho take wám pomahati а.

drzeti powinni nejsme a nechceme; ohlásiwee se i w tom,

ze k tern půhonům, ku kterymz die predeälych о tom

jednani powinowáni nebyii, stáwati wice nebudau a ne

chteji. 'A s tim eli s hradu dolůw. “так nektei'i

2 pánůw i z rytirstwa pripejowali se k mestům.“ 5“

58) Staël letepismvi1 str. 267-8.
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Druhy snem toho roku rozepsán byl ed krále ke 1504

dni sw. Petra a Pawla na hrad Praisky'I hlawne ‘29

ze dwau pi'iein: nejprw aby nzawŕelo se e pomoei, JmL

kterái Albreehtewi kniieti Baworskémn 2 Öech preti

falckrabi einiti se mela (jakoi jii wyloiili sine), a po

tom aby pani Slikowé pre swé wytrinesti a neposln

eenstwi potrestáni byli. Náwedem ale tneim pane kan

cléi'owym dal byl král dne 19 eerwna nejw. pnrkrabi 19

Praiskémn Jindi'ichowi ze Hradee rozkaz, osaditi n bran Jun'

hradn Praiského tak, „aby niiádného таи elowek,

pain, rytii` ani meetenin, s brani malau ani welikan do

králowa zámkn pnäten nebyl, bud pri snemieh, aneb

pî'i saudech.“ Kdyi tedy pi'ieel eas snemu, pan zHradce

dal znamenitym poetem peäieh osaditi zámek. Poslem

králowskym ke stawům byl tei kaneléi' AlbrechtzKe

lowrat, a pani i rytií'stwe strany Itimské sjeli se na

hrad Praisky jake di'iwe: ale strana podobojich amest,

ku kteréi орёт nejw. hefmistr )Vilém z' Pernëteinai

nejw. kemornik Jan 2 Ёе1пЪег11а. pripejili se, odepî'ela

epet snemowati na hrade, nwodie za pì'íeinn tajné osa

zeni jeho moci brannan, wee pry potud neznámau a

nikdy nebywalan, jeito „ponewadi se stala bez wedemí

weeeh stawůw, newedéli se pod tim eeho domysliti.“

„Mohliby sice, (tak wzkázali druhé strane,) na ten

snem pí'ijitì s takowym peetem lidi, ieby se tech, kte

rymii ln'ad byl esazen, malo bali: ale ehlédajiee se na

krále swého, aby iádná ~pii tom „lehkost“ se nestala,

nechtëli toho pi'edsebráti,“ a zwali radeji pany a ry

tiistwe k snemowání de mesta, jakoi pry i prwéwalo, ie snemewé w Praze driáni jsau. K tomn zase

neswolila strana Rimská; i aekoli nejw. pnrkrabi

koneene uwelowal se propnstiti s hradn weeeky swé

lidi branné, nedůwera zbuzenat nedala se wiee nchlá

‘ e*
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1504 eheliti, a stawowé rozeeli se zase bez uzawŕeni sne

29

Jul.

20

Jul.

mowniho. 59

We psaní, daném dne 29 eerwenee ke weem pied

nim swym radám do Öech, karal Wladislaw jejich ne

swornost a brojeni preti sebe slowy o'strymi: „pro swé

hnewy a. zazleni, jakoz ste se preti sebe zrotili, coi

mohli jedni preti druhym s pi'ately swymi na zdoru a.

na protiwenstwi einiti, toho ste hledeli, a. obeené debré

i naee spiee rui-xeno a kazeno bylo, nezli jednáne.“ Pro

nejaké jejieb srownáni а smiŕeni peslal k nim se swym

naueenim Zdeñka Lwa z Roè'mita'la а z Blatné, pur

krabi Karleteinskeho, jejz take ueinil poslem swym

k nowému snemu, rozpisowane'mu ke dni sw. Wáclawa.

hlawne pre ukojeni stran a pro potrestáni Slikůw. s“

A ponewadz nejw. sudi, Půta Swihowsky zRisenberka,

jeden z nejprudeejeieh zelotůw, umrel byl 2O eerwence,

pewyëil brzy petem téhoi Zdeñka Lwa take na jello

miste. `

Stale se nyni poprwé, ze postawen byl jako do

pepî'edi dejin eeskych muz tento, jehozto potomni etyr

meeitmaleté působeni ueinile se pro wlast naei práwe

esudnym. Bylt on synem slawnéhe nekdy LwazRoì

таща, bratra kralewny Johanny. Posawad ukazowal

se byti mirnym a nestrannym, ba zdan se jakoby se

klonîl ke strane Pernëteinowe a Èelnberkowe: easem
ale vpromenilo se ehowáni jeho, a stal se nástupcem

pane Půtowym netoliko wauŕade, nybrì i we smyeleni`

«59) Akta snemu reztreitéhe о sw. Petra a Pawlu 1504 podawß

rkp. Talmb. 1. 390 sl. Do Chebu psáno z Prahy 4Jul. w ta

slowa: „Die Herrn sein nicht zusam kxunen, auch nit in ser

guttem willen von Prag geczogen. Ein taìll ist auf dem

Geslos gewest, der ander taill in der alten Stat. Haben auch

zu puiden taillen dem Kunig geschriben.“ (Orig. arr11.Egr)

60) Psani 29 Jul. 1504 w rkp. Budiiinském, tee Talmb. l. 414.
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Jakkoli nedostateené jsau zpráwy, které nás do

äly o snemu Swatowáelawském r. 1504, zdá. se pŕedce,

ie působeni pana Zdeñka. LWa na nem nebylo Weskrz

neprospeäné. Wime jen, йе jednalo se jak о zaleìi

tosteeh Loketskych, tak i о weliké rozepi'i opet mezi

stawy älechtickymi a stawem mestskym; nebot zacho

'walo se jak psani omluwné pana Mikuláee Élika k to

muto snemu, tak i podáni stawu mestského ke stawům

panskému a rytiî'skému o zadostech swych. 61 “Time

take, ze koneene snem cely'r wyprawil ze sebe poselstwi

ku králi do Budina, W nemz zastaupeny byly strany

dosawadní wëecky; weak i to samo swedei o skuteeném

obratu Weci k lepeimu. Oweem ale na koneene nsjed

noceni a smiŕeni, pri stálé neustupnosti stran, jeete

dlauho ani pomyeleno byti nemohlo.

m) w rkp. Talmbmkém ¿te s@ рт; Mik. slikt па l. 417, рак

'na l. 418 zase: „Tyto artikule ìádali mes'ta na pánich a ry

tiŕstwu: l) Coä se hlasu obecného dotyee ke Wäem wecem,

kteréìby se wûbec nalezaly za práwo, a. kdeäby se pokuty

паб ukládaly, tu Praeané a jinó. mesta aby take hlas мы:

meli. Nei сой se jinych Weci zwláätnich dotyee, kteréì od

starodàwna pani a rytifstwo jednali, w to newkraeujem. 2)

Coi se piwa waìieni a sladůw dëláni na prodej dotyee, za to

ìádáme, aby od toho pueteno bylo. 3) Z jiny'eh weci půho~

nowé aby na nás dâwâni nebyli, nei s kterych sme se swo

lili. 4) РЕЯ swedectwich ìádáme zachowáni byti, tak jakì

sine pied tim pŕi pŕitomnosti krále JMti (tedy pŕed r. 1490)

zachowáni bylì. 5) Sirotci ìenského pohlawi wdani a kine

tieny wdané od muìůw swych aby brány nebyly. 6) Рот-ату

naè'e aby w swé wâze zachowány byly, tak aby zloeincowé

z nich nikam wyda'iwáni nebyli. 7) Pi'i zńpisich obecnich a

w pŕimluwz'ich úŕednikůw zemskych aby zejmena staw nite

jmenowàn byl, takjakí prwé bylo. 8) We dsky ahy nam

ilo a kladeno bylo bez pŕekaìky, tak jake od staradàwna

byyvalo.“ Ölánkowé tito znaei aspoñ stadium, we kterémì

stála welikâ. rozepŕe r. 1504.

1504

28

Sept.
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1504 Hnutí zelotieké, kteréz působenim hlawné kancléi'e

Kolowrata zbuzeno bylo w Óechách r. 1503, doëlo i,

w Morawé hojného saucitu a. následowáni. Nejwyäëi

heitman toho markrabstwi od r. 1496, Jan z Lomníce

a z менты, jenz jii r. 1502 moei wypudiw kaliäniky

z mêsta swého Mezii'iöí, obdrzel od papeze za, to

шиты pochwalu, nálezel do poëtu nejkrutëjsieh hor-'

litelůw nabozenskych W koruné Öeské. Z nai'izeni

králowa tcdy tim oehotnëjì propůjeil se ke zprostŕed

kowáni mezi stawy Morawskymi zápisu, jimzto, ae da

31 leko ne wëiekni, dne 31 máje 1504 zawázali se: nej

MM prw stà-ti nawzdy pewné pri obecné wii'e kî'estanské а

ji hájiti proti kazdému, kdoby je pŕi ni utiskowati

ehtél; а potom, kdyby bůh neuchowal krále smrti, ne

pî'ijmauti po nem za pana nizádného, kdoby nesta-l

w posluäenstwi Шее swatèho.'l Podobojim, kteî'izby

newedli bludůw pikharfskych, dáno na wůli pŕistaupiti

17 také k zápisu tomu, kteryz od krále W Budiné 17 eel'

J““ wna se zwláëtni poehwalaustwrzen byl.“

1505 K zápisu cele podobnému, ae песо hojnëjëimu а

‚о prostrannèjäímu, spojilo se 20 února. 1505 w Praze

Рей-гаке dwadeatero pánůw èeskych a dwa rytiî'i: wedle

Petra z Rosenberka, Jindŕieha ze Hradce nejw. pur

krabi, Zdeñka LwazRoämitála nejW.sudiho а kaneléí'e

Albreehta z Kolowrat jeäté patero jinyeh Kolowratůw,

ti'i Qternberkowé, dwa Waldäteinowé, dwa äwamber

kowé oe.' I oni horlili nejprwé а nejwice proti pik

hartům, dale pak pl'oti tem, kdoby je pi'i woleni no

wého krále moei tisknauti aneb wůbec jakan moc
i w zemi`pŕowozowatî стан, (sméŕowalo to, jak widëtì,

hlawnë proti panům z Pernäteina i z Èelnberkaû ko

62) Rkp. TalmhA l. 294. Staff letopisowé str. 262. 264.
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пеёпё zawázali se zwláäté, k èemu kdy wétëìna jich 1505

swoli, ie ktomu wäiokni sobë dopomáhatiméli do téch

hrdel i staamtkůw.63 Stranni takowi zápisowé Wìdy bjr

wají důkazem netoliko neswornosti wnárodu, ale i ne

rlůwéry, йе Wláda bud neochotnu neb nedostateöna. bude

dopomocî zákonu ku platnosti; podiwné jest zde jen

to, ìe i pfŕedni náëelníci wlády sami, jimîto swéŕeno

bylo weäkero wedeni moei státní, brali ku prostŕedkům

takowymY swé ůtoëiätë, _ а dá se Wyloìitî jen tim,

йе se citili byti menäínàu w národu.

I bylot skuteënë pochybno, zdali zî'ízená. moc

státni w Öechách jeäté postaëi udräeti poi'ádek a. bez

peéí w zerńi, skrotiti libowůli a pych jednotliwcůw, a

zjednati práwu průchod, zaikonům potì'ebnau wáìnost

i platnost. Ke zpauŕe panůw Slikůw pŕipojila se

w béhu léta 1505 nowá. zpaura, neménë smélá i silná,

od pana Jii'îka 2 Gutäteina., pî-ijmím Wäerubského.“

Mélt, jako туй? Heŕman z Janowìc na kníîatech Ba.

worskych, tak i‘ on na knilatech Saskych jakési Zasta
ralé poäàdawky, jichîto důklad yi podstata nikomu tak

zì'ejmé a jasné nebyly, jako jemu. Nemoha. dobyti

jich práwem a вешает, pohledáwal jich moci a násilím,

а jiä 27 Iistopadu 1502 podaî'ilo se mu, We spojení

s jinjmi nespokojenci, 1stí wojenskau opanowatì mësto

Bischofswerda a 'zawesti odtud 40 pi'ednich mëätanůw

na swé zámky do Öech, odkudä se pak wypláceti ши—

sìli sgmi. О rozsahu jeho wjtríností swédëì také 31:12

nost od obce mësta “rl'atislawë králi VVladislawowi

пай podaná„ na. kterauì dána odpowëd 2 Budína 18

63) Original toho zápîsu chowá le w mjchîvu Tŕebonském.

64) Linie Wäerubskj'ch plmůw 2 Gntäteîna poelxúzela od Buriaxm

mladäíhn 2 атм, brntrance Buriann яиц-Шло па пешими ас.



88 Клип: х V11. kan W/adiszaw 11. ¿wm/.- 2.

1505 bŕezna 1504, ze о sporu jeho i jinj'oh obywatelůw '5e

8199011 s knízaty Saskjmi mélo rokowati se w Mostë,

a knízata ze podáwali se ke wëemu sluëne'mu: protoz

ze poruëeno jak nejwyëëím saudcům zemskym W бе

chách, tak i knizeti Kazimirowi a jinjfm Slezákům,

aby Jií'ikowi z Gufäteina branili wäeho takowého pychu

a bezpráwí. 6*" Ponéwadz ale wyjednáwaní tato ne

Wedla k uspokojení pana Jiŕíka, on r. 1505 dowräil
wzdoru swau tim, .die wyprodaw se naprosto `z (Yìecll,

opowëdël králi a 0010 zemi wálku. Wedl pak ji, we

spolku s Май-11111 rytiŕi z Kaufunka, 0 1110112 newíluc,

jaké mélipî'íéiny knespokojenosti, uejwice pomoei jed

 notliwj"ch tlup pì'ipomenutého reitarstwa; kterézto

411|)

'drancujíce a pálice, kamkoli stihly, za krátky баз

schytaly ай do 20 osob stawu älechtického a pî'iwedly

jemu со wëzné; on pak, hraje si na welikomyslnost,

propauätël je 21100 na swobodu wäecky pod záwazkem

na ¿est a Wiru, ze kdykoli а kalnkoli je wolati bude,

oni nejdéle we 40 dnech tam se mu dostawi. Laupeì

nic-ké jello jizdy spůsobily po celj'voh Cechách takowj"

ostrach, ze málo kdo traufal si pracowatì pî'es pole

bez~ průwodu ozbrojeného, a hradby i twrzel Wände

pilnë oprawowány jsau. 66

Pi'edním, neli jedinym, lékem proti státnímu ne

duhu takowémn bywalo wzdy snëmowání. Bobuìel

rio snému telldáz ke dni 4 dubna rozepsaném nemáme

jinycli zpráw, nezli ze král k jednání na nëm o různice

wzniklé mezi stawy panskj'fnl a rytiŕskj'fm s jedné a

stawem mëstskj'm s druhé strany splnomocnil na swém

65) Fabricius Origin. Saxon. lib. VII. Klose doculilent. Gesch.V

von Breslau, III, 494. Panni мы. то. 5 Januar. 1504 w

arch, Kutnohorském.

66) Psaní o tom w krlil. lmworském archiva We Mnichowë.
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místé муз-з pány, Petra z Rosenberka, “Лёша 2 Pern- 1505

ëteina, Jana z Éelnberka i Albrechta 2 Kolowrat, a to

likéì rytíl'ůw. Albreclita 2 Leskowce, Mikuláäe Trcku

mlad'sílio, Wáclawa Solského 2 Sulewic a. Otika Ka

myckélio 2 Tropëic." Widéti z _tth aspoñ, ie strany

brojiwëi po dwë posledni léta proti sobë we stawích

panském a. rytiŕském byly králowym pŕièinèním

uwedeny zase w jednotu а snad ismíi'eny. Uznalt

bezpochyby а oprawil král chybu swan, 2e horliw proti

pikliartům, dal se byl pŕílìä strannë wésti od tëch, kteŕi l

wedle èistého náboìenstwí méli jeätë jiné bliäëí auöely.

Pronásledowáni brafî'í ceskjch obmezilo se té doby

у? tom, йе jim nedowoleno prowozowati náboìenstwí

swého weŕejné; jen jeden jedinj" pán èeskj'f, Kriätof

ze Swamberka, dal na zámku swëm Boru w Plzenëtë

upáliti äestero pikhartůw ze WsìAujezda u Domaîlic.“s

Jmcnowáni. pánůw “тёща 2 Pernäteìna i Jana

z Selnberka. mezi plnomocniky králowymi podáwalo

ëáku, ic se témto piútclům panůw Praiskjch podaî'i,

skloniti mësta k tomu, aby „dopomáhajíce práwa.“ dle

zî'ízeuí zemského a. dáwného slibu swého, wedle stawůw

wyëäich uwolila. se ku pomoci branné na. skrocení a

potrestání jak panůw Slikůw, tak i. pana z Gutëteina.

I nenif pochyby, йе mësta bylu k tomu wolna, owäem

jen pod wyminkau, aby známe' ìádostijcjich politické,

0 kteréìto spor se wedl, doëly uznání; ëemui kdyì

stawowé panskj'y а, rytiŕskj'7 odporowati nepŕestáwali,

namitala jim mësta.: co ste uzawŕeli bez rady пай!

sami, prowádëjte také sami bez пай! pomoci- Donu

67) Psani kì'àl. ddo. 26 Febr, 1505 w arcliivu Budéjowickém.

Plnomocenstwí шт. фшё Iosmii pánům ddo. 16 Mart. 1_605,

Orig. w ln'ál. korunním archivu w Praze.

68) Historie о tëäkjch protiwenahvich nc. kap. 24.
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1505 cowaci moci pro ne we státu jeete nebylo: a toho meli

byli piedeweim powálìti páni Rendiowé, ktei'i wyhia

eowali meetany weecky za lidi neswobodné.

Nezbywalo tedy nic, nez aby stawowé panskj'r a

rytiŕsky sami toliko pokusili se o pokoŕeni a potrestáni

swéwole odbojne. 'Zachowal se popis lidu branného a

wozůw, kteì'i 2 naî'izeni snëmowniho k „wojnè' Loker

ske'“ wyprawiti se meli: prwni to nám znamy priklad

jakési matriky zemské, ae weimi nedokonaiy a ne

aupiny. Die neho méii postawiti: nejw. purkrabi Jin

di'ich ze Hradce 200 peeich, 12 Wozůw a 8 jizdnj'fch;

páni 2 Rosenberka 150 peeich a 7 wozůw; pániz Sein

berka, z Pemeteina a Mikuláe mladëi Treka, kazdy'r po

100 peeich a nekolika -jizdnych i wozich; páni zKoio

wrat weichni pospolu 169 peäich, pani z Guteteina

123 p., z Swamberka 110 p., z Sternberka 102 p.,

Kostkowé z Postupic 100 p., pan zPlaWna 80 p., pani

Swihowäti zRisenberka 70p., zLobkowic 69 p., zWeit

mile 51 p., pan Zdenek Lew z Roämitála _50 p., páni

Fictumowé 45 p., pan Zajic 40 p. ос. Z cele zeme

napoeitalo se jich do 3500 peeích, 200 wozůw а 150

jizdnych. A weak potom, die werohodnych zpráw,

sam pan z Plawna, dáwny a auhiawni Èiikůw nepî'itel,

mel swého iidu az do tisici brannych pî'ed Loktem.‘19

Teprw 22 eerwence wyjel nejw; purkrabi Jindi'ich

ze Hradce „s urozenymi pany, rytíí'i a штату,“ аЬу

obehnali hrad a mesto Loket, pred nime pak leäeli az

do sw. VVaclawa (28 zati-i), Wystaweua pred mestem

baeta, z niz sti'ileuo na hrad, a weak 'bez patrného

22

Jul.

28

Sept.

69) Popis doteenj, pod napist „Wojns Loketsk£,“ nachâzi se

w archivu Tŕebonském. Zprńwn о р. 2 Plawna nalein suie

we Mnichowe. '
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úéinku. Kdyi dobjwání- nechtëlo se dai-iti a ukazowala 1505

se potŕeba moei silnéjäí, dali se koneöné uprositi Pra

iané a mësta jîná, Ze pí'ispéla pomocí swau aspoñ

w pomëru téch swyclx statkůw а dèdin, kteréä zapsané

mëla w deskách zemskych; to stglo se w polowici mé

sice srpna. Jen zámek a mésteòko VVal'y dobyty jsau ш.

0d wojska zemskéllo a dány w opatrowání králow- Aug’

skému heitmanu Ki'iwoklátskému, Jii'íkowi z Násilé.

Kdyi ale w bitwë mezi stranami swedcne', w nii ötyi'i

páni Slìkowé osobnë se úéastnili, padlo s jich strany

do 70, se strany dobywatelůw ale padlo a ranëno jen

asi 20 osob, Slîkowé bojíce se nezbytí, poîádali Pra

ianůw za. prostŕedkowání, a, chtëli pry'f uèiniti, k ëemu

011i jim raditi budau. Tito wznesäe to na'sném, jeni
práwë о sw. “глаже shromáîdén byl, spoleënau s nim Y

umluwau dne 4 î‘íjna. ustanowili wyminky miru s tim.; он,

doloîením, йе nebudauli pî'ijaty, staw mëstskjl celau

mocí swau potáhne па ЁШсу. Туго pak byly wj'minky:

„pan Sebestian Slik postup hned zámku Lokte s mé

stem a e wäím pî'isluëenstwím bl'atŕim swym Albrech~

towi a. Kwìrixlo\vi; о знсЬусЬ dnech postních uejprwé

pî'iätích (4 bŕezna 1506)" wëìchni páni Élikowé, totiì

pan “fáclaw (staräí linie Chebské), pan Mikuláë (вины

linie Falknowské,) pan Кадра? (stgl-‘éi linie Ostrowské

а pŕedek nynëjäich lu'abat Slikůw,) pak brati'í gebestian, .

Kwirin ì Albrecht (linie Loketské) se swj'mi sestrami

pŕijedte na snëm do Prahy, a tu piede wäemi tî‘emi

stawy щите páni VVáclaw, Mìkuláë а. ЁеЪезйап o swé

cti a. pòtî'eby, ostatní о swé statky a.À práwa; nńpo

dobnë stůjte nu tom snëmn také manowé а mëëfané

Loketätí a pì'éstañte mocnë о wëecky swé pŕe na sta

wich panském, rytil'ském i mëstském; jii пуп! pro

pustte jak páni glikowé tak i manowé wäe, éeho nn
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1605 sobë nawzájem dobyli, aby Найду swého zase poìíwati

l5

Oct

' Mëlnik >zpráwu pisemnali о swém poi'ízeni.

mohl, a chowejte se k sobë pokojné; kdyä pan Se

bastian postaupl Lokte bratì'ím swy'm, buclte jim také

Wary sstaupeny; nezachowajili se bratî'í Kwirin a. Al

brecht (Не wj'powëdi zemské, ztrati swá práwa i swé

díly wäecky; 4také ti 'n1anowé, kteH роща stranili ра

nům Slikům, zacllowáni bmfte w pokoji.“ K lepëímu

porozumëni dodati musime, йе Albrecht Slik se -bra

trem Sebestianem delëí баз byli se nesnadili о swá

dédìetwí, Kwirin pak, eo kî'iiowuík Prusky, byl w zemi

nepŕitomen. `

S wjloäenau zde instrukcí snëmowni wypraweni

jsau poslowé obau mëst. Praîskj'ch do Zatce k reko

wání se Sliky; a wäak ponëwadi král ÑVladislaW me

zitim rozpisowal поту sném obecní ke dni sw. Martina

(11 listòp.), psáno jest do Zatce, aby rok snëmem

k suehym dnům postním usta.nowenj;y pŕeweden byl na

den sw. Martina, kdeìto melo шве byti snëmowáno.

Dne 15 î'íjna. dali Praîané kanclóî'i Kolowratowi na

Pì'iwedli

prjy Éliky k tomu, ie pristaupili wsickni ke wsem wy

minkám od zemé uloäenjm, а. rukau dáuim pŕed pány

Zateckymi k nim se zawázali: jeu k roku zmënënému

o sw. Martinë йе nemohli Slikowé pî'istaupiti z pŕíöin

důkladnych, jeitoby jim nebylolze ktomu базы wsecky

swé práwní potreby a průwody miti pohromadé. шва];

2e pan Sebestian jiì bostaupil Lokte bratru Albrech

towi, a tento také rukau dáním йе slíbil zaehbwati se

we wäem dle snëmowní wjpowédî. Skonëili Praiané

psani swé ku kancléì'i prosbau, „йе VVMt wëe opatî'ite

а slowem králowskj'm pŕikázati ráëíte, aby se wäemu

dosti stale také od panůw manůw i od jinych potud,

pokud cedule spoleëného zůstání wsobé (11-Ы а zawirá,



Prostŕedkowání Prazamiw; upelmjení ’Weerubakéha 93

aby nám w tom zádná lehkost se nestala, ktei'íz d0

brym a upŕimnym úmyslem sme pracowaii, chtejiee

rádi pekeji a ebec-nému dobrému.“7°

Také о zálezitesti Jií'ika VVäerubského z Gutëteina

stale se sneeeni snemowni dne 3i‘ijna, jimzto 7,weic

knì tŕi stawowé na. tom zůstaii, aby pan Jirik zase

w králowstwi Öeském byl, a Wezne kteréz zjimal i

1505

3 Oct.

poddané králewy Mti weecky aby propustil; wëecka~

zeme má. ой psá-ti knizatům Mieenskym a zadati, aby

se jemu sprawedliwe stale a ekody jeho aby napraweny

byly ed knízat. A pan kanciei' má. hned s knizaty

jednati e rek ke spoleenému w to nahlédnuti tak, aby

rok ten pres eas sw. Ondreje (30 listop.) nikoli pro

A Kaufimkowé stůjte take k-roku tomu,

a co se jim od knizat má. sprawedliwé stati, at se

stane. Budauii aie knizata k tomu nepowolni, pak ne

budiz рани Jii'ikowi ani pomocnikům jeho bráneuo,

dobywati swého z králowstwi Öeskéhe, aneb odkudzby

se jemu zdale. Protoz dan bud jemu hned gleit, a

páni Ladslaw ze Sternberka, Jeti'ich z G_utëteìna i Lin

hart Markwart ze Hrádku wypraweni budte k jednání

s nim. Nepi'ijmeli toho pedani, siibuji weickni ti'i sta

woWé pomáhati sebe preti nemu i pomocnikům jeho

jako preti zhaubcům zemskym pod pokutami, které

zî'izenim zemskym na to ulozeny jsau. Deteeni páni

psanim z Chyä dne 18 i'íjna dáwali auî'adům de Prahy

zprawu, ze dali panu Jií'íkowi a weem jeho pemoe

nikům i siuzebnikům gleit na etyri nedeie, a. námluwu,

kterau s nim ueinili, ze oznámi pánům о sw. Martine;

dien nebyl.

70) Snemnwni zûstáni dne 4 Oct. 1505 ete se w rkp. bibliet.

Raudnické; рвал! Prazan due 15 Oct. w nrchivu Kutnohor

ském; jimi psani o wojne Loketské w krái. arehivu Bewer

skem we Mnichewe. Staŕi letepisewé slr, 275.

18
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1505

1 506

21

I art.

vpan Jii'ik ise weemi swymi ie w tom'ease pokojne

se zaehewá."l Tate jest poslední nas doelá. o mnii

tom zpráwa; a ponewadi Kaufnnkowé nepŕestali se

bauî'iti, kdeite dále o Jii'íkewi z Gnteteina пацана

zminka se nedeje, nelze jinak mysliti, neili ie neza

dlauho bud'to smlnwau nebo smrti npokojen byl.

Na snemu o snehych dueeh postnich (4 'bre

àzna) r. 1506, wyneeen po dlauhém wyjednáwani tec

prw 21 bi'ezna nalez e koneeném porowmím’ Slíkůw

s krajem Leketskym. Hlawni jeho nstaneweni byla:

1) Brati-í Sebestian, Kwirin i Albrecht Élikowé zůstañte

we wëem statkn swém nedilni a poiiwejte he spoleene.

2) Meetané Loketäti a Wareti wratte se a bndte do

swyeh pî'ibytkůw i gruntůw zase uwedeni. Manowé

a meetané deteeni zrnete „punt“ swůj, _a pani Slikowé

postupte jim weecky jejieh statky a lidi odjaté nejdéle

we dwau nedelích. 4) Jindriehewi z Plawna zamek

jeho Grezles (Krasliee) ed Slikůw hned bud nawracen,

naproti eemui 5) zamek a mesto Wary jim od .lii'íka`

z Násilé postanpeny bndan. 6) Nalezowé, w niehi se

dotykalo eti stran oban, jsau vzdwiieni a zrneeni. 7)

Strany ebe i wsiekni jejieh pomoeniei nemaji napotom

toho ce se stale, zlym sebe spominati, ani äked swych

zdwihati, jakoi jim te ani „na jieh cteeh а dobrych

powestech“ k njme byti nemá. 8) Odpowedi panům

Èlikům od pánůw z Plawna, z. Gutëteina i Piiugůw

ueinené maji minanti keneenë, weznowé bez prodleni

w'siekni propuäteni byti. 9) Pi'e Mateje Hisrle zChodůw

a Filipaz Serntiukn s panem Miknláäem Slikem bud od

zwolenyeh osmi rozsudi do letnie nejprwé prietieh roz

hodnuta. 10) Manům kraje Loketského potwrzují se

71) Psani о tom w arr-.hive Kntnoherskêm.

О
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wëecka. obdarowání, udëlená о‹1 krále Jana, (kdyi

wyñati byli z cúdy Praiské èili ze saudu zemského,)

а. stwrzená pozdèji císaî'em Karlem; pánì Slikowé, ma.

jíce kraj w zástawë od císaî'e Sigmunda, powinni jsau

деп-16 tëch práw а obdarowání. 11) Pì'ísaha k man

skému saudu Loketskému déj se králi Wladislawowi

napì'ed a pak „рани Sebestianowi z Laîan“ n со ná~

méstku jeho. 12) Mèäfané Loketätí zachowáni buche

pî'i majçstátu, jeji mají 0d císaŕe Karla; со do dräehi

klíëůw mëstskj'ch potwrzuje se recess KutnohorskjY z г.

1497. 13) Co do ваяет konäelůw а, pì'ijimáni lidi do

mèsta, mají mëäfané Loketëtí о letnicích nejprwé pi'iätích

prowesti pí'cd saudem zemskym, ie ono náleäelo k je

jich obyëejům а zwyklostem 0d starodáwna, páni Sli

kowé pak dokaìte opak toho7 mohauli; a. totéi platii

také o méäßanech VVarskych. 14) Wypowëd tato mëj

platnost na ëasy budaucí a wêëné аса.”

Neswornòsti a. různice, kteréì w téchto létech

zdály se jiZ byti jako nëjakym duchowním äiwlem ná

rodu Öeského, braly podnët také z pi'ichodu a působeni

Filipa biskupa Sidonského mezi podobojími. )V prw

ním zápalu radosti nad jeho pî'ibytim swëî'ili mu эта

72) Forum!" pŕísahy té jest důkazem dostateënj'm, ie titul hru

ьш, потуг pani älikowé w еёеъю 1ёЪес11 роба“ byli озоЬо

wnti sobë na zâkladë cizokrajnŕch мчусь listin, uedochàzel

jeätë “шлеп! od wlńdy zemské w Öechách. VVedle nich take'

pání z Gntäteinn. poů'nali se z pmlubnjch pŕíëîn psáti bra,

baty, coä ignorowáno také о‹1 wlúdy.

Snëmowní nález o porownáni Élikůw zi: smrjch desk ист.

skych (Öerwenjch památnj'ch, N. 4) pŕeweden do nynäjëích

desk (Nro. 42, lit. D. 21-25.) Ze psam' zachownného w ar

cbivu Chebském (ddo. 13 Jun, 1.506) dowídáme se, йе Loketätí

o letnicích prowedli práwo swé (öl. 13,) n ie jim ритм

bylo nhlezpm sand“ zemskëho.

73)

1506
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1606 Wowé podoboji zpráwu nad kneäimi swymi a nad konv

sistoî'i; M. Martin z Poeátek, farai` тушку а jeden

z prednich professorůw theologie na. universite, staw

se upi'imnym jeho ctitelem a pŕiwrìencem, spiìsobil to

skrze kancléí'e Albrechta z Kolowrat, ee i král uznal

jeho (jiz W mesici eerwenci 1504) za „Öeského bi~

skupa“ i za. zpráwce konsistoŕe podoboji. Ale netrwalo

dlauho, a. ponetí, které biskup mel o duchownim práwu

a zpráwe cirkewni, poealo neshodowati se s tim, jak

o nich smyëleli mistì'i a knezí eeäti; zejmena hierar

chické mooi a panowani odwykli byli Öechowe' jak

duohowni tak i swetsti jiz od dáwna.; klatby a. inter

dikty sluly u nich „etrichy wlaské a nemecké,“ neho

dici рту se do Öech. Pomalu Wnesli to w lid nekteì'i

nespokojenei, ze Wira podobojich takowymi „etrichy“

uwodila se w nebezpeeí a kazila se; utwoî'ila se zjewná

proti biskupowi opposice, w jejimä eele stáli M. Pawel

z Zatce administrator a M. Jan Paeek. Oba naWedli

Praeany, aby konsistoí` zy domu biskupowa r. 1505 pi'e

wedena byla. do Karolina i osazena radami nowymi;

téz ребе! konsistoŕe wzali mistri tajne od pisaŕe bisku

рота; ро eemz tento nechtel wice pì'edsedati duchow

nimn saudu. Nastala roztrzka zjewná i plná. pohorëeni,

kdyz (z náwodu pry nekterych nepî'átel strany bisku

роту) sti'idm'k (kaplan) M. Martina {шаге Tynského

zateen jest od richtáŕe s ienau podezrelau, Weden s ni

po meste a uwrzen do `éatlawy; nejen biskup ale i

weteina. faráŕůw mestskych zbauî'ili se pro takowé od

„выкусь staWu knezského zleheeni, a ze spoleeného

jejich usneeeni zastaweny hned sluzby bozi po celé

`Praze, takze po tî'i dni nebylo nikde ani zwoneno.
IPowstalo tudiz zase po eelém meste reptani nejen proti

bisknpn, ale i profi knezim a wyhroìowáno jim: „wy
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u nás рваный, jako jinde,. ìáidnóho _nemáte, nez béiete

toliko ze sluzbu waäi mzdu a záplatu 0d más.“ Misti-i

Pawel z Zatce, VVáelaw Koranda 1 VVáelaw z Paeowa,

uradiwëc Se s рёву na radnici staromëstské, dalì spo

leöne naî'izení, aby rozkazu biskupowa eo do interdìktu

nehyloïposlaucháno. Оп tedy zadel jen o průwod, aby

echy. zase opustiti mohl, a. kdyz >Inu odepî'eno, ne

ehtèl .wice ani knëzí sw_ëtiti, ani, jinych biskupskyeh

funkcí konati. _ 77Trpít i s námi potupu а zlost lidskau,

plaëe a. sobè na. Зайду den музы, tak ze teskno na

запое .pohledèti,“ -’- psal 0 .nëm panix Jindì'ichoWi

ze Hiadce M. дата Роётеску (dm-,'12 штатов).

туи M. Martin `opustil proto Гаги Tynskau, kdeì 5mn

pro biskupa mnohá'protiwensiwvi zakusiti bylo, ale' 111-1

jaw kn prosbám 'mnohym faxju Swatoätebanskau на

Nowém mésté, dáWal tam swé. theologické pî'ednâsky

а wzal take zhanëného 4sti'idnika пазе k sobö, «i sám

о jeho newinnosti pî'eswëdöen jsa, i' jin'é pŕeswédëiti
chtèje. 7* ` ' t

Teprw dne 19 ëenwna 1606 opustil biskupiFilip

vPrahu na wzdy, kdyz Kutnohol'ëti pani _pi-ijewëe proñ,

wezli jej doI тёща swého s».\vclìkan eti a sláwali.

A wäak jakkoli ëestnë tu ehowán, piebywáni W Ce

ehách jiz tak se mu bylo zneehutilo, zev pi'emyëlel

dnem noci 0 náwratn do Italie; 16 listopadu w noci

vopu'stil podtaji' Kutnau horn we skrowném průwodu,

do wlasti swé se ubiraje. Hornici poslali za nim a

dostihli ho'w mëstë Sobësluwi. Zádali tu pana Petra

z Rosenbcrka, jemuä to .mësto náleielo, aby pomohl

1506

12

ebt.

74) Staï'i letopîsoivé str. 273-5.` Psaní rido. 3 Aug. 1505 w rkp.

kŕiyìownickém, ddo. 12 Febr. 1506 ' w archivu Jìndŕicho

hradeekém. . '

19

Jun.

16

Nov.

7
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1506 jim ho zase získati: té'n ale Odpowěděl, aby si ho
l hleděli sami, že on u sebe držeti hd nechtěl, at prý

jde kam chce. I dal se ubohý bisklíp nämluwiti, že

łDec.Wrá.til se s nimi prosince do Hory zase. ÍKz'ugpeń

mu 'tam nowý dům a on w něm počestně~ dochowán

smrti (Ť 20~i~ijna 1507,) i pohřben Slawně nejprw u

sw. Jakuba wysokćho, pak pí'enešen do kaply hawéì';

ské we chrámu sw. Barbory. 75 - . l

75)V Sínří letopisowé str. 277. 284. Páměfi Mikuláše Dačí'ckéłio am.
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DÉDIC KRÁLOWSKY А DRUHY oDsUDEK.

f ` МЁБТ.‘ -‘

Stau: wëcí uherskúclz a zá-mëry strany Zápalske’. Rozbrrgje w

Ulzŕích a wkláduní se do nich cía. Maxůnilz'ana. 'Tajne'

”Лапшу a wálka s nim. Na'rození [ставшие {лимита 17

smrt králou'uy Anny. ~Wyjeflndwaní o (lëdz'è'ne' рты-о Lud

wíkowo w Ulzŕíck í w бес/1:10”. .Pám' z Gamm'an народцы;

wsnáze z falckrabìz'm'i.. Pŕcchwaly a 'ruzbrqjc [тещи тёзМсё/ш.

Rozmrwëenl :noci kaucléŕowy, jeho дрожи! s mésty a nowé

rlckrely proli brath i Eidům. U7cruhlostí Jíŕíka Кириши

ského. Zápis í mami/'eu Klecth a odpowédl stawu мёда/сёла.

Öáateëne' шутят! rochŕe атташе/сё. Pûlky mezi nejw. им

níky. Pumatng влёт a smlauwa Swatojakubakd. Králůw

pf-íjezd do Pra/zy a ko1'lmozuání Llulwíka' фиги. Král со `

ruzsudí mezi kancléŕßm a ватт zemskymí; :jeho druk!) roz

.êlldck mezi вату; te'í mezi Praiany alaréko i посад/ю m'ìsla.
Zbauì'Tní preti Uhrům 15a-1111110’ s_tranë. А I

(R. . 1506—1509;)

Wzbuzujeli obl-az dëjin> ëeskych wëku “Пашни:- 15011

wowa trapnë pocity u pozorowatele', musi lidumil kazdj' 

llëením sauwëkych wè'cí uherskgjch jeäté trapnëj'i doji

man byti. ~Nelze tajiti, ze wlastenskj" ‘onen cit, kterym

бестии; XVha stoleti wyzuamenáwali se byli nml jiné

okolni národy, tratil scjiz a zanikal' w sobectwi -tu

Celj'oh stawůw, tu jednotliwych osob wice 'a'. Moe:

w Uhï'ích ale pod Wladislawem zdá se ze о wlaste

, 7#
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1506 nectwi wůbec> nemohlo byti ani 1061, 20 10 Ъу1а @tn_ost

owäem neznámá. W obau zemich jewîly se rozbroje

strannické rownë 21176: ale w Öechách braly Ípodnët

swůj jeäiê Wìdy, aspoñ 2 weliké öást-ky, 2 idei, \'v U- '

hŕlch wesmës а. Weskrze jen 2 interessůw sobeckjich a

hmotnjfch. Nenechwiilné bylof owäem usilowání uber

ské niîëi älechty, 111112011 se w rowné wáze práw na

proti prelátům a pánům Wyëëim: ale tyto st_rany obé

ukazowaly se bj'fti sworné we podrj'wani а. 3101160176111

moci krailowské, ай пар1‘ес1, kapitulací r. 14490,

nezhojìtelnau byly zasadily ránu; zdálo se, jakobylai

posawad obúwaly se byly náwmtu obrowské nëkdy

Matiáäowy moei а libowůle. Nejprotiwnéjëi 1610 doby

zjew bywal nesmyslny' pî'epych pî'ednich magnatůw а

prelátůw, jeìto fstawiwali о záwod na odiw kaädj swau_

moc, pycliu' a ' nádheru w komonstwech tî-fpyticich se

y zlatem, stî'ibrem a, drahokamy: ale pro danë na. obranu

wlasti, na _sluäné орг/110111 dworu panownikowa` itd. ре

пё2 nikdy neméli ani miti nechtëli. Horlíwali náramnë

proti jakêmukoli úöastenstwi cìzincůw we 177111110` jejieh:

ale sami chymli se ji пе pro 1101116 obecné, nybrì jen

pro _swé wlastni uìitky; mélaf jim byti pramenem sau

kromych 110111511 ilewyñerpatelnjm. Pŕiklad jeätë 110

dáwnj", 20 syn pro záßluhy .otcowy powyëen byl na

trůn, а nagléje, 20 пе2ш11а11110 nastane zase woleni krále,

pobádàly zwláätë rodínu Étípana ,Zápolskéhm Palatina

r. 1490 2ет1е10Ьо, aby- záhy klestila. sobë,_`ja.ko nèkdy

Huniadowc'i, cest“ k (lůstcjcnstwi nejwjfëëimu. Dwůr

jeho wdowy Hedwiky, зови-у Kazimíra. kniiete Téäin

ského; a dwau synůw, Jana.\i Jiŕího, na slawnëm пё

kdy 261111111 Trenèanskëm, skwël se wëtäi nádherau,
neZliikrálowskji dwůr Budínskj", a delëi cas délala

se' strana. hojná., zwláétë w zemanstwu, 30210 slauiila
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nadejem priwaznym za podporu a opráwneni. Jednim 1506

_z nejeinnejeich jejich pŕiwrîencůw byl M. StepanzVVr

bo\vce_(Verböczy,)- uhersky-to Rendi a slawny práwa'

domáciho s'kladatel, rozdiiny od' eeske'ho hiawne tim,

Ze neukryte brojii proti králi swému. 7“

.Pokud králowa bezdetnost nepodáwala eáky pi'i

rozeného dedice trůnu, chowaii se Zápoiiowci dosti tiee

a~1nírnez ale kdyz tehotenstwi králowé Anny poealo
kaiiti wyhlidky jejich Ado budaucnosti, jali se i oni

znepokojowánim národu spláceti wlastni swůj nepokoj,

a pomiauwánim krále i weeho, co pocházelo z ciziny,

dáwati sobe iichau twárnost wlastenectwi. Kdyz na

lrodila se 'králi due 23 eerwence _1503 dcera Anna, 77

potomni manzelka Ferdinanda I, byl mlady Jan Zá

polsky mezi prwnimi, kteŕi nabizeii se ji za Zenicha;

tentyz pak, zasnaubiw bratra swého mladsiho s jedinau

dcerau Jana Korvina, (zemi'eiého 12 i'ijna 1504,) sna

zil se >udelati dům swůj také nápadnikem weekereho

Huniadowcůw rodu. Strana jeho, usiiujic )Vladislawa

k wůli swé pi'iprawowati a pred narodem leheiti, na

iéhaia zwláste na onen elanek jeho kapituiace z r. 1490,

kterym stawowé uherätí byli hledeii pŕipojiti ku korune

а

76) Piäet о nem Nic. Istvânii histor. Hung. l. IV, р. 33: 8111—

phanns Verbecius, regni praetor, eloqueus sed factiosus vir,

‘- ut Jonnnis Zapoliani, comitis Scepusiensis, jam pridem re

guum añectantís, ambitioni libidiuique viam aperiret oc.
77) Nowinyio tom z Budina 24 Jul. 1503 pauům Chcbskym psaue'

wyprawxlji: „Gestern frue ulub achte hat mein ailergn.- fraw

dy Konîgin. ein tochter geporn, des dy Herren ser erschracken:

dan langer dan yn hundert Jaren hat das laut keiu верст

Konig gehabt." Piedce sie pry" zwoneuo i spiwáno Tedcum

we weech kostelicl». stŕileno z wie ней 50 puà'ek- a phicuy

ohne Ы Budínë i Рейн. w zámku pak sti-ojeny pied krâiem

tance\i kolby a toeeno wiuo„pro lid w hojnosti 5c. (Orig.

arch. Egt).
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1606 swé zelnë koruny Öeské, Morawu, 'Slezy aLuäici obojí.

Smlauwa Olomucká. r. 1479 nesla to w sobè, йе budeli

po Matiáäowë smrti král Uhcrsky spolu králem- Се

skym, mëly zemë ony wrátiti se koruné Öcské beze

wäeliké wyplaty. lProto stawowé боёв! r. 1490 pî'incsli

byli tolik lObëtí, aby dopomohli králi swému ku kralo

тип také WUthh; zaplatili to bothel ztrátau Samo

statnosti i'iäe swé, kterái od té doby вида se pauhau

pámátkau ай podnes. Ale Uhŕi chtëli tomu rozumëti

jinak, a Wladislaw chowal se, jako we wäech „выкусь

nesnázích, ìtak i w této _wëci, malìchernë i obojetnë,

klamaje zároweñ jak Öeèhy, tak i Uhry. >Snëm uher

skj'7 w máji 1504 äádal 'od krále Wëdëti, jìili Luäice

obojí' podala mu pî'îznawací swůj zápis ke smlauwë

Olomucké, а zdali 'Morawanè i Slezáci pî-isallali mu

» wërnosí; a poddanost co králi Uherskému (si co бе

skému? ‘Vladìslaw potwrdill jak obyëejné, wëecka

uzawŕeni snëmu: na. ëlánky ale tjkajíci se této wëci

неба] niäádné odpowëdi. Bylot owëem trudno, odpo

wídatì mirnë nu neslychanau pretensi, йеЪу Morawané,

Slezáci а Luiiëané méli byti manowé (fcudatarii) krá

lowstwi Uherského. ’s v

78) Ölánky 20 n 21 snëmowního введен! o tó wëcì ëtau so ap.

Канона, XVIII, 376. Шин mluwíce о podrobenl Mornwy,

Шеи a Luíic pod uhersknu korunu, zapoxuínali tuäím zau

mysln, le мамы byl nellobyl ìádné z tëchto zemi sám swan

mocf, nle ie mu poddány byly >dobrovvfolnë od panfeké nëkdy

ligy lëeské, Нет“ wolila si ho zu kràle Öeakého, nemíniwäì

hika podrobena byti :mi nllerskému ИМЯ, un@ uherské ko

ìunë; мы песМёН рацпаюшмй nu revers 0‹1 stawůw uber

skjch w Olomauci 1479 nu to ату, Ёе po smrti Matìáìs'owë

«mi цент]! n. nebudau nikdy osobowati sobë ранам" w ze

mich koruny Öeskéî Srown. Dëjiny ëeské pŕí 30 Sept. 1478,

Archiv банку, V, 388.
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О roztrìkách а newolech miloholetjch, která ná- 1506

sledowaly mezi králem а stawy uherskymi, nedostáwá

se zpljáw podrobnycll a. spolehlìwych. Není pochyby,

йе králmvá Anna, pani ducha energiekého," nejen

úëastnila se w nich, srdnatë stojíe ро boku manìela

swého, ale йе 1 dáwala k nim podnët, а pobádalâ. krále

k neustupnosti. мяте také pî'íëinu domyäleti se, йе

král i králowá záhy doiádali se w té wëci гиду а ро

111ос1 slawného 'nékdy Matiáäowa kanclèí'e a biskupa

Ñ\’aradinsk§'>ho Jana. Filipce, nyni mnicha bosáka We

VVratislawi. Йе врогу_1у 1112117. на ве'ш'ёх‘пом ай ро

wáíliwau, na. to důkaz jest 1 skutek ten, ie W mësíci

êerwnu 1505. w Öechách prowelánay 1 ehystána jest

wojenská hotowost doA Uher, králi Vt'ladislawowi' ku

pomoci. Prostŕedkowáním bratra králowa, kniäete Sig

munda Polskêho, stale se na poëátku ëerwenee jakési

narownáníY (Пе пё11ой Jan Zápolskj'I smíî'en byl s krá

lowau Annan a W milost její opët uweden, králi dáno
na. wůli uiíwati rády také cizozemcůw, a ustanowen i

rozepsán do Budína snëm ke (1111 sw. Michala (29 zái'í.) s“

79) J. Dubl'avius пары! (1 111 lib. 31: Regina. ineolumi nemini

eoncessum erst, 111 plus quam rex 111111 in parte polleret: sod

siqnnndo partes >regîae suscipìemlue erant, praesertim in tuen

dis vectigalibus censibusque et arcibus regiis conservandis, în`

quan proceres invmlobnnt, vilissimo obtruso pretio, ipsa: mu;

nere regis adversus telles fungebntur; brevique insigńem 111е

snunu'n семени-11, ас prima regînarum abacuxn tegis ex

solido aum plane regium instruxit oc. ~ 1

'80) Kancle'ŕ Mbna-lit z Kolowrnt (ddo. Шьём-аи, lß Jnl. 1505)
psa] Petrn'wilz Rusenberka: „Сой se dotjëe wëcí рёва na»

l. Sello w Ubi'íeh, — met@ wëdëti, iet mi рвите od .IMti pŕìäle

“бега, ie JMt ty wäeeky nesnáze eluänë srownal a snëm \

оЬесщ‘ w Budirrë byti má waldj na sw. Michala, a ie JMti

té koruny dobré’. wërnë jednatî ehtëjí; a kehoì hurle ráëiti

ш: zg'înjch zem't'sobä wënië k radë pŕijieti, йе 10 JM'.
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1506 Neni pechyby, ze narewnáni toto sinei'owalo jiz k tomu,

co doteenym snemem teprw uzawreno a prowedeno

byti melo, totiz k wyiaueeni Weeehfcizezemcůw z wo- .

htelhqsti па min Щетку. Neb jiz 132.111 1505 0h11:

eewai cisai` Maximilian úmysi swůj, pi'ispeti kráiiVVia

dislawowi brannau moei` preti „nekterym“ w Uhi'ieh,

ktei'i usilowaii pry zbawiti he panewáni (im sein Re

giment zu nemen,) a spelu zruäiti Maximilianowo de

diené práwo w Uhi'ich. 9’ Nicméne'snem uhersky ne- ~

dal se щупы we swém zzinleru: wylíeiw bídny staw

пёс barwami nejki'iklawejäimi, a kterak weeeko zlé

w ni pocházele pry Wzdy jen od panownikůw powe

ianych z eiziny, upsal~ se due 13 i'ijna 1505, powoláli `

pán bůh krále )Viadislawm „kteryz nas netoliko milo

stiwe pi'i swobodzieh naëich zaehewal, ale take mnohé

swobody nam oprawil,“ ze ziweta tohoto bez dedieůw

muzského pohlawi, ze napetom nizádny eizozemec kte

réhokeli národu, ale jen rodiiy Uher mel wolen byti

na králowstwi Uherské na peliRakoei a nejinde,_coz,

jakezy wideti, nejenA nieilo Wäecky nároky a. nadeje

domu Rakauského, .aie podebale se i welebnimu

dekretu pro Jana Zápolského. Zápis о tom, prieinenim

zwláëte M. Stepana zVVrbewce, (jeho jak se zdá skla

bude moei ueiuiti a jich rady`uzíwatî. Atento sjezd meli

Hersák nynie w Hatvani, a `preliiti i nektei'i páni byli pŕî

kraii JMti w Bndinë. A jinémn nerozumiem, nez ze to po

welánîe s_hotowest, kterâz'byla zde w zemi k .ÍMti potŕebë

wzata'pŕed se, JMti jest do WMti wäech wdeenaj `a tak, mi

JMt ráeil porueiti psáti, ze didi bueh toho nebude potiebowatì.

_ A take акт kneze Sigmunda JMt pan wojwoda s králowú

. Jeji Mti‘smieì‘en a w milost uweden jest.“ '(Orig. arch. Tre

4bon.) Tim dejiny uherské nabywaji peneknd wice`swetla,

Brown. král. psnni (dde. 23 Jul. 1505)` in M. G. Kovncbich
Suppiementa ad vestigia cemitierum, 11,331. I

81) Orig. dde. .13 Sept. 1505 w archiv“ Tŕebonském.
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datele), rozäií'owán hned we sterych opisech ро celé1506

zemi. Aby pak odjata byla skutku .tomu twárnost.

newëry a крашу, jìi o den (11-(иге (12 î'ijna) zawázali

se néktel'i 'pŕeaní preláti a magnatîl (mezi nimi také

Jan Zápolskjf) k wërnosti а úcté nezmënné партой

králi VVladislamowi.Em Nelze ubrániti ве‘шуЫепЬу, ie

jittehdáì jak král, tak i stawowé hlcdèlì klamati se

twárností nawzájem.

Pi'ipomináme 'mimochodem, йе 1 w Öechách té

doby jednaló se о wolení budaucího krále, a wâak

smërem opaënj'm: totii, 2e nikdo rodiljr ze zemi ko

runy ëeské nemël státi se králem. Mèlyf tuëim napí'ed

zaraieny byti wäecky nadëje а rozbroje, které?, pojiti

se mohly k osobám pánůw PetrazRosenbet-ka s jedné,

a “тёща. z Pernäteina. s druhé strany. A wëak, po

kud nám známo, nestalo se w té wëci uzawŕení ni

äádné.” ‘ '

Ze Wladislaw, tëîkau nemocí~ skliëen byw, na.

poëátku 1’. 1506 sám pomjëlel па blízkau smrt swau,

na to důkazem j'est naî'izení, dané jak úî'ednikům tak
1 celé obci Kutnohorské 4 února, ‘kterak se жемчужины,

111611, „jestliäçby nás pán_ bůh smrti uchowati neráëil,“

a. fo ай do budauciho krále Öeskélw.“ Mezitím ale,

82) Zápis ddo. 12 Oct, “Вёл 111 G. Pray historia. regum Hung.

II, 542. Zápis 13 Oct. in Pray Annul. IV, 313, Kntona XVIII,

425-435.  ' ’

53) Jan z Lonmice heitman inarkr. Morawskébo ddo. 13 Apr,

1505 psal Petrowi z Rosenberkn: „РгояЕт, raëte п11 ozmímiti,

-jestlì ten artìknl dokonlm, aby äádní nebyl wolen za krále

uni z krńlnwstwìe Öeského, ani z márkrabstwie Morawského,

ani z kníeìetstwie Slezského, nebbych to гм .slxäehu (Orig.

arch. Tŕebon.) туй pán netajil se tím ku рани z Rosen

bvrka, 'ì'.eby 110 гм widël na trůnu Öeském.

84) Orig. w archívu Kntnnhorském.



1013 кпд/щ xvll. краг ИЧшНпШш и. бит 3.

1506 prostŕedkem biskupa bosáka Jana Filipce, dal se

,do tajného vi'yjeclnáwani s císaŕem Maœimilianem,

kteréZ wedlo k mnluwám pi'iznë co mozná nejuìäi а

in) nejůplnëjäí: 2O 111021111 w Zawideñském Ncwém mëstë

Mm'zansnubowal cisai' wnuka. swéllo arcikniìete Ferdinanda

s králowau дести Annan, а wnuöku Магн se synem

králowjim, budeli mu Мету narozen, jakoz se oëeká

walo. YVlzulislaw i Anna stwrzownli to yswymi zápisy,

28 danymi»w Budinë 27 bŕezna; nazejtî'í pak, 28 bl'ezna,

Mllrt"jmenowal král cisai'e poruöníkem ~ditek swf-ch, kdyby

sám sejiti mél smrti pì'ed (Easiem.85 Neni se èemu .di

witi, ze Maximilian snaìil se pojistiti domu swému

práwo dódické, ktcréhoz nabyl miren] Preëpurskjrn

r. 1491 a zápisy 7 liiezna. 1492. Jakau myslí ale

Wladislaw i manäelka jeho dáwali *se do tajnych

smluw tëchto na úkor stawům uherskym, bude teprw

tehdáz mozné posauditi sprawedliwë, ай okolnosti ба

sowé nabudau hojnéjëíhon nestranného swëtla. W li

stinách udáwali pì'edewëim potŕebu, _We spojenl s Ма

Ximilianem nabyti wèiäí sily k odporu proti Turkům.

Mohlif owëem i oni za to miti, ze disposice nad jejieh

ditkami náleäela. jim práwem pì'irodylneodwisle od dis

posice stawůw .nad korunau pojejich `siilrti; a ménë
nezli kdy -mohlo té doby mluwiti se l o-láàce а odda.

nostißbapolné mezi králem a. stawy.

О okolnostech,v w_ja.kj"cl1 císaí' Maximilian w шё

slci dubnu opqwëdél а lme'd i роба] шатен do Ulcer, dal

11 мы Wladislaw stawům ëeskym'ß máje zpráwu následujicí:

„Pro srownáni _nmollj'cli různic a. nesnázi, ktenéz byly
mezi vkrálem Rimskj'fm, námi 11 poddanj'fmi naäimi w

es) A. r. Kou». Amm. diplomat. ad Ниша Veni hummm de

bello Bannonico, p. 324. Pray Annul. IV, 3.19. Joh. Caspi~

Diani Dim'îuln up. Frehex-«Stmve, Il, 594. '
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králowstwi Uherském wznikiy, podlé námluwy mezi1506

суш králem a ‘námi ueinené meli sme pŕi tomto pri

ätím easu wsoproni spoiu sjeti a takowé nesnáze row

nati. Jakoi sme pak byli k takowému rownání ne

které z pńnůw téhoi krziiowstwi k sobe obeslali, aby

take pi'i tom дешев, рго zachowáni dobrého pokoje

tech nám weci jednati a rownati pomohii. Kdezjsauce jako na ceste k tomu, newíme jakym duchem

nnebo mysli JMt hnut jsa, netoliko nám a wäem pod

danym kritiowst'wi a koruny této Uhcrské otewi'ené

odpowedel jest: ale poslaw znamenity poeet lidi swych

do králowstwi naäeho Uherského, dal se w páleni a

záhuby nepi'áteiské poddanych naäich; kterézbychme

se weci po takowych pi'atelskych námluwách nikdy od

neho byli nenadáli.“ 9“ Nepi'áteié kráiowi trausiii W

Ubi-Ich i ъо podezreni, jakob) Wladislaw ваш byl Ma.

ximiliana wybidnul ku podniknuti wálky: coi ale pí'i

oprawdowosti, kterau jak w Uhŕích tak i W Öechách .

narizowáno zbrojeni se na odpor, ukazuje se byti

prawde naprosto nepodobnym. Wojsko Maximilianowo

poeitalo do 20,000 brannych, mezi nimiz 4000 pomocì

swolcné od Nemecké ŕiëe: Uhrůw melo sebrati se u

Stoiniho Belehradu do 40,000 bojownikůw, ale dali
s weteiho dilu na se eekati, yaz bylo po walce. U bo

jich a bitwách té doby nic neni známo, jen to jest

jisté, йе Maximilian opanowal mesta _Preepurck _a So

proñ, а zdräowal se delei eas w meste Zelezném. _ Jed

natelem miru zase mezi panowniky byl .bisknp bosák

Jan Filipecpa pone-Wadi i jednomu i druhému' nedo

stáwaio se potrebnych k wálce penez, uzawŕeno- brzy

su) ниш! dao, вмиг 1506 w rim/Mms. l. 429 n w „rthivif

Budejowském. Srown Stai'í letopis. str. 276.
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pî'imëí'i na 4 nedële, a snëm Ubeŕsky, shromázdëny

w Bélehradë Stolním, wyprawil dne 24 êerwna plno

moeniky swé do Widnë, k jednáni 0 pokoj. 8"

Mezitím 'kráiowna Anna na zámku Budínském dne

1 ëerwence porodjla synáëka, kterémuz, pro úetu Fran

ského krale, na ’kŕestu dáno jmeuo Ludwík. Powësti

stal-é, a wäak “тау jen powësti, s“ ze porod byl pŕed

èasny, ze zrozeñátko pî'islo na swët bez' pokozky, a.
ze podezî'iwy Jan Zápolsky,'l s wůli x'odìéky,l pí'itomen

byl porodu, aby pŕeswëdëil se 0 poblawi budaueiho

dédiee, nemůzeme ani jistiti ani zapirati s důkladem.

Tim jistéjäí bohuzel jest wée, ze králowna utrpéla po

rodem a. 00 sestinedélka skonala 26 ëerwence. Byla,

to ztráta netoliko pro krále ale i pro'jeho poddané

zalostná. i nenahraditelná. Králi odjat jedinj'ì důwërnik,

rádce a wůdce, starawäi se s `důrazem i prospéehem

о jello práwa i důchody, a 0 poŕádek pî'i jeho dworu.

Zawi'ew se ubohy We swych pokojích, howël o samotë

bolesti swé, a panownické péöe staly se mu bŕemenem

obtiznym na dlauhy баз. Nieménë, kdyz 19 беги/01100

1506

24

Jun.

1 Jul.

26

Jul.

19

Jul.

87) О biskupowi Janowì Filipci, co jednateli mezi cisaîem a krá.

lem, dana z Prahy 13 Jun. zprůwa pánům Chebskym. (Orig.

arch. Egrens.)  `

88) Prwm' jeji, neli půwodce, aspoů hlasatel byl historiograf cis.

Rudolfa II, Benâtëan Jan Mich. Brutus (1- 1594,) w historii

swé Uherské (MS), z nii G.Pray (Annal.IV` p. 322, 334.00.)

рода1‘ш5‘рйв11у nëktei'é, owäem newelmi wërohodné. Jini staŕi

déjepisci, jako Jan Dubrnvius (1- 1553) a Nielstva'mii (1' 1615,)

nietoho nepowidají. Dubruvins,>jcní osobnë znal krále Lud

wika jiì za jeho d5tînstwi, prawi jen ta slowa: „In 1100 tria

peculiaria sunt напоит, cuneta nimis praecocin, quod cito

adoleverit, ante iempus bal-bain emiserit et vix annum 18 in

gressus canos ostenderît“ (lib. 33.) 'Máme za to, ze jakoì

dotknul 0 pìitomuosti Zàpolskêho pŕi porodu, tak i powësti

0 pokoìce bylby nezamiöel, kdyby zakládala se byla na

prawdë. »
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uzawŕen we Widni pokoj s Maximilianem, potwrdil ho 1506

zápisem 5 srpna; ‘neb айва? dowëdëw se о narozeni5Aug.

dèdice poblawí muzského, sklonil se byl ocbotnéji k'na

rownáni koneënému, a wäak ne bez wyhraäení sobé

práw téch, pro které dal se byl do boje.”

Nezadlauho po smrti králowny umŕel take bratr

králůw, Alexander král Polsky, dne 19 srpna we 19

Wilnë; prawilo se, ie umŕel whod, aby nel-ozdal а пе— Aug

rozmaî'il koneëné eelého swého králowstwí. Ро пёт

wolen nejprw w Litwë, pak i w Polsku, 'nejmladëí a

jii jediny Wladislawůw bratr Sigmund, 0d násбаню сЬМЫепу, jenz rozqmnau a energickau êinností

swan stal se obnowitelem moei a sláwy Polské. Tudíz

kniietstwí Hlohowské i Opawské wrátila se Wladisla.

wowi nápádem орёт. Stawům Hjehowskym znpsal se ч

král 26 srpna1508, ze méli napotom jiz wzdy pri ko

runë drìáni, aniZ - kdy komu wice do zástawy dáni

byti. Na Opawsku poèítal sobë král Sigmund jistinu

jakausi, w nii to kníìetstwí, s wëdomim a wolí krále

Wladislawa, zastawowal öeskému rytlri Mikuláäowi
Trèkowi mladäímu na Lìebtenburee: kdyì ale lstawowé

Opawstizdráhali se podnikati toboto со pána swého, \

podáwal Opawy Tèâinskému knízeti Kazimirowi (1510)

do zástawy, k ëemuz zase ani král, ani stawowé беби

swoliti'nechtèli.” Foitem Luzickjm po kniZeti Sig

mundowi stal se opët Sigmund Dëëínskj" z Warten

. berka; nejw. heitmanem Slezskjm jmenowán 'Karel
kniie vltiinsterbersky, nèkdy krále Jiî'iho wnuk.

89) Listiny 24Jun. 19 Jul. а (‚Анд tiätëny ap. Pray et Калоши. e.

90) Listiny lllnhowské 26 Aug. 1508 w ëesk. guberu. archivu.

О Opavyë zápis z desk zemskj'n-h (ll “ЧМ. z Chwojeuce, F.

11) пуп! tamtéì DZ. VI, F. 21 Acta Tomiuiana, I, 74-6. 85.
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1506 Prwni а, nejwëtëi Wladislawowa, po smrti man

zclky jeho, péöo byla о pojiätëní ditkám swym pra'wa

'flëdickélzo p0 sobê. Zádost tato potkáwala se jen w

Uhŕích se skuteënymi nesnázemi, aëkoli král, (jakoì

aspoñ pani бей“ a Morawëtí té doby stëzowali sobë,)

obyêej mél i'íditi se we wäem jen рану а preláty nher

skymi. Ku konci r. 1506 byla walná deputace wäech

ti'í stawůw Öeskycll u krále w Budínë; téz Wilém

z Pernäteina zajel tam byl wer zwláätni záleìitosti; “l

1507 о nowém roce 1507 nasledowal i kancléî' Kolowrat.

VVäickni tito pì'ináëeli od krále zadoßt kc wäem stawům

а `k weëkeré obci králowstwí Öeského, abyy na piíätim

snému zemském, rozepsanólil ke dni 24 února 1507,

24 syn i dcera jeho pi'ijati byli a uznáni za dedice koruny

Febr’ Öeské. Páni èeëti byli k tomu hned ochotni, a wäak

jen na. ten spůsob, aby králewic Ludwík, tí'ebas byl

jeäté nemluwñátkem, pi'ineëen byl do Öech a tu koru

nowán î'ádnë na. králowstwí, a hned aby take zwláätni

dwůr králowsky proñ zî'izen byl. Jcëté ochotnéjëimi

k tomu cili ukazowali se byti _stawowé Morawëtí, a

91) Na podzim r. 1506 свай Maximilian zwalWilóma chrnè'teina

k sobë, ahy pi'ijrln do Кайман, pŕijal nase úŕad nejwyiîiïího

licitmana zemö té k ruce cisaŕowë, na ůŕad swůj девку ale`

(t. j. nejw. hofmístrstwi zemskéJ aby hledël домам syna

swého Wojtëcha, nabízeje mn swan о to pï'ímlllwn ku králi

мамином. Pan Wilém byl k tomu ochoten, ale pánî

бы?“ nechtëli'swolit-i, uby mui „паду stal se jedním z nej

wyäëích úŕcdníkůw zemskych; pan Wilém tedy zabrnw so ku

králi osobnë, wyjednáwal s nim o to, ale tcnkrátc bez pro

spëclm. Dltwnl u té wëci dne 14 Nov. 1506 zprńwu Bf'etí

sluw Éwibowsky z Risenberka km'äcti .Albrechtowi Ватаг

skémn, doklńdaje pojiätéuí wlastní rukau': „Das schollt mir

Ew. Gnad eigentlich glauben, dass also ist.“ (Orig. w král. `

haworskóm archivu we Mnichowë.) Nelze ш nedomyëleti s_e

prostŕvdkowlmi bisknpa bonaka Jana Filipce, dúwného pi‘1'teleI

plmë z Pernäteina. i #polli dñwërnilm Maximilianowa.
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nejwyäëi jejieh heitman, Jan z Lomnicc, wyzywal pî'edni

pány éeské psaním'25 ledna 1507, aby stawowé oboji

zemé, w uwáäeni wzali nebczpeöi, Wc kterém postawen

byl král se swymi défini w Uhî'ich, бейте neochota uher

skjch pánůw, uznati Ludwika, za dédice, ai pŕíliä pa

trnau se èinila,) i ncèekajice wyzwání králowa, aby

umluwili se spoleènë, а wpcëtu co moznzl. nejlxojnëjäím

aby Wyprawili se do Budina k nejprwé pi'iëtimu rákoëi

о sw. Jiî'i (23 dubna;) ëimzby nawedli ba takoŕka. do

nutili ehromáîdë'm'é` tam stawy Uherské k následowání

pi'íkladu swého we prospëch králowych dèdicůw. Nëco

takowého stalo se i skuteëné, kdyz na snëmu 24 února
1507 nejen uznán Ludwik pî'edbëznë zal dédice trůnu

ëeského, ale i swoleno jeti profi do Uher, aby pŕincëen

byl ku k0run0wáni:' a, wëak kdyä 26 dnbna Wyjeli

k tomu cili stawowé do Budina, „na ten баз nebylo

z toho nic, a, тайн se w тегу swatoduëní (25 máje,)

nic nesjednawëe.“ Blizäich о tom zpráw пешим se.

Teprw kdyz ke dni 18 srpna swoláni byli ku králi ti

stawowé uherëti u walném poëtu, kteî'i zapsáni byli do

jeho rady, slibili uznati a. pŕijmauti v synáëka. jelle za

swého králc, odkazujíce nicméné konecné toho wyi'i

zení k budaucímu walnému snëmu." Nenit nesnadno

92) Psani Jana z Lomnice (fido. 25 Jan. 1507,) w Tiiebonském

~ nrchivu; psanî :Ondî'ejc Lichtenätoinera (pisaŕe n _kancléìíe

МЕЛ-сени. z Кают-М.) ddo. 6 Hurt. a 25 Jun. 1507, w МЫ.

baworském archivu we Mnichowë; w poslednim prawi se'.

‘ „Böhmcin Schlesien und Mähren haben in die Krönungl dcr

jungen Erben gowilligct; aber fiy Hunng haben einen Уот

iiing auf Versamnung nml ganzer Stimm (les zukünftigen Re

kiss genommen.“ -— Staŕi letopisowc' na str. 280. -- Krall

Wladislaw рва! 12 Mart. 1508: „in anni superior-is diaeta

tempore b. Georgìi murtyris (== Mai 1507,) ad quam com

plures etiam alim-nm regnorum nostrnrnni ртами, Ьщ'онов et.

1507

JanA

24

Fehr.

26

Apr.

18

Ang.
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1.507 uhodnauti, odkud pochazely w Uhì'içh ncsnáze a pŕe

_ kázky u weci této. ~ 

1506 Udalosti uwniti' zeme Öeské naskytuji w behu

techto let same prikiady nezŕizenych .wáeni saukro

myeh a odwázné swépomoci i` pomsty,  nechtejíci ee

kati na zákonné dostiueìneni. Ро ukójeni panůw Sli

kůw. wyniká. skrze nekolik let, ne k sláwe swe', zwiá'ste

rod pánůw z Gutíleina neboli z Guttenäteimz, шуш

nostmi wäelikeho druhu, jimiz wyzywá proti sobe wládu

zemskau. О panu Jirikowi )Veerubském z Guti-Steins

jii sme mluwili. Jeho stryc Burian na Neetinách, kte-v

у rye jiz r. 1465 nemaiau byl dal pì'ieinu ku powstáni

jednoty panske proti králi Jii'imu,l ale 1471 . odtrhl se

0d ni zase, a pod kralem )Viadislawem co polni wůdce A

proslui wice poraikami nezli witezstwimi, nabyi jak

skrze maanlku swau Sigonu 'hrabinku z Ortenberka,

tak i dobrym hospodaŕením náramného bohatstwi, a

pozůstawil (okolo r. 1494) peti synům swym, Kristo

fowi, Jindî'iehowi, Jeti'ichowi, Janowi avVolfowi, (êesty

Burian umí'el byl pî'ed otc'em,) panstwí hojná. 1 weliká,

Neetiny (Breitenstein,) Tachow, Chyee, Rabätein, Peträ

.purk, Zebrák a Toenik, Príbranl, Belau, Stedry НМ

dek, Kineperk a Gutstein w Öcchách, mimo znamonité

proceres convenerant .. . praeůipue subditis aliol'um regnorum

nostrorum its petentibus“ ac. (Kovachich Supplem. ad Ve

stigia comit. Hung. 11, 344; ff. ibid. dds. 18 Aug. 1507, pag

343.) — Bohuslaw z Lobkowic psal (fido. Hassensteyn, 5 Sept..

1507): „Assumpsisse regium puerum diadema Pannoniae et

opes зим eo modo ñrmasse atque stabilî\‘îsse vehementer lae
Ã tor: nam et consilia eorum, qui тез-111111111 gratis. divina huma.

`usque jura violanda putant, cessabunt deineeps, et patri ju

cundissimum erit tautae majestatis insignia, se vivo, in iìlio

spectari oe. (Epist. l IV, 126.) —- Srown. J. Dubravia lib.31:

— redeunt. postridie Hungari, - a шве: subito Hungsri mu

tant voluntatem oc.

х
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statky ‘w Nemcich, zwláete w hoî'ejeich Falcich, jicheto 1506

ani zpráwne jmenowati ani poeítati nenmime.“ S tak

hojnym jmením dedili synowé ti take mysl hrdan, pá.

nowitau a nepokojnau, widy nachylni byWee meeem a

nasilim klcstiti cestu wůli swé a zdoî'e. 0 weelikych

jejich Wystupcich zprawcni jsme oweem nedostateene.

Wyloîili sme jiz jejich osobni pomery ku panům Sli

kům r. 1503, a kterak we wálçe baworské 1504 po

máhali falckrabim i zachowali se neupi'ime k tem Ce

chům, ktei'i potom poraîeni bylì u Sehönberka. Za

pi'ieinau neznámych nám rozepì'i s pany Sliky pohnán

byl pan Jan z Guteteina k zemskemn saudu, a kdyiŕl

komorniky zemské na půhon k nemu wyslane kaza]

biti, odsanzen jest proto na saudn letnienem 1506 hrdla

i statku. Starsi jeho bratr Jindrich tehdáz nejen

wyhostil se byl ze lzeme eeské, ale opowedel a poeal

hned take Walku do бес}: se zámkn swého Schwarzen

burka w Bawoí'ích. W máji 1506 podañlo se mn

chytiti dwa. pany zc Swamberka, Bohnslawa i Jana,

bratry pana.- Krietofa na Born, jichìto máte Kunhnta,

dcera nekdy Zdeñkowa ze Sternberka, jeëte byla na

ziwe. 94 Wzácné tyto pany, swe blizké pi'ibnzné, nc

jen wezil nemilosrdne na zámkn swém, ale hrozil i

weî'ejne, ic da je stiti, nebndeli upuäteno od sandního

stihaní bratra jeho Jana; podáwal se weak, ze pî-ijde

k rokowáni mirnémn do Plzne, budeli opatl'en gleity

-dostateenymi Wee ta spůsobila nemalé hnuti, jak

93) Srown. Paprocky' o stawn panském str. 324, a dle neho Bo

hnslai Balbini Syntagma histor. stirpis comitum de Gutten

stein, Pragae 1665 (pag. 15,) — spís bez histerické ceny, n

nehodny'Y spisowatele swe'hu. ‚

94) O тащусь jejich pomerech srownej naäe poznamenání(124)

pi-'i r. 1478 na str. 152.

8
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w Öeehách, tak i we wëech okolm'ch krajinách. W ar

chivu Tŕebonském étau se podnes îalostiwá psaní obau

jatyeh bratî'i kmatee i bratrowi, jezto prosíli úpënliwêël

wykaupiti je z wëzeni nesnesitelného tŕebas weäkerym

jejich dédictwim. Nadarmo doléhal stary falekrabë

Filip na nowého podclnného swého pana Jindì'ieha, ne

ehtëlli propustiti Swamberkůw, aby je postanpil jemu

w moe; bált se falckrabë i pohrůzek cisaŕe Maximilia

nowych, i nesnázi nowych 0d pánůw Öcskych, s kte

rymiz od r. 1504 jeätë m61 èiniti pro nedoplaceni zoldu

a záäkodi; také Albrecht knize Mnichowsky einil p0

hrůzky nasilniku, а. wsak bez prospëehu. Rokowáni

-welmi hluéné na sjezdu Plzenském okolo 20 eerwenec

netoliko nedowedlo k eili, ale rozmnozilo jeätë hnëwy

obapolné. Ku prosbë pánůw ceskych král Wladislaw,

jakkoli we smutku swém po ztrátë manîelky wzdalowal

se péëi panownickyeh, naî'idil pi'edee 5 srpna swolati

W Öeeháeh snëm wëeobecny ke dni 14 zai'i, na nëmi

piedewëim 0 jaté Swamberky jcdnati se melo. Wsak

0 snému tom wime jen tolik, ze nzawI'eno, aby pani

Gutsteinowé Wzdy jeätë prwé pohnáni byli k zemskému

sandu, nezliby moei brannau proti nim zakroêilo se; jen

jeden z bratŕi, pan Jetì'ich, chowal se té doby zpráwnë

а bez poroku. Koneönë zádal weŕcjny hlas w zemi wálkn

otewî'enau proti krutému násilniku: awäak niemónë pro

puätëni jatych bratŕi stalo se teprw ku konci mêsíee

bi'ezna 1507, а to jen wyknpem za 13 tisie kop misen

skych, jez nektcì'í páni na auëet zemsky za né platiti

se uwolili.95 Tim skonêila se prwni půtka Gutëteinská.

1 506

20

Jnl.

5 Aug.

14

Sept.

95) Stain' lotopisowé 278. штаны psani w archivech Tŕebonském,

Mniehowském, Chehském а j. w. Dne 13 Jun. 1506 psáno

z Prahy: „Dy herren von Guthenstein seyn anñ` den tagk

(na snëmu) gar ser nngereth (пойдет) worden таза «ly ere
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Rowné nodnstateónë zpraweni jsme 0 wyjednáwa

nich dosti pí'ikrych, která dála se toho баш mezi krá

lem a'stawy ëeskymi s jedné a. в falckrabími s druhé

этапу. Pŕíëiny nesnázi zakládaly se hlayvné W otázce

о manstwich koruny Öeskó kniäetem Otau r. 1499 od

umŕelj'ch, potom w ochranê, které páni z Gutéteina

poîiwali w zemích tàlckrabowj'ch, a koneënë, jakoi jii

dotkli smc, w ротам/01011, které za wojenskau sluìbu

r. 1504 nèktei'i páni ócäti wîdy jeäté nadarmoБиту falckrabé Filip byl pry uwolil se, йе о zámky

po kuíthi Otowi nnñ pi'iliadlé pí'estanc шоспё на králi

Wladislawowi samém, pak ale hlcdul wëelijak wytáh

nauti se z toho заве.

kurlirst a Fridrîch puruèník sirotkůw bratra swého

Ruprechta, míwali hojné r'oky s plnomocniky ëeskymi,

0 jichi poi-ízcní núm ale nic urèitého neni wédomo.

RuzmrzeljY nekoneënymi wytáëkami a odklady král

Wladislaw paal 29 òerwence 1507 wlastní rukau panům

Petrowi z Rosenberka, 1 Albrechtowi z Kolowrat, àby

prohlásili a, zŕidili w Öechách zjewnau a. pñmau proti

falckrabim wálku.96 Nicménë nepi'iälo k nl заве, ale

daläim poselstwowánim a rokowánim protáhla se wéc

ai do r. 1509, jakoi (Завет swym wyloìíme mistnéji.

Synowé jeho, Ludwlk potomm"

1507

’29

antrytft, vnd haben dy land'herrn eczliche vorschreybung yn

der gemeyn auñ' sy lassen lesen gar schayczlích (scheuaslich)

. . . Auch haben dy herrn nach her Yan von Gutenstein ge

samt, er sal vor yn sten zu Pragk den Freytagk nach Cor»

110118 Christi darum, dass er dy Kvmcrer der lundtafel ader

des rechts 11111 angryiïcn vnd решит. ader er 1111 nicht ge

standen, darum hat er hyp vnd gut vorfallen, also ist der

ausschpruch gesehen“ ac.

96) Wëclìké zpráwy w archivech bawol'sky'ch.l 'IY-ebonském, Cheb

ském oc.

Jul,

8#
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Dawnj'r spor weliky’ mezi вишу о práwa stawu

mêstského nehynul nikdy cele w myslích narodu, ale

jewil se po mnohá. léta jen skutky pojedinny'mi. Cho

Wání se Praìanůw p1‘i Wojnë Loketske r. 1505 pouëilo

bylo ëlechtu, ze we weŕejnycli potiebach zemskyclx

rada i pomoc stawu mêstského mëly do sebe wáhu

podstatnau, a powolnost toho stawu pi'inrownáni zpaury

panůw Èlikůw i Jii'ika Wëerubského nemohla nepŕi

spiwati k jakémusiaspoñ umirnëni mysli: ale nálezem

panskym о mocnosti rozsudku králowa méstům перы—

zniwého, a wloìením tohoto (dne 22 ŕíjna 1505) do

desk zemskych bez králowské sankce, dan nowy pod

nët ku podrázdëni obau этап.” Bezohlednost takowau

oplácel staw mëstskj'I pî'isnëjäim zakroëowánim proti

nrozenym prowinilcům. Prawa mësta Prazskéllo uklá

dala ná.th Saud na Wëecky zloèiny`a pŕeciny spáchané

na wyrocnich trzích: jak mile na radnici Wyzwonën

byl mir (freid) a dano znameni, ze poëiti mëly ob-V

chody, trestán bywal na hrdle, kdokoli dopustil se

skutkem jakékoli wytrznosti, jakéhokoli násilí. W ta

kowém miru (freidu) dne 3 î'íjna 1506 mlady -rytiŕ

Jan Kopidlansky' weäed w půtku s jinym mladym ze

manem Janem Cukrem z Tamfeldu, zabil ho. Byw

proto jat a uwrìen do wezeni, odsauzen jest bez 0d

kladu od purkmistra Daniele Rauäe a 1.1i radnich na

smrt, bez Wëdomi a wůle ostatnich pánůw; i nedo

pi'awëe mu ani prosebnë zadané zpráwy duchowni, dali

ho W вашу weëer stiti pod pranéŕem.98 Legalnosti

skutku takowého nepopiral owëem nikdo: ale za pycll

1506

З Oct.

97) Srown. Zŕizeni zemské §. 24 na str. 23. Rukopis Talmb.

l. 370-381.

98) Stai-í letopîsowé na str. 278. Mik. Daëìcky w базар. ë. Mu

seum 1827, IV, 84. Weleslawín ke dni 3 Oct. ac.
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a ukrutnost wázeno Prazanům odepŕeni duchowni zprá- 1506

wy, a w celó ëlechtë zakoŕenilo se pŕeewédëeni, ze to

z úmysla dálo se, pro lehkost a. urázku její. Nedlauho

pak na. to dojal ji podobnj7 pî'ípad témëî' jeëté ziwéji.

'Pan Jan Bawůrek ze Éwantberka, z linie schudlé года

wzácného, zil jiz deläi баз w rozbroji a půtkách se

sausedy swj'mi рану Plzenskymi a Zateckymi, ai ko

neénë uëinil se jim zjewnym а. odpowédnym nepî'i

telem, a pŕiprawil je s pomocniky swymi ke ëkodám,

jak se prawilo, nenabytŕm. Protoz Plzenëti äpehujice 1507

po nëm, kdyz zwëdéli ze byl na twrzi Chî'inowé, (nyní

panstwí Horäowa Tyna,) poslali tam néco jízdnychi

pëëich, jezto zlezäe a zapáliwäe tu twrz, jali ho sama

äestého w noci 25-26 ledna a pŕiwedli do Plznë. Jîg

Powoláni jsau Praäané i jiná mésta, aby zasedli k saudu '

nad odpowëdnikem a ëkůdeem stawu méstského, jenz

tudii i „práwnë tázán“ (t. na. skŕipci,) i k smrti od

sauzen, а. spolu s dwëma towaryäi swymi stat jest.

Král VVladislaw nejen nekáral skutku takowého, ale

25 máje i pî'iŕknul a darowal Plzenskym wëecken sta- lâ;

tek, owäem nehojnj, kterého na panu Bawůrkowi byli

dobyli, náhradau prj'l za ëkody, kteréz 0d ného byli

utrpëli. 99 О weliké skrze to rozjitŕenosti stawůw pan

ského i rytiŕského swëdëilo hned na. prwnim na. to

pi'iälém snëmu obecném due б bi'ezna uzawî'eni наше-быт,

dujici, wloîené tudiz do desk zemskj'ch: „Jestlizeby

Prazané aneb kterékoli mësto w korunë Öeské na kte

l'aukoli osobu panského neb rytii'ského stawu sáhli bez

wyslyëení pî'ed saudem zemskym, ze sebe. W tom wëic

kní wespolek ti dwa stawowé skuteënë hned opustiti

99) Stafi letop. 279~80. Psani Krià'tofa z éwnmberka 31 Jan.

1507 w arch. Tŕebonském. Listina 25 Mai 1607 w archiv“

Plzenském. Beckowsky na str. 982.
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1507 nemaji, ale toho mstiti beze wëeho odpowidání.“ Pri

znali se ke swolení tomu zejmena Weecky predniosoby

stawu obojiho bez rozdilu stran.100

Nic mene, nezlì nmihleni doteená, uekodily stawn

mestskému také rozbroje powstalé té doby mezi meaty

Prazskymi падут a пашут. Jiz od r. 1505 pani radni

obau mest, náwodem nejwice staromestského kancléŕe

M. Jana. Paeka z Wratn, poeali bylì nmlauwati se o

spojeni oban mest w jedno, tak aby bylì jen jcdnan

obci 'weickni uwnitî' zdi mestskych, pod jodním aura

dem a s jednim spoleenym jmenim obecnim. VVyhoda

z toho wyplywajici bila do oei kazdého, kdo nebyl

prázden rozumu politického, zwláëte naproti sjedno-

cenym ode dáwna stawům elechtickym; jak konëelé,

tak i wzdelanejei meetané wëiekni ehwálili, podporo

Wali a ohnowowali ná.th takowy: ale nehynanci wnń.

rodn naäem duch odporn a neswornosti uhostil se ten

kráte W tè eastce Nowomestského obywatelstwa, které

Wynikalo predewäim nonhlazcnosti mrawůw, aby ki'i

kem a banchztním hájila zastaralan obmezenost swan.

Banŕliwé skrze to zjewy podnecowány jsau nowymi

privilegiemi, kteréì. r. 1504 kral Wladislaw ndelil byl

100) Byli to pani Zdenek Lew а: Roämitála, Petr z Rosenberka,

Wilém z Pernäteina, kancleŕ Albrecht z Kolowrat, Petr Ilo

licky ze Éternberka, Jiŕi Bezdruìicky z Kolowrat, Viktorin

Kŕinecky z Ronowa, Jan ze Éternberka, Kriätof ze Èwamborka,

Bornart a пышет, Jixnlŕich Èwihowsky z Risenberka i

Jctŕich z Gutätcina; z rytiŕůw pak Mikuláä z Hoŕic nu Pecce

nejw. pisar, Albrecht z Leskowce podkomoïi, Tobiûà' ze Su

lewic, Burian Treka z Lipy, ,Albrecht Rondll z Auëawy, Jiŕi

Kai-lik z Neäetic, Jan zKlenowého, Jan Janowsky ze ванне,

Léwa Malowec z Libejowic, Zdenek Malowec z Cheynown.

Diwiä Bulmryi'isky'y ze lln'ldkn. Rndslaw потомку ze gobi

Раут, Muti/»5 Liln'ik z Rudowcsic n МЫШИ; Peeingnr я Byd~

Zinn. (Rkp, bilvliot. Randnif-.ké zapisůw memownich I. 10.)
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Nowomëstskym na ujmu Staromëstskych a náwodem 1507

tuäim pánůw èeskyeh, kteî'í zemdliti hledëli jednotu

stawn mëstského. Pro tyto wysady, a шиш рго

nowy trh Wyroéni (о sw. Bartolomëji) na Nowém mëstë,

octli se oboe obojí We swáru, ktery hrozil nejednau ай

i krweprolitím, aèkoli pŕedni muzowé s oban stran pe

ëowali wäemoînë o uereni obapolného dorozumëni a

miru. ‘01 Chytrá tato taktika ëeského panstwa. chro

mila po mnohá léta politiekau moc a působeni stawu

mêstského. ’

Mezì panem Janem, synem nëkdy Beneäowym

z VVeitmile, co drzitelem zástawniho král. panstwi a

hradu Mostského, а mezi mëëtany Mostskymi Wypukly

W bëhu r. 1507 rozbroje tak kruté, ze obë встану сЬу

stawäe se lk wálce, spojowaly a silily se, onen saused

nimi äleehtici, tito pak jednotau stawu mêstského; обе

káwaly se nepokojc a půtky, podobné nékdy Loketskym.

A так nejwyääi kancléf' Albrecht Libíteinsky z Kolo

шт: wlozil se w në králowau moei a zjednal pokoj

mezi stranami obëma opët.1°“

Byltë zajisté nejw. kaneléŕ té doby pl'opůjëenim

králowym nabyl moci powyëené a milnoŕádné; nebylli

Wyslownë jinenowán králowj'm námëstkem w zemi, as

рой poëínal si tak, jakoby jim byl skuteëné. Listín

siee a dokladůw urëityeh nedostáwá. se na to, ale sku

tek sám nepodléhá pocliybnosti. Aumrtim nejw. pur

krabí Jindŕieha ze Hradec, an 17 ledna 1507 пейсам

nan na lowu náhodau zahynul, a odstaupeniln nejw.

‘ komoi'nika Jana z Selnberka. na odpoëinuti, udaly se

101) Staf'i letopisowé str. 270. 272. 276. 277. 282 oc.

102) Psani daná z Krupky 25 Jun. a 25 Aug. od Ondî'eje Lich

tensteinera pisaŕe kancléŕowa do Bawor. (Orig. areh.Mnìchow.)
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1507 byly nowé zmëny w nejwyëäich úŕadech zemskj'ch, а

jmenowáni nejw. purkrabím Zdenék Lew z Rozmitála

na. Blatné, nejw. komorníkem Ladislaw ze gternberka

na. Bechyni, nejw. sudím Petr Holickj’l ze Sternberka

na Leëtnè. Působením wäak mocnym nad né nade

wsecky wynikal nejw. kanclér, а poëinal sobë, jak йе

cene, po králowsku i sainostatnë, na. kollegy swé málo

se ohlédaje; král _zajisté swëî'il mu byl wyhradné

wrchní spráwu jak swého hradu Prazského, tak i wäech

swj'ch zámkůw а důchodůw, а dáwal Wërnym swj'fm

w Öechách naŕizení, aby pî'edewäiin jeho radau a roz

kazy zprawowali se. Domnêní wëak о jeho libowolném

jednám' we jluenu krá-lowu bylo tak rozäíŕeno a zake

reneno, ze )Vladislaw sám polmuta se widél, kárati

mëätauy Budéjowské 11 listopadu 1507 slowy následu~

jicími: „Sl-ozumëli sine, ze mezi sebau listy nase lehee

k sobé pŕijímáte а wázite, ukazujíc mnozí a dáwajic

tomu pì'iëinu, zeby ti listowé ne 0d nás z Budína, ale

od urozeného Albrechts z Kolowrat nejw. kanclére

pî'icházeli“ '00. "ю

Pánowité kanclérowo se chowáni nemohlo neuráìeti

kollegůw jeho, nejw. úŕednikůw zemskycli, tak 2e

osobni nechuti a newole mezi nimi nabywaly elm dále

tim wëtsí powázliwosti, а wedly nezadlzmho k aupl

103) Orig. w arcliivu Budëjowském. О weìkerém kaueléŕowu pů~

sobeni wyslowil se “filém z Pernäteina we psani 30 Mart.

1508 w ta slowu: „Za dwú wëkuow i za. tŕi, majice kl'ále

ìiwého, aby jeden mël takowé weci puosobití w tomto krä

lowstwí, а tulìko lidé ¿by mëli mlëeti a. to trpëti: mnë se

мы, ze se to iádny'mi kronikami цепкие. Ней jest pŕlslowkl

to, jakoì jest рядно: pustím zlé nn zlé, aby obé bylo zahle`

zeno. Ale ját za to mám, ze se jiä toho i dobrjm шиш-а,

а konec tem wëcem pŕi plmu bohu stojí.“ (Copia: archiv“

Tfebon.) `
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nému rozstrku a stranëni. Kdyz pak nowé strany

poëaly zmáhati se, nemohly встану staré, a potud ne

smii'ené, nebyti dotykány a wëelijak alterowány.

)Ve stawu panském pan kancléí’ nalezal jen welmi maly

poëet pî'iwrzeneůw; prawilo se o nich s úsmëäkem, ze

wäickni wolnë smëstnati se molili na kathedi'e saudu

zemského. Pokud nam wedomo, náleìeli k nim jen

pani z Gutëte'ma, Jiŕi Bezdruzickj'Í z Kolowrat na. Bu

ëtëhradê, Jan Berka z Dubé na Drahobuzì, a dwa neb

tri z rytii'stwa. Proto jakoz wůbec, kdo citi se byti

slabäím, hledáwá spoleëniky a pomocniky tŕebas i mezi

nepî'átely, tak i kancléî` Kolowrat ëim dale tim wice

blizil se k stawu mêstskému i se swymi spojenci, ai

koneénë, newime kdy а. kterak, wstaupil s nimi We

pŕátelsky zápis ke spoleóné pomoei a. obranë; a ne

méw na tom dosti, potáhl doñ i krále )Vladislawa pod

taji, takie i panownik sam, owäem jako na zapŕenau,

úëastnil se we stranëní poddanych swych. Wázny

tento skutek nepodléhá. pochybnosti, aëkoli blizëích a

urèìtëjäich о nem zpráw nedostáwá, se. “М Кдуй pak

takto spî'átelili se bywalí protiwnici, nebylo diwu, ze

naopak rozeëli se dawni pŕátelé, a nezadlauho i sam

Wilém z Pernëteina postawil se upŕimo proti mëstům.

Nowé ono rozäiŕení moei swé Albrecht z Kolowrat

oznaëil а oslawil nowym králowskym dekretem prati

Jednotè' bratŕí ëeskych, jehozto sice ani datum ani text

nejsau nam známy, ale kteryz prisností a důraznosti

pi'ewyäowal wëecky piedeëlé: nebot byly jiz w nëm

pohrůzky a důtky netoliko proti poddanym lidem Wy

104) Srown, slowa plmë Lwowa раций г. 1613 Praianům: „aë

kràl s nëkterymi pány zemskymi pied léty byl w zápisu

s wámì, ale веткам} budauci zlé“ oc. (Stai-’í letopisowé na

str. 344.)

1507
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1607 znání pikhartského, ale i proti pánům salnjîm, 001111111—

25

Nov

cům jejieh. Nenít owëem pochyby, Ze dekret ten wy

ëel s dokonalym králowskym wédomim a swolenim:

ale i o nëm obecné ëlo domnëní, йе půwod jeho bylo

hledati jen w kancléŕowë duchu zelotickém, a w po

bádani králowa telldáä sekretz'tî'e, Dr. Augustina Käsen

brota, proboäta Olomuekélm. Zachowal se (w Ti'ebou

skélu arehivu) protest proti nëmu od Wilóma. z Pern

äteìna. ku králi Wladislawowi danj' w Nowém Méstë

(nad Metují?) 25 listopadu 1507, z néhoî uwedeme

' zde nektcrá slowa: „Jmenem “fasi král. Milosti neseni

jsau po krajich listowé obecni, na kterj'chìto ráůíte

rozkazowati, kdobj' ty lidi pod sebau mëli, jeìto sobë

ища bratf'í, aby je найду postawil na den sw. Jana

miláëka boäíllo w Stal'éln mêstë Praiském. \Víu1 ie

“'Mti jest to wëc wëdomá, Ze rana boZi jest weliká

po wsi zemi, a mnozí z mts we swych domích nejsme:

пей nemohauce pro ten mor sjeti se, dali sme sobë о

té wëci znáti mnozí pani i z rytíŕstwa, i nêkteré wdowy_

znamenité, ‘05 ano se to panského a rytiŕského stawu

dotyöe a. swobod tohoto králowstwi. I äádali sau шве

n mnozí, abych WMtikrál. odpowëd dal na to psani, coi

se stawenl lidi naäich dotj'èe, ai kdyì shledajíce se

па snëmu, wëickni zespolka. na. nö dáme odpowéd. Ni

kdy tak pí'ísného psani a pod ukládaním takowycln na,

nás pokut neráëili ste nám èiniti jako nyní: a wi “"Mt

dobìe, jaké swebedy páui a l'ytiŕstwo toho králowstwi

mají7 aneb pokud králowé mají rozkazowati we statcích

_jejieh а na né pokuty klństi. Мпё se jìstë zdá, by

VVMt pi'i násbytem bj'ti ráèila, йеЪу takowycll Wëcí

105) Míníli se tu paul Johanka z Krajku, jest to důknzem, ie

manäel její впишу Jan и Ёе11111ег1ш w Nov. 1507 jiì. byl

neboìtíkem. "
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w tom králowstwi nenastáwalo, kteréì nyni jsau; a ne- 1507

budeli od pana boba pomoei, n. WMt neráëíteli toho

jináöl pŕedsewzíti, bude na boîi milosti, паб tomu krá

lowstwí naäemu pi'ijde tim ŕizenim, které se nyni déje.“

Důtky tu îwyneëené mëŕily patrnë na kancléŕe. Také

psala. králi o pî'ísnosti toho dekretu sleèna Marthaz Во

skowic, sestra Ladislawowa, k jednoté bratrské zjewné

se pŕiznáwajíc: „О Wim smim se s sw. Pawlem pî'i

znati, йе s tau rotau, kterái slowe kaciŕská, slauìim

bohu тёти. I newim, proëbych takowého odsudku

zaslauîila, abycli z zemé wypowédina byla aneb usmr

cena, ponéwadí wäecko, coi dobrého jest, radabych

udélala. Nei сой za dobró mám, nesmëlabych se toho

pustiti äádnému k leèby mi со 1ерё1110 ŕadnë

oznámeno a “кашпо bylo. A jinj'ch dralmë lidi jest

w té jednoté, jeito jsau lepäi neìli já.“ oc. Wyznamná.

jest králowa na to dne 15 prosince daná odpowëd: 15

„Идей nám о to lotrowstwi pikhartské, dotj'kajíc nas, Dec'

jakobychom nëco èinili, cobychme ëiniti nemèli a pi'ís

nost která. nám nepì'isluäí proti nim okázali: i wëz, йе to

co ëiníme, z milosti se deje wice neìli z pŕisnosti. Neb

majice takowé zh'- а, bludné kacíî'e, tak jako na né

sluëí, a jako wäeclm 1 duchowní 1 swétská práwa uka

zují, dati úpálitì a zatratiti, jeëtë wìdy z litosti nad

nimi tuto jim eestu dali smc а dáwáme, aby aneb k té

strane, která pod jednau spůsobau, aueb k té která

pod oboji tëlo а krew рёва Krista pŕijimají, pi'istaupili.

Nestaneli se to, wéz jistotnë, 2e jich déle trpéti nemi

nime, пей beze wsí milosti, jako lotry kacíŕské, ze zemë

wyplenime. Kdeä jinym spolubratŕim, kteî'í wedle tebe

píäí, гаке ш wëc slowem naäím oznámië.“ A jeätë

krutëji neîli krail, pronesl se w té pi'iëinë Bohuslaw

z Lobkowic, pl'awë: „Hmzím se to psáti, bu na to 1
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1507 mysliti desim se,«ie jii i iena. úeastni se takowé рте

27

Dec.

28

Dec.

Wrácenosti, a kdeito apoetol ji We chrámu mleeti шве,

ona i králi psáti a zastáwati smi lidi neeleehetné. Chee

tomu tusim dáblůw zakon, aby bez ien newydaŕilo se

iádné kaciŕstwi W eirkwi. Melat naee Martha nasle

dowati radeji pŕikladu Marthy stare a starati se o len

a preslici, nikoli na spůsob nemaudré muiatky sápati

se proti Wíî'e katolické. Ale my si toho sotwa Wei
máme, anii dbámevna Wlky eihajiei na oweinee páne.

Chwálimt já. oweem welice rozkazy ony hrozné, kte

.rymi mee oboji, duchowni i swetsky, na takoWé lidi

se tasi a oni sauieni a wyháneni bywaji: ale bojim se,

jakoi u nas jest obyeej, aby působenim lidi lehkych

pohrůiky takowé neoctly se opet we pauhém wetru.“

Bázeñ takowá nebyla skuteene bezdůwodna: postawilo

se W den 27 prosince jen nekolik neueenych a nepa

trnych osob, kteréi podawee spisu jakéhosi, propueteni

jsau zase, kdyi nejw. purkrabe pan Lew newedel co

s nimi poeiti. „Nazejtí'i na mladátka, (tak wyprawuje

stary letopisec,) pan kancléŕ a. nekteî'i jini páni seeli

se s preláty a mistry, eekajiee pikhartůw na rathause,

a мацу nepi'ieel.“ ю“

Podobna pohroma, jako na bratŕi, walila se take

na ту, a s podobnym ji zmaŕenim. .Iii kdyi posléze

kral byl w Praze (r. 1502,) iádala toho byla Praiská

obec, aby koneele wyprosili n neho powoleni k Wyho

eteni Weech iidůw z mesta; ie Weak byli zmeekali to

ueiniti, po králowe odjezdu za pŕileiitosti saukromé

jedné swády strhla se weeobecna banî'e, jak proti ii

dům, tak i preti koneelůnl, utîeená od teehto jen We

106) Listiny w archivu Tŕebonském i bratrském w Herrnhnte. Bo

huslai Lobkovicii epistolae l. IV, t'. 135—6. Staìi letopisowé

str. 285. .
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likymi a pokornymi prosbami aisliby. K roku 1507 1507

zase Wyprawuje эту letopisec, ze w pondélí po w.

Trojici (31 máje) byla obec Prazská swolána, i ozná- 31’

meno ji, „ze na králi to wyprosili w Budiné Wäiekni Mm

ti'i stawowé, aby zidůw w Öeeháeh, W Morawé ani

w Slezich nebylo; a. tak je Wände wypowëdëli, aby

W roce se wen wyhostili a. wyprodali z Prahy a. Wíee

tu nebywali; a. kdozby se za nè pi'imlauwal, ten aby

s nimi mësta prázden byl.“ Kdyz pak potom z Prahy

se stëhowali, „páni zemäti pi'ijimali je k sobé na swé

grunty a do swych mest. Tedy král zdwihl zase tu

milost Prazanům а. rozkázal, aby заве zidé W Öeehách

byli, ale obee Prazská. nikterak nechtëla k tomu swoliti.

I uprosil jim pan kaneléî' pì'iroei, bez piernäeni dáni

králowského, ahy tu byli do pi'ijezdu jeho.“ Zdá se

ze upadlo i to potom wzapomenuti, kdyz král 21máje

1508 poruëil ì'izeni zidůw Prazskyeh obëma purkrabim,

Zdeñkowi LWoWi a Jindî'ichowi Tunklowi, darowaw

jim а nejw. kaneléí'i spolu Wäecky pokuty, ku kterymz

budauenë zidé mëliby die zákona. odsauzeni byti. ‘0"

Bezohledné se chowání Prazanůw pi'i poprawë ry

tiŕe Kopidlanského а рана ze Swamberka rozäi'rilo jeëté

dáwnan propast mezi stawy wÖecháeh, a dalo weäkeré

ëleehtë pî'ilezitost, siliti se mrawnë horlenim proti pi'e

ehwatům a ukrutné spupnosti stawu méstského. A wsak

ani pauhym horlením neobmezily se hnéwy wzbuzené:

bratr statého Jana Kopidlanské/zo, Jíŕík, powstal, ne

bez Ípobá.<:iani nekteryeh slechtieůw, ku pomsté nesly

chané: zapsaw dédicky dil swůj matce a bratrowi,

wzal psanim danym 18 éerwence odpuätëni od zemë, 18Jul.

107) Staŕi Ietopisowé str. 280. 286. Listiny král. baworského sr

chivn (z r. 1502.) Weleslawina ke' dni 31 mâje. Listinn

krhl. 21 mhje 1508 orig. w archiv“ T¥ebonském.
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1507 uöinil se zï'ejmym zemskj'fm odpowëdníkem, а poëal

18

Aug.

hned èiniti Praianům äkody ukrutné i bezpoèetué. Tito

podáwali se sice s nim па cestu práwní: nzdáli se mu,

(tak prawili,) zeby se mu 0d más ukrátilo, chceme pied

králem JMti мы а práwi byti, anebo pî'ed pány а

wládykami w zemském saudu, bez půhonu, а trpèti о

to Saud jejich;“ on pak pi'ijew potom za gleitem do

Prahy na. Hradëany, podáwal jim smíŕeuí pod wymin

kau, uby za. duäi jeho bratra statého spůsobili kapluna

па Prosìku, kdez pochowán byl. Ale kdyz zádná

z tëchto cest newedla k narownání a míru, opakowaly

se теша ро dwè léta zjewy ohawné, jichìto podrobné

wypmwowání pî'íèí se eitu lidskému. Mui ten zdiwo

öelj", pì'ipojiw k sobë nëkolìk odwázlichh dobrodruhůw,

bezpi'ikladmtu jak sulëlostí tak i ukrutností daleko pi'e

туш wäe, со potud 0 kusich luupeleicfliych a. reitsr

skych bylo slycháno, pŕepadáwaje, со nëjaky wëudy

bud, Prazské obywatele, pî'átely a, lidi poddané, kde

koli kromé zdí mëstskych se ukázali, osekáwaje jim

bez milosrdenstwí a bez rozdilu ruce, nohy, chì'ipë, za.

paluje а. draneuje mësteëka i wesnice, а zmiziwaje

wzdy шве, kdykoli moc weî'ejná sbirala se ku proná

sledowání jello. Prawilo se owëcm, ze w ëas potŕeby

nalezal u nëkterych slechticůw aspoñ podtaji útulku

i ochrany. Rejsth'k spáchanj'ch 0d nëho zloöinůw jest

pî'íliä dlath а jednotwárny, nez abychom ho sem sta,

witi mëli; doëísti se ho lze we starych letopisech i

w kronice VVáclawa Hájka. z Liboèan; za. to uwedemc

radëji nekterá. mista ze psaní sauwëkj'ch 0 nëm. ‚Ей

17 srpna 1507 dáwal pan Petr z Rosenberka. Prnìanům

náslcdujíci wystrahu: „тёще, ze mi jest znáti daino,

ze Kopidlzmskj dwë sté koní a sto pêsích pohotowë

má, а ze jest w úmysle, uůinìti Wám äkodu, kdyz p0
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jcdcte na. jarmark do Plznë o sw. Bartolomëji. I zna- 1507

jíce to, opatí'tc se, aby se wám ëkoda nestala; nebo

bych já ji wam, jako sivym milym panům pŕátelům,
i nerád pì'ál.“ Potom 18 záŕi 1508 рва] nejw. sudi Petr

Holicky ze Sternberka témuz p. Petrowi zRosenberka:

„Идёте wëdéti, ze ste 111611 dobrého prowázeëe na Ко

pidlanském: tu na tom wrchu nedaleko )Votic jeli ste

mimo samého, ale nemel wice nez 12 koní a 13ty wedl.

Ро neäpol'ích projel mi skrze Bystî'ici, лева krahujce

na ruce; potom jel mimo Konopiätë; půl ëtwrtó hodiny

na noo jel pod kostel Beneäowsky tam nëkam k Реве;

we быте]; pani Praìané poslali ho hledat na Koste

lecké hory, a on k weéeru pí'ijel k te bráné (Prazskó,)

kterau sem já byl s wámi wen jel, i osckal ti'i, wëem

ruce za lokty uial.”s Со dále z toho bude, já.

newim; nez nedobí'e se deje.“ Coz diwu, ze w ústech

obecného lidu ëlowëk takowy stal se brzy osobau polo

mythickau, jako nëjaky zloboh. Události tyto krwawé.

zaplétaly se do wäech nekoneënych té doby spletkůw

we wlasti.

W okolnostech takowych snaan jest pochopiti,

ргоё dáwna rozepi'c о práwa politická mezi stawy brala.

Найдут rokem powázliwëjäi twárnost na sebe. Kdyz

mësta téëila se z tajného zápisu s nejwyääírp kancle'î'cm,

ba i s sumym kralem, ncmohlo trwati dlauho, aby

s druhé этапу nescstaupili se také `élechtici dohromady,

а nerozäirili wklad 5 biezna 1507 do desk zemskych

uëinëny na tcn spůsob, ze wcliky робей panstwa i гу

108) Stalo se to 14 Sept. 1508, srown. Stare lotopisy na str. 290,

ëíslo 777. Nëkdejäi „swinslu'i brána“ byla tam, kde nyní

jmenuje ne „u slepé brány“ nu Nowém mëstë. - Psani uwe

denh ëtau se w archiv“ Tŕebonském. --



128 Km'ha XVII. Král Wladíslaw IJ. СЕМИ/с 3.

1507 tlŕstwa uëinili mezi sebau podobny" strannj ядра; na

1508

hájeni práw swj'fch, вижусь i nowj'fch, proti stawu

mëstskému; awëak ani toho zápisu obsah podrobnj'f

neweäel w obecnau známost. Jaké as panowalo na?

pnnti wáëni obapolnych, poznati lze z události, která

pi'ihodila. se ku konci 1'. 1507. Nékteî'í mëëtané Praz

äti pohnáni bywëe k saudu zemskému, dostawili se

na. hrend Prazskj': ale kdyz newraceli se dlauho, рта

telé jejieh w mëstë uëiniwëe pokî'ik, ze pry wzati jsau

do wazby, zbrojnë a haufnë bëzeli pies most а ke

hradu k oswobozeni jich, ай- potkawäe se s nimi na

cestë, teprw poznali omyl swůj; jini mluwili рту ote

wî'enë 0 potŕebë, zatknauti wëecky tehdái w méstë

pŕítomné slechtice, aby slauzili za. rukojemtwi pro bez

peèi domnèlj'fch wëznůw. W takowéto rozjitì'enosti

obapolné, na poëátku roku 1508, wydali dotèeni zápis

nici stawu panského а rytiŕského manifest prou' Рт

ianům, poälj'l z péra. pánë Rendlowa, w nëmz oznamo

wali, ze dle prá-wa ëlowëk panského а rytiŕského stawu

jinde sauzen ani trestán byti nemël, neìli na saudu

zemském; a. protoz sáhnauli mëstaJ na koho z pánůw

neb rytiî'ůw moci nebo práwem swj'fm, ze oni sobé

slibili wëichni, jeden druhého neopaustëti, ale toho li

towati а mstíti, jakozto milownici swych práw а swo

bod. VVykládáno w manifestu tom obéirné, kterak

saud zemskj" “Уйду poziwal nejwyääi moci а swobody,

a kterak i mêsta wzdy stáwala w jeho posluäenstwi;

nyni wsak, kdyz on zasedal na hradë Prazském,

desky pak zemské jcëtë wzdy chowány we dwoŕe krá.

lowé na Starém mëstë, liéeno nebezpeëi wëech osob

stawu panského i rytiŕského, které mèly co éiniti u '

desk, u prostî'ed obywatelstwa nepŕátelského а bauî'

liwého; pŕipomináno téz poprawy Kopidlanského а
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hlasůw pohrůìöiwych, bylo р1101 slyäeti,'“9 a proto 1508

pro wäe iádáno gleitu obecného na wäccky базу bu

dauci ode wëech mëst Praìskjch, aby páni а rytü'i,

majíce wPraze co 0111111, „bezpeëni byli pred obywateli

jejími а pl'ed kaìdjm jinym.“ Poìudowáni takowého

310111000 zi'ejmj" důkaz nedůwëry w ëestné Praianůw

se clnowání, byl we wêku tom, kde cit pro Öest s wëtäí

ëásti nahraìowati muse] cit mrawnosti, neukrytau pro

110 uráîkau. We weŕejné odpowëdí, danó 7 února, 1508

а rozeslanó p0 celé zcmi, wyhlásili Praiané ten mani

fest za pauhau praktiku а úskok pana. Rendle, aby pry

nèjak ujiti mohl saudu, ku kterémui sám jiZ od nich

pohnán byl; prawili, ie 0111 wìdy proti králi a. preti

stawům zachowáwali se, jakZ na. dobré lidi sluëelo, а.

lépe 1110011 011011111 poî'ádcm práwa, 1101211 11, kteì'i je

winiti 0111011; w pî'íëirië Kopidlanskóho йе wolali se

k saudu, 011105100 s nim rozeznáni byti, а рг010й ie

010110 jemu winni nebyli; îádali, aby páni, rytil'i ani

mësta nepi'ikládali wiry kì'iwému rozpisowání, ale jako

wìdy prwé, tak i napotoln chodili bczpeönë do Prahy,

pi'eswëdöeni jsauce, Ze Praiané, 501102 widy pokojnè

pod práwem stáli, tak i wìdy 1111 kaidému pokojnë

chowati se 0111051, kdo i je takó pî'i práwu zachowáwati

bude. "o

Manifest älechty a ndpowëd пай daná byli pŕíéínau,

ie влёт nejprwé naI to prièlj", 0011011 Ъу1 jen obecny,

109) Prawil pry nëkterj mëäian pŕitomnému tehdáä rytíŕl'ZdrîL

kowì Malowcowi: „dobï'e tak na. wais, zwyjebaní zemńnlmwé,

aby wám Шишу skákalyl“

110) Manifest 110100031 nale/,li smc w rkp. (nëkdy nuwomëstském)

archiva Praäského; Praìskau odpowëd w rkp. bibliotéky 1111

Aìownické w Praze; it. psam' Praäamiw k Budëjowskjm

(10 Febr. 1508) w archivu Budëjowském.

9
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1608 (t. spojeny se zasedánim zemského saudu о suchych

15

Mart.

22

dnech postnich, 15 bî'ezna sl.,) stal se nad obyëej, ba.

témëŕ. nad lidskau pamét hluënëjäím. Mnozí ze slech

ticůw spatŕowali we slowich, „йе Ргайапё lépe umëli

choditi poŕádem práwa., neìli protiwnici jejich,“ urááku

na swé cti, a chystali se îádati dostiuëinëní. Hlawní

tenkráte jednání na. snému суша se otázky o dopo

mállaní práwa. Praiané a. mësta wůbec, bywëe o to

шипя, dali za. odpowéd, йе chtëjí obhajowati práwa,

pokud jsau powinni. S tim hiawné rytiŕstwo bylo ne

spokojeno, a chtëlo wëdëti, uwolujili se mêsta obhajo

wati práwa tak, jak nález obecni w sobë ukazowal a

jak král je zawázal, totii pode cti a wërau? Odpowë

déli, йе jich nikdo bez jich wůle nemůìe a. nemá. za

wazowati jejich cti. Tu rytiŕstwo заве mluwili k nim

pí'ede wëemi pany, ponêwadi panskj" a staw

pode cti a wërau zawázali se obhajowati práw podlé

krále, ìeby ani oni takowému záwazku nemëli ьуп od

porni; uëinili tak, ie pak i páni a rytii'i jim nápo

dobnë pomáhati budau proti jejich odpowèdnikům. Ро

dáni икота zdálo se byti sluëné i prospéäné, zwláëtë

ohledem na Kopidlanske'ho; i wystaupila. тёща 2е внё

mowny wen ke zwláëtni о to poradë. )Vj'äli pak za.

nimi a mezi né pani Wilém z Pernëteina, Petr Holicky

ze Sternberka i nékteî'i jini, a jednali s nimi tolik, ai

se jim podaî'ilo zprostî'edkowati dorozumëni a. sjedno

сел! о jednom z nejwáìnëjëich òlánkůw we dlauholeté

rozepŕi stawowské, totìi о hlasu таит. тё’вг na sne

mich zemskjch. Dne 22 bieznu. zapsáno do desk pa

' mátnj'fch usneëeni snémowní obsahu následujiciho: „Рга

Zané i poslowé mést králowskjich ze swé swobodné.

wůle, jakoito tretí staw tohoto králowstwí, slibili za se

i za swé budanci, podlé panského a rytiìského stawu
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prńwa obhajovqati proti wsem práwu odpornym tak а 1608

pod tëmi pokutami, jakoz pansky a rytiî'skj staw podlé

krále JMt-i se sobé zapsali; a páni a. rytíí'stwo, kteî'íz

sme zde pri suchych dnech postních spolu byli, také

sme priŕkli od sehe i od swych bijdaucich, obhajowati

práw a saudůw jejieh mêstskyeh proti wsem a kaz

dému, kdozby se jim zprotiwil moei a násìlim. A

kdyìby со jednáno melo byti skrze lmanj'Y a. rytíŕsky

staw, oni dle jejieh swobody jako stew tŕeti k tomu

take mají zawoláni byti, a cozby jim pomáhati nále

zelo, to bez nich zawíráno byti nemá.“ Co powëritelé

ëili relatori ke dskám důlezitého toho sneäení zapsáni

jsau, jmenem swych stawůw: páni Ladslaw ze Stern~

bex-ka nejw. komorník, Petr Holickj'r ze Sternberka

nejw. sudí, Zdenëk Lew z Rozmitála nejw. purkrabi,

Wilém z Pernäteina. nejw. hofmistr, Albrecht z Kolo

wrat nejw. kaneléi', Henrich z Шахта, Jii'i Bezdruzicky

z Kolowrat, Petr Berka z Dubé, Jindi'ich Krakowskj

z Kolowrat, Viktorin Ski'ineckj'f z Ronowa, Wilém Swi

howsky z Risenberka, Kristof ze Swamberka i Bernart

z 1Valdäteina; pak rytii'i Mikulás z Hoi-ic nejw. pisaî',

Burien Trcka pcdkomoŕí, Jiì'i Karlik z Nezetic, Jan

z Klenowého, Albrecht Rendl z Úsavß'y, Linhart Mark

wart ze Hrádku, Zdenèk Malowec z Cheynowa, Pur

kart ze Sulewic, Кипа: РеЬНс z Komárowa, Jan Ja

nowskj' ze Sautie na Zumberce, Jan Ёера z Neweklowa,

Matiás Libák z Radowesic а. Mikuláë Wanéura. z Rehnic

а на Krnëtë: wäe po 13 osobách z kazdého stawu. ш

111) Rkp. archiv“ Prnîského pbdâwá text usneäeni due 22 Man-t.

1508. awänk welmi nezprńwnë psauj'. Daliíehlzuámosti o

snëmu 15 Mart. sl. nahyli sme z obäírne'ho psani' о uëm La

dislawa. ze Étemherka k Wilémowi z Pernäteina, w archiv“

Tŕebonském.

9*
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1508 Timto ustanowenim wyŕizen byl w podstaté swé prwni

a hlawni èlanek stíînosti mëstskych, jeÈto älechta `od~

ïekla se ůsilí, wedeného jii od r. 1479, wylauëiti staw

mëstsky ze pŕedniho práwa politického, 2 úëastenstwí

hlasem rozhodnym w zemském zákonodárstwi. VVëak

jen o tomto èlankufa to jen na. баз, довайепо jest na

rownáni; zbywalot jìnych jeëtë drahné krozbrojůma

půtkám budaucím. Nyní pak, kdyí duch smiŕeni sla

wil aspoů jakj'ì ищи zdar swůj mezi stawy, upustili

také ëlechtici od úmyslu swého, s kterymì byli pŕiäli

na sném, pohnati totiì Praiany k запал pro uráiku

na cti.

Jináëe ale snëmowáni dotöené nebylo weskrze po

kojné, ba. pŕetrieno koneënë se wäeobecnym pohor

äenim. Mezi nejwyëëim saudem zemskym а pany z Gut

äteína strhla se nowá swáda i rozträka nezhojitelná.,

jejiito wäak ani pi'íëiny ani průbëh nejsau dostateèné

známy. Wíme jen tolik, йе pam' Slikowé äalowali u

saudu zemského na nejstaräího bratra Kriëtofa 2 Gut

äteina na Rabäteinë pro moc a násili; йе tyä Kriätof,

působenim zwláäté мы. prokuratora p. Вещие, propadl

we pŕi swé о hradek Syehrow (nékdy na panstwi Rab

ëteinském,) a. hrádek ten uznán za král. statek mansky;

pak йе суй pan zápisem 17 ŕijna 1507 zawázal se byl,

йе zamek a mésto Heidensfeld, kteréì manstwim nale

ìelo korunë èeské, on pak prodal byl biskupowi Wire

burskému, po smrti téhoí biskupa wyplati a pŕiwede

ku koruné zase; znamo jest nám také, йе mladëi bratr

jeho Jan z Gutäteina na Tachowé jal by] 2 záì'i 1507

а wëzil saského radu Rudolfa z Bünau. те to ale

nezdá se byti dostateènau pî'íöinau k wyswëtleni toho,

co následowalo. .Saud zemskj’r poslal Jindŕicha Tunkle,

purkrabi hradu Praäského, s drahné zbrojnymi lidmi
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do domu páné Krìätofowa w Starém mëstë Praiském, 1508

aby рёва toho, jejieh kollegu a. králowu radu, buäto

jali anebo zawázali slibem. On potom rozpisowal we

î'ejnë, a îalowal jak králi tak i wäem mëstům, Ze se

mu to stalo bez jeho Wîny, a protoZ йе musel wzíti

odpuätëní ze saudu zemského, z rady králowské a ze

Wäi poddanosti, oddaw synu swému Albrechtowi weä

keren statek, kteryä mél w zemi éeské; a. nebudeli

mu to napraweno, Ze oznámi císaŕi а. okolnim kníîatům

wäem, jaké nesprawedliwosti w Öechách se dëjí. Dne

27 bî'ezna. brati'i jeho, Jindŕich, jenä za gleitem byl

w Praze, a. Jetŕich, poslali k nejw. purkrabí a nejw.

sudímu psani nad míru hanliwá na nékteré запасе zem

ské, шмыг na. р. Jaroslawa. z Seln'oerka i Albrechts.

Rendle, kteì'i pry na. saudu cti jejieh zrádné dotkli se,

а pan лапать proto pohánël je i k saudu pî'ed рёва

swého falekrabì ас. Wyloiíme ëasem swym místnéji,

jaké nasledky mëly události tyto. l”

Nejwétëi ale pohoräení spůsobila hádka ipůtka 25

osobni, kteráJ w paláci hradu králowského dne 25 bie-Mart'

zna po obëdé strhla se mezi Ladslawe'm ze Sternberka

nejw. komorníkem a kancléŕem Alba-echtem zKoloun'at.

Tento maje hrad Praäsky we swé moci а oprawë, мы

na пёш, owëem ie na králowské útraty, lidi swé. branné,

jinjfm ale pánům a sluiebnlkům jejieh nedowolowal

tam weházeti, leda bezbrannym, (jakoä jii pi'ipomenuli

112) Akte různá w archîvn Tŕebonském, w Öeském Museum, w

rkp. Talmb. oc, We psaní Gutäteinskych 27 Mart. étau se

slows.: „Дан-0312199 Chochol, jako se Éelnberkem jmenuje“ —

„kàzali ste mu pŕípis mnë (Jindŕichowì) k lehkosti ëístì“ —

„ten jîsty Rendl w jeho faleäné pìkhartské wieŕe, jeätoby ho

den byl upllleníe a jeätë mnoho horäieho“ — „wäem pánóm

w sůdu дамп (Rendl) lotxry, kromë jednoho“ oc.
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1508 sme ke dni 19 ëerwna 1504.) Potkaw se s nejw. ko

morníkem mané, wytykal mu pŕed jinymi pany, ie

sluäebnici jeho chodili do hradu se zbrani. Coi kdyi

tento zapiral urëité i naprosto, páni oba slowy 111111121

wymi tak se roznitili proti sobé, йе pî'átelé jejich mu

seli je rozwesti pásilím, aby nestrhla se scena obau

pŕílië neliodná.; nejw. pui-krabi pak wloîiw se mezi né,

potom jen s Welikau nesnází pi'edeëel krwawy sauboj.

Mnozí snëmownici, a mezi nimi Wilém z Pernäteina,

jii pî'ed tau pí'íhodau byli opustili Prahu; po 111 ale

rozjeli se náhle wäichni, aniä pak stati se mohlo i'ádné

uzawi'ení suému. “3

Ро tak nenadálém roztrìení a. rozbauŕeni nejwyä

sich kruhůw wládnich nebylo w Öechach ëlowëka, kte

ryäby byl neuznáwal nejpilnéjäí a newyhnutelné potŕeby

pŕítomnosti králowy w zemi. Strany staré 1 nowé

zostî'ily a zjitì'ily se jeëté wice; bylot domnéní welice

rozäiï'ené, 2e kancléí` Kolowrat brojil postranné a pod

tají netoliko proti nejw. komorníku, pŕedsedowi zem

ského saudu, ale i proti saudu tomu samému; a sku

teèné páni z Gutäteina mluwili pozdéji, йе cokoli pro

Winili proti saudcům zemskym, to uöinili náwodem

jeho. K tëmto neŕestem pî'ipojily se nowé odpowëdi

proti celé zemi rytíŕe Sigmunda z Kaufunka, kterj'fì

zaroweů Kopidlanskému liojnjm tlupáiu reitarskj'm dá

Wal moc as takowau, jakowá po moi'i podnes od moc

nosti wáleënych udéluje se laupeíníkům a lodilowcům.

Proto nejen nejw. purkrabí Zdenék Lew z Roîmitála

ijini auŕedníci, ale celá 11111101- zemë obracela se ku

113) W arr-him Tŕebonském zachowal se являть ряя111 panskŕvh

té doby, mezi nimiì i obäimé liëeni té pûtky z pém p. LalL

slawa ze Ètemherka ne.
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щи do Budina s prosbami a napomínánim, aby ne

meekal pî'ijeti do Öech. ”4

А weak omluwy ÑVladislawowy, ie mu nebylo lze

opustitì králowstwi Uherského, mely tenkráte skuteeny"

důwod. Aekoli Ludwík syn jeho ustanowen a pi'i

jat byl za dedice králowstwi a. nikdo neodwáiil se po

stawiti se zi'ejme na odpor, Wahali piedee stawowé

Uhereti splniti sliby swé a iádosti otcowy о jeho ko

runowáni, aby Zápolskému neodjala se Weecka nadeje,

ai koneene wyhrůika, ie rodina králowa odwezena

bude do Öech a Ludwik tam korunowán, pohnula wet

einu pánůw Uherskyeh, ie na snemu W máji 1508 0d

bywaném swolili k jeho korunowání, a weak pod wy

minkan, aby mladieky král ani za )Vladislawowa ii

wobyti, ani po jeho smrti nebyl k wycbowáni porueen

eisaî'i Maximilianowi, ani kterémukoli zahranienému

kniieti, ale aby wyehowáni jeho konalo i dokonalo se

w zemi Uherské; na eei VVladislaw jim dati musil po

jietení pisemné. "5 Potom W nedeli dne 4eerwna wy

konalo se to korunowáni we Stolnim Belehrade, a zi'i

zen pro nowého krále dwůr zwláetní; mezi hofmistry

a wychowateli jeho Wynikal ‘slechetnosti charakteru pan

Jan Bornemissa z Bŕezenic, Uher.

Nemoha tedy pi'ijeti sam, WypraWil Wladislaw

k napraweni weeeh kŕiwych zaleiitosti eeskych s plnau

moei swého pî'edniho tehdái důwernika i radu, mnicha.

114) Prawdiwá i trcfnájsau slowa, kterymi Jan Dubravius lieil

tehdejeí staw zeme Öeské: Multa apud Bojemos seditiosissima

turbnlentissimaque contigerunt, divisis per factipnes et гоп

jurationes inter se ordinibus, aliisque auctoritatem judicum

defendentibus, aliis juri et sententiis latis non obtempei'antibus,

alii» latrocinari quam judicari malentibus; nude plena insi

diarum, plenaque armorum Bojemia erat oc.

115) Kovachich vestigia comitiorum Hungar. p. 455—462.

1508

4Jun.
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1 ÖOR

29

Jun.

26

Jul.

bosáka дать Filípce z Prostéjowa, nèkdy slawného

Matiaäowa kancléî'e a bisknpa Waradínského, a pî'idal

mu ku pomoci Stanislawa Turzo, rodilého Slowáka, 0d

r. 1497 biskupa Olomnckého, jehoz otec Jan, co wrchni

ŕeditel Wäeeh zlatych a sti'ibmyeh bzini uherskych, do

sáhl byl znamenitého jméni, a bratr Jan stal se r. 1506

také biskupem )Vratislawskym, pŕes powëstnau Kolo

wratskau smlauwu. Rozepsán spolu влёт walngj na

hrad Prazskj'f ke' dni sw. Jakuba (25 ëerwenee,) na

nëmz mocíkrálowau wëecky rozepŕe а bauî'e urownány

a poi'ádek i pokoj w Öeeháeli zase obnoweny byti

mëly. W oéekáwáni důlezitého toho snëmowniho jed

nani Prazané psanim 29 бета. Wolali wëeeka mësta

k sobë ke dni sw. Markety (13 'eerwenee,) ponëwadz

pry „bylo roznmëti, ze tu stawowé pansky a душку

chtëji nëeomluwiti a ртами/2111,“ protoz aby umluwili

se napi'ed 0 potŕebnyeh krocieh k odporu. “a Parnatnjl

snëm ten skuteëné uwedl w zálezitostech ëesky'eh roz

hodny obrat a nowau wêci twárnost; skoda, ze i 0 jeho

jedná-ní nemáme nez kusé toliko zpráwy. Sjelo se пай

шпойз11171 panůw, rytiî'stwa i mest; biskupowé ubyto

wali se w sankromém domë na Hradeanech, kamz

26 eerwence rektor university s misth swymi sli jich

uwitat; nazejtŕi biskup Olomucky slauzil msi swatau

0 sw. duchn, a kdyz oba biskupowé pŕìäli do dwora

krzilowského mezi pany, poèalo se snëmowáni. Hlawni

jeho úëel, npokojení zemë, zalezelo pi'edewäim na zru

seni a odstranëni wëeeh postrannich spolkůw а zápisůw,

i па pojiäténi lepäího a úèinnëjëiho, nezli bylo potud,

wedení práwa w zemi. О 10 „bny ti'enice weliké пё—

116) Original psaní 29 Jnn. 1508 chowà se w archivn ëeského

Museum. i



Pamahrg] трёт- a unlauwa Swatqjakubská. 137

kolik (1111, ай potom artikule sepsali a utwrdili maje

státem králowskym skrze ty posly (biskupy,) cti a wé

rau se zapsawäe a zawázawäe to sobé zdräeti wäickni

ti'i stawowé,“ —-— tak di starj'I letopisee; а biskup Jan

Dubravius zaznamenal k oslawë pŕedkůw swych, kte

rak, kdyz biskupowé oba Wyî'idili králowské poruëenl

ke stawůrn u walném poëtu shromáidénym, Waradinskj"

predewäím kázal pŕedloziti sobé listiny nowj'fch zápisůw

mezi stawy, `1111112 se byli stranné zawázali sobë ke

spoleëné pomoci. Kdyä umlkli .prj'I na. to wëichni, а

nëkteî'í potom 1 samu jsaucnost takowych zápisůw za

pirati chtëli, on silnëjidoléhaje hrozil, ze uäije weâkeré

moci od krále mu swëŕené, nebudeli ho uposlechnuto;

па бей ze pŕineäeny listiny pergamenowé dlauhé 1 äi

roké s wisutymi peëetmi, kteréz on wzaw, ani se pry

do nich nepodiwal, ale nozem je zŕezal na kausky, a

робей roztrhal a. rozmetal pŕed celj'm snëmem; potom

pak weselau twáŕí dáwal stawům nadëji blahé budauc

nosti, kdyz jiz pry nebude roztrzek mezi nimi. "7

117) Joh. Dubravii histor. Boem. libr. 32. Spisowatel, annie se

líëiti scenu tu рп sfuroklaslicku, opomînul wytknauti urëítëjî

obsah 1 poëet listin; prawít jen: „jubet ante omnin Vai-adieu

sis Iiterns cum sìgnîs exhiberi eas, quìbus nomen quisque

enum (idemque in societatem novi foedex'is oblígnvjt.“ Protoìi

Benátè'an Jan Mich. Brutus (a po nëm Prny ne.) neumël se

domj'à'leti jinak, neìli ze to bylo ukrutné jukési spiknutí proti

králi Wladislawowi, Зоной 1160111 ozdobil a rozäíŕil dle obyëeje

swého w Histor. IIungnr. lib. I (wiz Pray Annul. IV, 333—

34.) “Чай jiä Beckowsky" (Poselkynö str. 986) dobŕe ullodl,

ze tu jednalo se о „psaní, w kterém se plmi 11 1311111 proti

mëstům králowsky'vm znpsuli.“ Йе pak krolnë zúpisu Élechty

proti mëstům zruè'en spolu také zápis mest s kancléfem Ко

lowrntem а krhlem uëinënj, о tom dáwaji девицей)? důkaz

1 508

slowa od nás jiä dotëená (w poznnm. 104), kdeìto se di: '

„Aë 111111 s nekterjfmî рану zemskjimi pied léty byl w zápisu
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1508 Owäem ze pauhé zniöení listin zápisnj'fch nepostaëowalo

ke smiŕeni stran rozezlenych preti sobë ode dawna:

«как, die slow starého letopisce, biskupowé moei krá.

lowskau to pry zi'idili, „aby wäickni stawowé méli ро

koj mezi sebau, práwem jedenkaîdy aby ziW byl, moei

na druhého nesahaje, a wëecky lidi wytrzné, kteŕizby

W zemi äkodili laupezem, mordem, pálenim, aby jich

1 Ша)? nefedrowal, ale takowé aby Wen hnali a honili

10

Aug.

mésto od mésta, Wes ode wsi, «засим stawowé. A na

to sau wolili heitmany w kazdém krajì, aby takowj'm

nedali zniku.“

Půwodni zápis snëmu Swatojakubského nezachowal

se, známet jen dwa králowské majestáty, dané w Bu

diné 10 srpna, kterymiz jednotliwá. usneäení snëmowni

doäla sankce swé. Swédóit owäem o důleäité promène,

kteráì we státnim organismu zawedena byla tanto tak

ŕeëenau smluwau Swatojakubskau. Kanclél' Albrecht

z Kolowrat pozbyl ji swého privilegowaného postaweni

a moei mimoŕádné, kterázto pŕewedena hlawnë na nejw.

purkrubi Zdeñka Lwa z Rozmitála i na saudce zemské

wůbec; ti od té doby nazywali se „regenti“ neboli

„zpráwcowé kralowstwi Öeského.“ My nemohauce opa

kowatì zde celych pisenmostí obéirnych, spokojime se

uwedenim smyslu elánkůw důlezitêjäích. 1) )Väickni

stawowé a obywatelé králowstwi zachowáni budte pÍ'i

sprawedlichh swych î'ádech, práwíeh a swobodach

starodáwních. 2) W nebyti krále w zemi nejw. pur

krabi bywej bytem a dworem na hradë Praîském,

‚ uëiñ s nëho slib králi a jeho potomkům a wladni jim,

Wzniknauliostatui pak úî'ednici mëjte zŕení k nëmu.

s wámi (Praiany.) nk». seznaw budaucl zle, coby mëlo pŕijiti

na potomni базу, гАбП wyslati dwa bislmpy z Uber ‘do ko

runy ëeské, Mei-1'7". ten zâpîs zruäíli“ ac. (зет letnpis. str. 344.)



Pamahrá a-mlauufa Swatqjakubská. 139

w zemì wëci kterékoli mimo ŕád a práwo, budte wzne- 1508

äeny пай, a on obeäli na kralowxskj'l groä wäecky pany,

kteî'i sedaji w saudu zemském, aby spoleënë opatŕili

potrebu tu a na misto ji postawili. Poselstwí wäecka

z ciziny pi'ijímej k sobé kancle'i` a oznamuj nejw. pur

krabi, kterj'fz uwázic je s auŕedniky a saudci zemskymi, 

kdykoli uzníma. bude poti'eba, oznámi to králi, král

pak dle zdani swello ulozi wëem stawům snëm, aby

ustanoweno bylo zespolka, ëeho poti'ebi. 3) Kdokoli

ma éiniti s cizozemci bud о äkodu neb о prawo jaké

koli, wznes to na nejw. purkrabi, a budiz mu pomo

zeno, aby stala se mu sprawedliwost. Bez rozwáieni
a swoleni saudcůw zemskych nikdo wálky do ciziny l

nepoèinej. 4) Budeli král сыт na Öikoli zpráwu néco

pî'edsewziti w zemi, to JMt oznánn' nejw. kaneléi'i a

tento nejw. purkrabi, kteryz má. to rozwáziti spoleöné

se saudci zemskj'mi, a ti mají radu swau oznamiti

JMti, na ëemby ta. wëc postawena byti mohla. 5) О

dopomáhani neb obhajowáni práwa stawowé wsickni

zachowáwejte se die zŕizeni zemského. 6) ,Zámky,

důchody a úŕedniky králowské zprawujte saudcowé

zemëtí k ruce krzílowé a jeho dèdicůw, pi'ihlédejte

k nim i k wëceni hornickym, a oznamujte králi, со

pi'itom naleznau potí'ebného neb äkodného; coz pak

král ЛИ dale poruèi, to bud zachowáwáno. Kazdj"

rok jeden z pánůw a jeden z l'ytiŕstwa budte na to

ustanowowáni zwláâtë. Co zbj'lwati bucle p0 wydání

bézném, kladeno bud na hradë Prazském we sklepë,

od néhoz jeden klië mëj nejw. purkrabi, druhj" nejw.

minemistr, tŕetl pak jmenowani dwa saudcowé zemätí.

Mincmistr, podkomoi'i a jini wëiekniúî'edníci důchodůw

králowskych cinte znich poëty pî'ed saudci zemskj'fmi.

7) Obdarowáni krztlowská. pl'edeälá tak i budauci
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1508 stůjte w mooi swé. 8) Na, ůŕady zemské král dosa

zowati má Osoby hodné s pilnym rozwáienim úredni

kůw zemskych а jìnj'fch rad swych, do saudu pak

zemského pokaìdé s radau téhoi запал. Umfelliby

král JMt dî'íwe, neîli dédicowé jeho k panowání swému

pî'ijdau, a. budeli které misto uprázdnéno, nejw. pur

, krabi swolej pány a rytíŕstwo, ktel-í jsau radowé krá

lowi, a ti osadte je. 9) Tento мы а. spůsob nemá.

zmënën byti neìli s Wolí weäkeré zemé na. snëmu

obecném а Walném oc. VVedle této powéstné „smlauwy“

nebo „zpráwy Swatojakllbské,“ kteráä uëinila nejw.

purkrabího lioneëné prawj'fm námêstkem králowym

w zemi, obnoweni jsau we wäech krajích heitmané, po

jedné osobë z panského i z rytii'ského stawůw, a. dána

jim obëírná instrukce, w nii zahrnuta, byla wëecka

snëmowní ustanowení, wyneëená od r. 1492 proti lau

peînikům silniënj'm, rejtarům a odpowëdníkům i äkůd

cům zemskym wůbec. Takowémuto wäak obmezeni

moei swé kancléi' Albrecht z Kolowrat nemohl po

dlauhj" баз obwyknauti, aniä podrobil se jemu hned,

jakkoli důtkliwë napomínán byw; a také mêsta neuká

zala se welmi ochotna bjti ku podniknuti wlády no»

wyeh zpráwcůw králowstwi, swych dáwnych protiw

níkůw. Tuëím aby panu kancléŕi aspoñ ponëkud stalo

se dostiuëinëní, korunowáno dilo Swatojakubské поту“:

obäírnj'm dekretem proti bludům a. bludaî'ům рамам

sk_zjm, a wëecky pŕísnosti jiì od r. 1503 poëaté obno

Weny důkladnê газе, а wäak nepi'ituieny вашу Wsobé,

tak йе ani tu jeêtë, aspoñ we snêmowním usueäeni, 11e

bylo :mi ŕeëi о trestání bratî'í па hrdle, a tudíìJ dobro

myslnym pánům neodjata wäecka moänost ochrániti

jich. Nowé bylo jen to, йе narizení takowé s pñwo

lením weëkerého snëmu wloîeno jest do desk zemskych
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a stalo se tudii zákonem nepochybnym i wäecky stawy

zawazujicim. "s y

Podobné zì'izeni, jako w Öechách, mélo také w Mo

rawë státi se; král rozepsal tam ke dni sw. Bartolo

mëje snëm do Olomauce, i poslal za swé plnomocníky

téhoä biskupa bosáka Jana Filipce a Petra z Rosen

berka; pan Zdenëk Lew, byw také jmenowán, nemohl

tam jeti. Úloha plnomocnikůw byla urownáni erëlych

w Morawé různic, osazeni zemského saudu, prowcdeni

zemského miru a —-— potlaëeni pikhartůw. Snëmowni

sneäem' Olomuckó dne 28 srpna podobalo se, aspoñ co

do ëlánku posledniho, Praiskému we wäcch swj'ch

èástkách. "9

Zpráwau Swatojakubskau stal se krok nepopira

тешу k upokojeni zemë aspoñ na ohwíli: mylili se

Wäak, kdo uwitali w ni prostì'edek spasitelnj" 'pro celau

budaucnost. Radost nad obmezenirn libowůlo а pano

waënosti kancléŕowy mohla bjti sprawedliwa: kdyi

ale naŕíkáno пай, йеЪу důchody králowskj'mi nesluänè

sám se byl bohatil, ш“ zdá se Ze ëlo to wíce ze stran

118) Smlauwu Swatojaknbskau ode dne 10 Aug. 1508 nalein smo

na nékolika. mistech, téi w rkp. Talmberském na l. 337

340; dekret proti pikhartům wloien také do obnowenjch

r. 1542 desk zemskjch, tom. VI, C. 1—3. Staìä' dëjcpisci

Jednoty bratŕi è'eskych pro tento dekret welice se hnëwaji

na biskupa. bosáka Jana Filipce, jakoby ze шпаги; protì

bratŕim nenáwisti byl se stal, neli jedinjim, парой hlawním

jeho půwodcem. Máme to z dobrjch pŕíëîn za onlyl, aëkoli

zde o tom ëiŕiti se ncmůäeme. Tjiî biskup bosák zemŕel ne

dlauho po tom 17 Jun. 1509, a pochowán w Uherském Hra

diäti w Митей: Frantiäkánském, kterjä byl lám wystawil.

Dle akt w archivu Tï'ebonském.

“Палантин —- ad judices transtnlit arcîum censuumq'ue re

giorum procurationem, cum десертной eum, quem regiis ne»

gotiis praefecerat, magia suum marsupium quam principis fis

119)

12o)

1508

28

Aug.
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1503 nictwí nezli ze wlastenectwi. Nám aspoñ s potëäením

bylo cisti w té zpráwë o pí'ebytcích důchodůw králow

skych a. o potrebë ukládati je we sklepé hradu Praz

ského pode tremi klíci; cas ten neni daleky, kde po

známe, ze opatŕenitakowj'ch nebylo Wice potrebi, jezto

pì'ebytky ony staly se pnuhau powídkau 2 minulosti.

Dobry následek smlauwy Swatojakubské bezprostî'ednë

jewil se hlaw'në w jednomyslnosti, kterau diwoké poét

nání Jiî'íka Kopidlanského zatracowáno jak nu snëmu,

tak i we wsech aktách тащишь. Za. pî'íëinau jeho

Sseptswoláni byli saudcowé zemëti ke dni 8 zái'í do Prahy,

kdez jaty jeho sluzebník Halama z Bêchar tázán byl

práwné; i wydali nejpî'ísnëjëí naŕízení proti Wäem,

10Ml kdoby ho prechowáwali; а. 1 î'íjna rozeslal i králWla

dislaw z Budína tiätëné patenty do wëech krajůw proti

nëmu. ч- Nicméné nepŕestáwaly náŕky, jak na zlocinné

jeho наём, tak i na hojné propůjëowání jemu wjnych

útoëiët od pánůw i zemanůw wäelikych. Podrázdêni

tolikerym prikoî'írn Praìané dopustili se nowého uná

hleni: nastrojili zemana. Wáclawa Каштана z ’Dèdibab,

ze jmenem sice swjm ale jejieh pomoci oboril se brannë

na Kopidlno, i nadëlal tam skod co mohl. Tím dána.

matce Jiî'íka Kopidlanského, Eliëce z Nemyëewsi, a

mladëimu jeho bratrowi Sigmun-dowi pî'íëina, ze pohnali

Каштана, k saudu zemskému co zemského zhaubce pod

pokutau '40,000 kop gr. c. a. ze ta pre celá nezadlauho

swedla se na Prazany sumó. Ш j `

Рго zmáhající se w Uhrich mor král VVladislaw

opustil i s dítkami Budín w mësícì ì'ijn111508, bera

cum procurare. Slowa ta Jana Dubrsvia powaiowati sluiäí

jen za ohlas ï'eëx' tehdáî obecnŕch, ne wìdy sprawedliwŕch.

121) Listiny w archivu Trebouském a Kutnohorském. Staî'i lete

pisowé oc.
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se do Preäpurka, odtud pak do Tmawy, kdeito dwo- 1609

rem zůstal 8.2 do 261edna. 1509. Tu ohlasil dne 1 led- 26

na. králowstwi Uherskému nastáwajici odjezd swůj do Jan’

Öecb, pro potŕeby králowstwi tohoto, jehoîto nedostatky

a. rozbroje líëil barwami а2 témei' pŕehnanymi. "ш Ode

dwora jeho wycházela 512 tehdáìŕJ psani, která welice

odchylowala se od úmyslůw a pî'ání kancléi'e Kolo

wrata; ba i napominani, aby zámkůw králowskych ne

meëkal koneëné postaupiti saudcům zemskj'fm. Kdyi

pak tito iádali toho na nëm urëité, on 15 ledna dal 15

za odpowëd, 2е 2 hodnych pî'íëin toho na ten баз jeëtë Jan'

uëiniti nemohl, ale 2е pojede ku králi а 5еши dosti

uëím' ze swëŕení od nëho pì'ijatého, kteréhoì i sám prj1

512 dáwno prázden bjti íádal. Nazejtŕí wyjel králi do 16

Brna. wstì'ic, a s nim i poslowé Praìëtí: ale král dojew Jam

tam teprw 29 ledna, wyhj'bal se kaädému о wëcech

êeskych jednáni, do Öech je odkládaje. Stawům èe

skj'fm psal byl jeäté 2 Trnawy, ponëwadì na obecném

snëmu ode wäech stawůw bylo swoleno, aby král Lud

wik korunowán byl na králowstwí Üeské, а ìádáno

pod peëeti zemskau, aby pî'ijel: protoî 28 512 wyprawil

se a. jede k dokonání toho; a ponëwadä ten obyöej

wädycky bj'wval, kdyZ král mél korunowán byti, 2е na

ëeské pomezi jemu wstŕíc se Wyjíìdélo, рго1:02 aby ke

dni 10 února piijeli wëickni do Nemeckého Brodu, ke

cti jak krá-le Ludwika, tak i jeho zwláëtni. Proto 1 10

pî'edni pani eeské wystrojily se tam walné a slawnè,Febr'

aby mladé knëinë Anne (laly slawny průwod. Snèm

obecní Walnj'7 take rozepsán byl na hrad Praisij ke

 dni 27.1'1nora, korunowání pak napi'ed urëeno ke dni 27

4 bî'ezna. ma Febr'

122) Wagner diplomatan'um Sams. p 149. Киева, XVIII, 564.

123) Dle akt a. psaní w archivu Tŕebonském.
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1509

1 7

Febr.

1 1

Mart.

Uwítcíní krále a dítek jeho pi'i wjezdu do Prahy

dne 17 února newynikalo z mezi obyèejné sluënosti.

Pi'ijeli s nim 11‘1 biskupowé, Wratislawsky, Olomucky

a nëkdy “(шашку Filipec, tóì mnoìstwí pánůw

'z Uhor, z Morawy, ze Slez, mimo pány ëeské a; ko

monstwo jejieh; proti nim wyjeli Praiané we stu ko

nich, a pèël'ch odëncůw bylo po ulicieh, na rynku'i na.

mosté zbrojné mnoîstwi; knëìstwo i î'emesla s korauh

wemi a s praporci wyäli pî'ed mèsto, а zwonëno po

wäech kostelich 1 radnicích. W í'eëi uwítaci Praiané

nemohli zdrìcti se, aby neprosili také za. pomstu wäe

likyeh bezprawí, které. jim рту bylo trpéti. Pozdëji

teprw pì'ijclo mnoho panstwa z cizich zemi ku koruno

wání: Fridrich markrabé Braniborskj" na Anäpachu se

swan manäelkau, вези-аи krále ÑVladislawowau, i s dit~

kami, kníiat domu Saského nékolik, kuiäata Minster

berëti, wnukowé krále Jii'ího dwa, Bartolomèj a Karel,

Kazimir kniie Tèëinsky, 162 Zápolskj'Y hrabe Jan.

Ponëwadì ale král dítë, pî'ijew do Prahy, roznemohl

se na neätowice, musclo korunowáui 0с1102е110 byti ai

ke dni 11 111021121. 1'“

О powaze osobní krále i ditek jeho w této dobë

psal Bohuslaszobkowic: „Ву1 sem tyto dni w Praze,

abych powinnau úctu 510211 králi, ktcrj'fi zUhcr k nam

se nawrátil. Zdálo se mi, 2е twaiî` jeho nemálo zmé

nila se; stale jako zamyëleny chodí a wicc zármutku

пе211 wáinosti na sobë znáti dáwá; 002 tuäím ne tak

wëkem jfle, an posawad ani 56 let nedosáhl, jako pé

óemì a starostmi, jeîto témëi` парома ůiniti mél s wál

124) Stai'i letopisowé str. 298—9. ie odklad korunowâní stal se

pro nemuc Ludwíkowu. рва! szlownë Ondî'ej Skucky' z Ra

tiboî-c panům Chebskym z Prahy 8 Mart. 1509. (Orig. w ar

chivu Chebském.)



ХНЫ ш Ргщг а koruuowu'uí Ladwíka. 145

kami ancb s auklady od wlastních swych lidi, aniì 1609

rozhodowati chtèlbych, odpornj'mli to jde osudcm, 01

winau jeho, an hledajc wice 110211 sluïsí` dobrotiwym a

milostiwym slauti, tim i sámscbe i i'ièi swan nezl'ídka

do ncbezpeèí uwodí. Doscl sem takó ku krzílowu sy

náèku, 10210111111 w kolóbce pod pokrywkan zlatcm wy

äíwanau, jehoìto powaha dobî'c so rni libila: nel) kdyi

sem pi'ìëcl, ochotnë mi podal 111601930 post-¿wa tela i

sklarl audůw opráwñují k nadëjím znamcnitj'm. Ostatnê

wice so naskytujo, Öehobych si pi'áti a (laufati 110211

chwáliti mél: neb autlé to wychowáwaní, rozmai'ilost

nemírná i wäcdní pochlebowání p1°ewracujínèkdy 110

toliko ditky, alebrì i zralejëí а uscdlejäí wëk. Joëtëf

sotwa náleiitë slowa pronáëeti 111111, a jii 11111 podáwáme

koruny“ ас. 13010211110 jeëtë (20 zpráw, ktcréî poslowé

Baworëtí kníäeti swému o swé audicnci u obau králůw

podali,) 20 mlady Ludwik nemluwil jinak 110211 uhcrsky,

tolikéì 1 111102111; Anna, leë 20 také poéala se byla

uèiti latinë, utëäenë prj'Y w tom prospiwajíc. ”5

Когшюшсбпё 0(1Ъу“'а1о se obi'ady obyëejnymi w ne

deli 11 bi'ezna. w kostcle sw. )Vita na. hradè Praìskérn. 11

Markrabè Braniborsky' Fridrich (11201 králowskó днем“

na rukau, ktcréZ, kdyi biskupowó stawili mu korunu

na hlawu, dalo pry se do рыбе. Takó sestra jeho

Anna, widauc bratra korunowaného, rozplakala se а

125) Bolmslai de Lobkowic cpistol. lib. V, fol. 156-7.v Poslowé

haworè'tí, lirabé Kriëtof z Ortcnlicrka, Oldŕich 2 Nussdoriu а

dr. Augustin Lesch, pokanävli se podtají také, aby sklouili

krhle NVladislawa k zusnaubeni knëìny Anny mladému 111112011

anorskému: 011 wëak jim odpowëdël, 20 mu nclze lauëiti se

s dítëtem, 111112 20 ji komu slíbiti 01100, 112 pr)ç ona sama binde

moei rozhodnauti se. Tutéä odpowëd 20 pry dal i pnslûm

cisni'owym, kdyi о 111 stili pro kníìete Karla (V,) wnuka jello.

(Orig. w 111-111. baworsk. archivu.)

10



146 man.. XVII. Ним И’Шсйабцш II. Ölánek з.

'1509

:21

Mart.

ehtela take kornnowána byti: eemui otec Wyhowèl po

zdeji, postawiw jako z ici-tn take ji korunn na hlawn.

Pani, rytíl'i a poslowe pì'cdnieh mest eeskych, moraw

skyeh i slezskyeh sklzidali tu nowému králi pŕisahu

wernosti. „To korunowáni, (di stary letopisec,) bylo

jakés noswobodné: nebo na hrad nepaueteli, nei po

pi'izni, ani do kostela; také nebylo te hojnosti, jako

nekdy za jinych králůw pi'i takowé slawnosti, aby bylo

mnoho stolůw na paláei, nei neeo málo; kral stary'

obedwal w saudné swetnici s kniiaty a. s pany, mar

krabe Braniborsky s syny swymi, a kneina sestra se

dela s kralem. Nekdy stáwalo mnoho sndůw Wina i

piwa na dwoŕe, aby sobe кашу bral, kdo eo ehtel: a

ted ani penez nesypali. Potom w pendel/Í pi'inesli kle

'notůw eistych králi Ludwikowi pani Praiané a jiná

mesta, i darowali jemu.“ "m

Teprw 21 bŕezna. wloieny jsau do desk zemskych

obyeejné komnmvaení твоему oban králůw, Wladislawa

i'Ludwika. Prwní seznáwal to wdeene, ie pani, гуд

tiŕstwo, Praiané, meste i weecka oboe kralowstwi Сс

skeho Wolili za krále Öeského a kornnowali syna jeho

krále Lndwika ze swé swobodné wůle, nebywee pry

powinni, neiniti toho, pokud on byl iiw: „weak tak,

abychom my, dokudi jsme iiwi, w tom kralowstwi

panowali a jeho uiiwalì, i s zememi k nemn prisluee

jicimi, beze wel pî'ekáiky krale Lndwika ai do naei

126) Staŕi letopisowé str. :299-~ 300. Panům Cliehskym psal tehoi

dne 11 Mart. poscl jejich z Prahy, „das man den jungen

Knnìg am datum erst gekront hat mit grosser herrlickayt,

auch alle haupstett aus den Sleszij und Merhern und Pellem

dapei gewesen sein und aldo aniï dy Krou dem jungen Knnig

als ircn erblicrrn geschworen haben, auch dy herren und ry

гашиш als sich верили.“ (Orig. arch. Chebského.)
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smrti; a kdyzby on po sm'rti nasi, piůjda k letům ro- 1500

zumnym, w panowám' swé uwazati'se chtèl, má jim to '

wsecko uèiniti, coz uëinilî piedkowé nasi králowé Cesti,

i my téz z powinnosti; a pokudby tomu wëemu closti

neuëinil, 0111 take nebudau powinni wpustiti tóhoz krále

Ludwika we wladnutí a w panowáni“ oe. Záwazky

pak, do kterychz král Ludwík a jello jmenem )Vladi

slaw tu wstaupili, wylozeny, zejmcna eo do zacho

wáni koxnpaktat a uwedeni nreibiskupa do zemë we

smyslu tëchze kompaktat tak, ze opakowz'my a pie

psány jsau doslownë z kapitlllaee Wladislawowy r. 1471.

Byly ony znamcnim, ze duchowni poti'eby stawůw pod

obojieh, aspoñ штат/110, (1гй01у wzdy jeätë wrch mezi

prawidly wlády zemskô; zdali a jak jini dosti êinil

Wladislaw, 1 jakau tudiz záwazkowé ti wáhu mëli do

sebe, bylo jiz na snadë kaìdému. О dalëích òláneieh

obsahu politiekého, jako zachowziwani wäeeh starych

práw, swobod a zwyklostí, neodeizowáni od kornny

niůehoz oe. nepotŕebi se zde siî'iti. Jen co do zásady

о dédiůnosti trůnu neb о swobodné wolitelnosti krále

poznamenati sluäí, ze se jejimu rozî'eäeni tenkráte pa

trnë wyhybali jak stawowé, tak i král, an jen tolík

wyznáwal, ze stawowé nebyli powinni woliti Ludwika

za ziwobyti otce jeho. ’2”

Dwé sporne' záleíitosti pozadowaly pî'edewäim brz

kého rozhodnuti od krziie: neswornost a. neehuti osobni

mezi pi'ednimi úì'edniky panskymi, a dáwná rozepŕe

mezi stawy slechtiekymi а. staweml mêstskym. Obe

splywaly w jisté miî'e dohromady a stózowaly se na

127) Snnwëké wypisy z desk zemskych (we II Wácl. Chivojenee,

C. 13) nneházeji se w arellivu Tŕebonském; revers krale Lnd

wika wloîen také do desk zemskych obnowenyeh, tom. Vl.

K. '2-~3.

` 10*



148 шиш XVII. кии madman» и. дине/с 3.

l 509

13

' Z386.

wzájem. Nejwyëäi auŕednícî a. saudcowé zemätí, kteŕii

smluwau Swatojakubskau ustanowem’ byli za. zpráwce

králowstwi Öeského, zádali byli na Praìanech а stawu

mëstském, aby uznáni a. pî'ijati byli od nich za. takowé

szlownë, tak aby tito k nim о wëecko hiedéli a jimi

se zprawowali: Prazané wäak а mésta odepî'eli tomu,

jak z oddanosti k nejw. шмыг-1 Albrechtowi z Kolo

wrat a z nechuti proti p. Rendlowi, tak i proto, ze

„mêsta Prazská podlé práw swych ncmèla. se zádnjm

zprawowati a k zádnému jinému hledëti, nez k samému

králi toliko.“ Dán tim starym kyselostem a. tŕenicem

podnét поту. “71ас1131аш byl jiî pî'ed swym do Öech

pi'íchodem ustanowil nejw. kancléì'i a, saudcům rok

k jejich wyslyëeni na den 22 (тога, odlozil ho ale

Do jak dalekyeh kruhůw zasahowala рте ta, dá

se mysliti z okolnosti, ze i markrabë Fridrich za. swého

w Praize pobytu welmi úèiimé wkládal se doni, a sice

we prospëeh nejw. kancléî'e, ai i we zŕejmau proto

newoli weëel s pî'ednimi pány éeskymi; naproti êemuz

biskup bosá-k Jau'Filipec pî'ipojil se ku poëtu jeho

protiwnikůw а ialobcůw, jichzto `ŕeënikem byl pan

Rendi. “Чёс ta sauzena dne 13 bi'ezna. Zalowáno

‘hlawnë, ze kancléî' naduziwal peëeti králowské, wydá

waje rozkazy, psané w Praze nebo na Krupce, jakoby

pi'icházeli upŕímo z Budína, i jinych libowolnosti se

dopauätéje. Protoì odjaty mu, ne sice auï'ad, ale pe

бей králowské obë, wétëi i щепы, a ustanoweno, ze

napotom tyto peëeti wîdy jen pì'i králi zůstáwati mëly,

leèby kancléì' kdy na dwoŕe králowè byl pi'ítomcn;

мы usauzeno, ze niíádnj" auî‘edn1'k nemèl zastáwati

dwau úŕadůw pospolu, a protoz ра‘п kancléŕ musel od

Tíci se hofmistrstwl dworu králowského. Proto nicménë

pan Albrecht Kolowrat neoctnul se w nemilostì u krále
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swého; ukázalo se to zjewnë, kdyz o mësic pozdéji,

12 dubna, мы we spolecnosti jeho Wydal se na cestu

po Öechach, chtëje nawëtíwiti také panstwi jello Krupku

u Teplice, leë ze kdyä dostal se na Kŕiwoklát, upad'

nuw do tëzké nemoci, musel se dati nésti do Prahy

nazpët. Teprw 20 i'ijna 1509 ukonëena pî'e ta zápisem

wloienym do desk zemskych. W Vtom stale, ze od

pánůw Petra z Rosenberka, Zdeńka Lwa 2 Rozmitála,

Wiléma z Perns'teina, Ladislawa ze Sternberka, Jin

di'icha Tunkle z Brniëka i Albrechta Rendle z Auäawy

králi podánî byli artikulowé na ceduli sepsani protì

nejw. kancléi'i Albrechtowi z Kolowrat, о kteréz tyî

kancléŕ podawal se k slyäení: král tedy preöetw je a

poznaw, 2e se W nich dotj'kalo jen jeho a jeho dedi

cůw, protoi 2e je zdwihá i moî'i, а ze ani on, ani dë

dicowé jeho a budauci kralowé Öeëtí uemaji о ne

k témuìŕJ Albreehtowi ani k dédieům jeho mluwiti, ani

jich 2 eeho winiti; a různiee o to Wzniklá. mezi stra

nami ze nemá nikomu byti k ujmë jeho cti, nyni ani

na базу budauci. "9

Ménë iietrnj'Í byl km'lůw rozsudek dwf/1g', wyneäeny

due 20 biezna, mezi stawy panskym a rytiî'skym s jed

né a mëstskym s druhé strany; zasedli k saudu wedle

nëho ti'i biskupowé, kniäata Slezská i páni Morawäti

w Praze pŕítomni.

sudek prwni od r. 1502, stal se jim tento druhy" jeätë

mnohem obtiznëjëim а pi'ikî'ejëim. Nebylo siee jiä ŕeëi

o lilawním ëlánku stiinosti mêstskych, totiz o’ hlasu

tretim na snëmích zemskych, ano stalo se bylo naroW

nanio nëm roku minuléllo: We wäech ostatnicll 616.11

128) Staŕí letopisowé str. 300. 301. Bohuslai de Lobkowic epistol.

1509

12

Apr.

20

Oct.

l. e. Psani nëkolikero w arehivu Cllebském. Rozsudek 20 Oct,

w obnowenych deskách zemskj'ch, VI, G. 30.

20

Mart.

Bylli mëstům obtiìny králůw roz- l
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1609 cicli ale nálczem nowym odwoláwáno se а odkazowáno

prostë k nálezům- krutého rozsudku r. 1502, tak ze

dana tomuto sankce, které dì'iwe aspoñ od krále byl

nemel. Nowé byly jen dwa ëlánky: nejprw zádost

mest, aby auŕedníci a saudcowc zemäti we pi'isahách

swych k auŕadům a k sandul pî'ipominali, wedle stawu

panského a rytiŕskÓhO, takó staw nlëstskj'f, coz 0drnit

nuto naprosto, jakozto odporné zî'izení zemskólnu; р0=

tom zaloba pánůw a rytíi'stwa, ze Prazané i jiná mesta,

proti nálezu nëkdy cisaŕe Karla о kompetenci saudůw,

sallali na Osoby stawůw panskóho a rytiŕského stina

nim, muëenim а poprawau wůbec, ku prawn zemskému

jich podáwati odpírajice: 0 ëemz nalezcno, ze mèsta
Vmela zachowáwati se k stawům dotéeuj'fm wedle na.

uèeni cisaî'e Karla i wedle zi'ízeni zemsk(':lm.""J Mésta

pozdrázdëna jsau tim rozsudkem tim ziwëji, öim méné

se ho byla. nadaila, jelikoì král, byw prwó s nimi wzá

pieu sam, pied kornnowanim slibowal byl zruëiti wäe

cky „nowé nalezy“: lmëwy jejieh alc obracely se jeätë

wice proti pánům, kteŕi wládli рту úmysly králowymi,

nezli proti nëmu samému, o nëmz mluwili, ze jako

dite, nemaj'e dobré pamëti, ani tem wëcem co rozumëje,

slauzil nepi'átelům jejieh za nástroj, a prowozowal jiz

wůli ne swan, ale jejieh. Proto take ohlásili oper, ie

rozsudku toho nepŕijímají, a rozjeli se ze snëmu, ku

'prawn panskému wice stáwati odepî'ewäe. ю"

Nelze pochybowati, ze szané ncswornosti mezi

sebau dali ponêkud sami pŕiëinu k neuëetî'eni swému,

a ze ëleehta ëeská neobuleäkala podnëco'wati různìc а

` sporůw ëasto bauŕliwj'cll mezi тёщу ‚чтут a Nowjm,

129) Druhého králowa odsndku na mëstn nalezlî яте jen jeden opis.l

a to dosti nezpŕáwnj a nedatowany', w arcllivn Tï'ebonském.

130) вы: letopisowé str. 301-2,
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aby oboje uöíniti mohla sobë neäkodnyrni. Jakoí smc 1509

jiz napî'ed podotkli, bylo pŕíëinau rozbroje hlawné usi

lowání Nowého mésta, dosáhnauti a pozíwati rowného

práwa, jako Staré, proti privilegiim tolloto; штат ze

ohtëlo miti také 18 konëelůw (на mißt??I 12) а wrcll

prńwu u sebe, tak aby od saudu nowomëstského neëlo

wice odwoláwani ke staroméstskému, jako di'iwe, an

poëet obywatelfstwa w пёш Ьу1 wëtäi, nezli we starém

méstë; a kdyì oswicenëjäi hlawy w obau mësteeh, pro

uklizení takowych swárůw, nepi-estáwali usilowati o sjed

noceni obau mest w jednu obec, zdwihali nékteî'í no

Woméstätí, живца osadníci Podskaläti a Karlowätí, tim

lláruiiwëjäí а ryënéjäí odpor proti tomu. Due 30 Ы'е- ли

zna priäed král, we průwodu predních pánůw ëeskych, Mm'

na staromëstskau radnici, sadil tam osobnë 18 nowych

kom'selůw. „No nowém pak mësté, (di зажгу letopisec,)

nebyli sazeni pro majestát, kterj'fì. byli od krále sobë

spůsobili, aby М 18 konielůw а wrch práwa bez od

wolání mëIi, proti ëemuz odpor wlozili staromëstäti;

i pì'ijal to кии k rozsauzeni mezi nimi prwé.“ Ро

mnohem neprospèëném jednání uèinil 18 matje král ko 18

neënau mezi nimi wypowód, take do desk zemskj'ch Mui

zapsanau, w ten smysl: aby nowomëstëtí 18 konëelůw

miwali w rade; cla aby nedńwali w starém mêstë a

oni téz na nowém; “гул-061111111, kterj'fz nowomëstëti

po dwë léta drieli o sw. Bartolomëji, ten w nic obrá

cen jest; odwolánl k wyääímu práwq aby nebylo ай

do zletilosti krále Ludwíku, pi'i èemì'r. ale staromèsb

skym práwo se nezawírnlo, chtèliliby o né státi; obé

тёща, stare ì nowé, aby lllawau bylal wäech mést т

lowstwí Öeského, а wäak o jednotu jejich aby nejednalo

se wice oc. 'a'

131) Staff letopisowé str. 303-309.
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20

Mai

Král pobyl tenkráte celj" rok w Praze, tuäim ne

z jiné pŕiëiny, neälì йе pro panowawäi W Uhŕich mor

ostj'fchal se tam wrátiti se. W tak prodleném база

ёе1е11 uherská, pi'iälá do Prally s králem a pany uber

skymi, pî'i bujnosti a neskrocenosti mrawůw obapolné,

nemohla uwarowati se,_aby neupadla we swády a půtky

s сдаём-аи Praëskau. W nedeli dne 20 máje po ро—

ledni strhla se z lehké pî'iéiny, pro jakausi newestku,

na Malé strane mezi Uhry a holomky liradu Praìského

rwaèka, i promënila se rychle we wraìdëní ohawné,

kdyä zazwonëno k ëtul'mu, a zbëï' ozbrojená ze starého

i'nowého mesta pî'ichwátala netoliko swj'lm ku pomoci,

ale jeätë wice k laupeîi a dx'ancowáni, ano we wäe

obecném zbauî'eni nebylo koho sc bâti. Diwokost a

lakota obecného lidu Praìského zjewila se tim, ie po

raziwäe půwodce půtky krwawé, wtlaukali se do bytůw

uherskjch a je plenili, ha i za pány nékterj'fmi llonili

se, aby je olaupili. Tak pan Stëpan Batory jen tim

prj'1 zachowal ìiwot, 2e utikaje do hradu, házel zlaté

penize mezi ty, kdo pronáslcdowali. Král Wladi

slaw byl z toho welmi teskliw, йе 11111 1 dwa páni

uheräti zawraîdéni byli; jinych pobitj'fch Uhrůw bylo

prj'l do 14, а jsau pochowáni w kostele u sw. Tomáäe.

W potl'estáni toho zloöinu král ukxízal se opët jednau

neobyëejnë ëinnym i pi'ísnj'm; nejen ie pobrané wëci

Uhrům заве wráceny, ale dáno katanůln ай pŕiliä práce,

a to-wëëenim, ëtwrcenim aneb odiránim z kůìe wäech,

kdo jakkolì w bauî-i té se byli úëastnìli. „О takowé

ohawné smrti (t. odirani, prawi letopisec starj'f,) prwé

nikdy wÖechách slycháno nebylo, ale to jest jiì. zUher

sem do Cech pì'ineëeno. Tak ty boil body (swátky

swatoduäní) král oslawil stinli'tníin, drenim, ëtwrcenim.

Nechci Pici, by nebyl i on sám toho pî'iëina: kéìby
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byl pi-ikázal pl'ísné Uhrům, aby se méli jako hosté a 1509

ne jako hospodáŕi а аЪу nepŕekázeli zádnému; nebo

násili ëinili, na kostely nase èeské stŕileli, nás kaceì'o

wali, a jiné wytrznosti sobë clowolowali. A nebylo nic

platno, co malostranäti konäelé tauíili nëkolikrút pì'ed

králem: dáwal odpowéd, ze to chce opatî'iti, а neeinil

nikdá nic. Ale pan Stefan mladäi (Zápolsky,) maje

hospodu w starém mêsté, lépe swé dwoî-any ŕídil a

zprawowal, tak ze zádnj'fch pi'ikort neëinili, jakoby jich

nebylo.“ "ш

132) Sturt letopìsowé str. 309-313; it. Hâjek z Líboëun, Jun Du

bravìus, Martin Kuthen, Weleslawín oc.



ÖLÁNEK ÖTWRTY.

PRÁWA KORUNY ÖESKÉ.

гаммам 2а1п'апёбъё; manowé [потяну Öeskë, [атм-аи Ludwík

a JIT-1' knííf Sas/.'32, Ißŕzjírnají Iéna swá w Praz?. Spůsob

беж/сём snìïmowa'ní. 'arownám' ‘mesi Praëawy а Kopidlan

skúm. Pìfe та!“ z Guläleína 1' ztwfla zdmkůw jejich. Zá

wau'k králůfrr о neodcízowám’ лет! a. sialkůw králowskúch od

‚заткну, её! o chowám’ (те/с a llëdicůw swúch. Snè'm na

Kutmíhoìîe. Král w Moraurë. Pokus о zawedení w тё

sŕech král. @audůw komomích. DluÍlowe' králowi a rukojmë

za nl? zpráwcowé имён. Б'пёт Swafohawelskj r. 1510.

Král we тщеты a půlky s U/Iry, Nowé strany. Nowë

:buzení a fdcojem' грот náboŕenského; universita Praîxká;

¿riti In'alŕí. Prodlauëení míru тез; sfranamí pod jerlnau а`

pod obojí. Ватт/с mezi stawy.

(R. 1509-1512.)

1509 Zahraniëná politika _ode dralmë let pi'estala

bylo. dotj'kati пагода Öeského bezprostŕednë; ode

dáwna prand události europskych jak na wychodu tak

i na západu nebyl ëeskym wliwem jakjimkoli ruäen we

smëru swém, 111112 také (wyjímaje toliko hrozíci opodál

nebezpeëi m1 Turkůw) působil mooi zŕejmau w demá

cich naäich pomërech; Öeelmwé w dejinném wywoji а

postiipu swéin byli osamoceni а jen k sobé samj'fm

odkázáni. Nyni ale, kdyî král Wladislaw dworem

swj'm potrwal delëi баз na liradé Praiskénl, událo se

iìm spatî'iti орёт aspoů zahraniëná wyslanstwi u nëho.
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Známa jest liga Kambrejská, uzawŕená 8 prosince 1508 1509

hlawnë působením bojowného рарейе Julia II, mezi

nim, císaŕem, králi Franskym а Ёрацйеькуш а ital

skymi kníìaty proti Benátëanům, jicliìto zpupnost byla

se stala wäem okolm'm mocnostem nesnesiteluau. Také

Wladislaw wolán jest, aby úëastnil se spolku toho, a

3 máje 1509, kdyí zuî'ila wItalii krutá wálka, piů-3 Mai

byli proto do Prahy poslowé od papeìe, od cisaŕe Ma

ximilianav i od krále Franskóho pospolu: a так i Be

nátöanó mëli poselstwí swé w Praze. Wladislaw

nid dal sc pobizeti, aby uìil pŕíleiitosti, odejmauti Ве—

nátkám Dalmatii a pî'ipojiti ji k uherské swé koruné

заве, i psal o to pi'ednim mlŕedníkům swym do Uher

dosti horliwë: tu wëak lilas jeho nepotkáwal se se. amy

slem wlasteneckym takowym, jakowého bylo poti'ebí

ku pi'ináäeni obëti рго rozmnoìenimoci a sláwy wlasti.

Protoì rozmyëleno se a odklárláno, ай minula (loba

pì'izniwá, ano ро rozpadnuti se ligy Benátëané ро

koî'eni nabyli znowu moei a odwahy. ‘33

Lépe poslauìila tenkráte králowapî'ítomnost k na

pmweni a uspoî'ádani zailcìitostí koruny Öeské s kni

îaty sausednimî, zejmena s falckrabimi, s markrabími

Braniborskymi a kniîaty Saskymi. ‚Ей po nëkolik let

opakowala se, nejwice w mëstë Chebn, базы rokowáni

s plnomocniky tëchto kniiat, 0 kterychí ale newíme

wiee, neäli йе newedla ku koneönému stran urownáni

a upokojení. Posléze, kdyi вину falckrabë Filip byl

zemi'el, pì'ijel 5 prosince 1509 nejstaräí jeho syn a ná-G Deg.

Марсе w kuriirstwí, Ludwik, osobnë s nádhel'nym ko

monstwem do Prahy, uwítán byw od krále na Bilé hoi'e

jezdecky. Po nèkolikadennim wyjednáwaní urownány

133) Akte z Wimm'ského an'hivn (MS.) Капищ, XVIII, 571-3.
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1509 jsau nesnáze Wäecky a uzawŕeny smlauwy míru i po

10

Dec.

11

koje. W pondëlí dne 10 prosince dostawil se falc

krabë, (die wyprawowání starého letopisce,) na 111-ш!

PraiskjY do kostela, kdeìto spíwána mëe о sw. duchu;

potom sel do dworu králowa. na palác, kdeä Wladislaw

sedél pod korunau w ozdobë králowské, a pi'ijímal

s poctiwosti od krále Iéna swá. ш „Tu hned král

pasowal néktcré na rytil'stwo wpŕítomnosti syna swého

krále Ludwika, kterjfi sedél s prawé strany na stolici

na poduäce zlatohlawowé, а. pod nohami téi poduäku

zlatohlawowau, jako otec, а s lewé strany knëäna doers,

králowa. Potom sel k obëdu král do saudné swëtnice;

a tu král, biskup jeden, falckrabé a. pan z Rosenberka

spolu sedéli, a jini páni uherätí, èeëtí i falckrabowi za

jinymi stoly; a kredence w té swëtnici králowské byla.

pl'iprawena u dweŕí welmi znamenitá i шквала, jeito

malo tak bohaté а slawné kdo u kterého krále kdy

widël; a král Ludwik s knèìnau Annan we swém po

koji jedl, a. s nimi nëkteré pani ëeské. Po obédich

туш na palác а tu tancowali“ oc. Listiny posawad

zaclxowuné swëdèí, ie 11 prosince falcluabë Ludwík

za sebe, za bratra swého Fridriclla i za synowce swé,

Otu Jindŕiclia i Filipa, (sirotky nêkdy bratra Rupreclita,

jicliìto poruënikeln byl Fridrich,) smluwil se s králem

Dec.

134) Die swëdectwí listiny na to dané, jejiä original clinwâ se

w c. k. tajném Mchivu we “чада, falckrabë pŕijímal toho

dne následujíci zámky я. тёэш w zemích falckobaworskŕch

od koru|1y~Öeské w léno: Tenesberg, Hohenfels1 Bartenstein,

Stierberg. Petzenstein, Tnmdorf, Holcnperg, Stralenfels, Aur

bach. Eschenbach, Rothenberg, Bernau, Hainberg, Holenstein,

Freistadt a ”пышет. -— Pferltim, w ŕíjnn 1506, byl pro

půjëiHVlndislnw Normberöanům w léno Lauf, Hersbrnk, Stir

berg, Felden, Altdorf, Hohenstein a jinj'ch wice statkůw, die

zprlnw archivn Mnichowského. —
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a králowstwim Ceskym о weecky nesnáze a spory,

které mezi nimi a poddanymi jejich trwaly byly ode

drahne let; 13 prosince zawázal se tyi Ludwik Wla

dislawowi kn pomoci brannó proti weem, kdoby rueiti

chteli práwo Öeského krale со kurtirsta i arcieienika

swate Èímské riëe; a 14 prosinee rozeiŕil záwazek ten

na takowy spůsob, ie slibowal piispeti kra'li a synu

jeho Ludwikowi ku pomoci wsi swan moei, kdykoliby

na zeme a poddané jejich kdokoli nepîatelsky sáhnauti

ehtel. l“

Podobné zjewy opakowaly se, kdyi 24ledna 1510

knitteSasky'1 Jii'i s manielkan swan Barborau, nejmladei

sestrau Wladislawowau, a s bratrem Jindi'ichem, pi'ìjeli

do Prahy; také k nwitani jejich wyjel byl kral na

Bilan horu wsti'ic. Komonstwo jejich bylo jeëte nad

hernejëi, neili falckrabowo; poeitalo se w nem do

700 osob, mezi nimii mnoistwí hrabat, pánůw a. rytii'

stwa, kneina pak mela pi'i sobe dwadcet panen kras

nych. S kniietem Jii'im, wnukem nekdy krále Jiŕiho,

jii kn konci r. 1505, za pî'ieinau hlawne Jiŕika Wee

rubského z Gntäteina, nzawi'eny byly smlanwy prátel

Pak dne 29 ledna

1510 pì'ijimal kniie, jmenem a na miste weekerého

rodu swého, lc'na od krále Wladislawa a koruny Ce

ske'137 tan samau slawiiosti, jako dŕiwe falekrabe; i ta.

ské, 136 ktcréi nyni obnoweny jsau.

1509

13

Dec.

14

Dec.

1510

Jan.

135) Listíny w eis. král. tajném archivu we Widni a w král. ko

runnim archivu w Praze. Stain' letopisowe str. 321-2. Mo

num. hist. univ. Prag. II, 230 etc.

Smluweowé byli s eoské этапу Albrecht z Kolowrat kaneléî",

Bernart z \Vald§teina mincmistr, Albrecht Rendl z Úeawy

мы. prokurator, Май“ Libák z Radowesic i Albrecht ze

Schreibersdorfu, (w Dráidanech, 6 Dec. 1505.) Wiz J. J. Mül

lem Reichstags-Theatrum unter K. Maximilian, 1I, 273 279.

137) Zejmena pî'ijal w léno: „das halbe Schloss Doncn mit Zu

136)

29

Jan.
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1510

1 Febr.

1509

taz kredence obdiwowána tu, "Ш jako prwé. Ale téhoì

dne (1 února,) kdezto panstwo Saské zasc opaustélo

Prahu, skonala doma knizete Jil'iho matka Zdena, dcera

nëkdy krále Jiŕiho a wdowa p0 knizeti Albrechtowi.

Ménë laskawé, a wëak dosti piatelské pomëry pano

waly mezi králcm )Vladislawcm а syny nëkdy Arnoäta

knizete Saského, Fridriehem kuriirstem a Janem. О

Fridrichu, markrabißraniborském na Anäpaehu, a. pi'á

telstwi jeho k rodinë králowské, jiz smc mluwili.

Ne tak zdni'ilé, aë desti pilné ukázalo se byti usi

lowziní králowo, uwcsti porádek a pokoj do wniti'nich

zalezitosti èeskych. W bèhu léta 1509, pokud nam

wedomo, swolan byl po ëtyî'ikrát snöm na hrad Praz

sky: o prwním, ulozeném ke dni 27 únorn pro koru

nowáni krále Ludwika., jiz sme pi'ipomenuli; druhy,

30Apr.rochsany k 30 dubnu, zdai se ze ani se ncseëel walnë;

30Maitŕeti odbywán o suchj'cll dnech letniënyeh (30 máje sl.)

tim hluénëji; a ůtwrty, poloz'eny ke dni sw. Alzbéty

(19 listopadn,) stal se ze wëeeh nejdůlezitëjäim. О teehto

poradáeh a wyjednáwanieh nemáme bohuíel nez kusé

a pauze zlomkowité zpráwy. Na Wäech dotëenych

gehör, Lauenstein, Honstein, Wildenstein, Senftenberg, Fin

sterwalde, Pime, Dipoldswaldc, Königstein, Gotleubc, den

Zoll zu Dresden, Taraut, Radeberg, Stolberg, Frauenhain,

Saum, Elsterwerde, Strelilcn, Glaubtzk, Tiefennn, Rata“, Za

beltitz, Dolen, Grub, \Vcrdenhain, Wesenstein, Bernstein,

Welen, Mnckenberg, Schonielt, Herstein, Mölberg, Liebental,

Liechtenwalde, Sachscnberg, Sayda, Fridmanswalde, Rechen

berg und Rnbcnml,“ se wäim jejieh pŕisluè'cnstwim. (Orig.

listina W с. k. nrchivu we Widni.)

Interior regia., qui est nunc litium locus, aulaeis, cortynis,

oslroqne superbo miriiice instructs, ingenti argento, nuro Pan

nonico et universo regali luxn decorata cnnctis spectaculo et

admiraenlo fuit. (Monum. histor, univ. Prag. 11, 230-31.) '

Bylat to jeätë pamatka po kràlownë Annli. -

1 as)
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snëmich jednalo se mezi piednimi zálezitostmi о kom

paktatech, о uwedení arcibiskupa do zemë, o potlaóeni

pikhartůw а tem podobnjch, ke chwále boii sméŕujicích

wëcech, a. wëak nezjednáno, jak obyèejnë, nic Копей

ného, neb aspoñ nepí'iwedeno k mistu. ‘3” О апё'тош

nim posezem' dne 1 ëerwna. zachowaly se náhodau 1 Jun,

zpráwy podrobnêjëí, z nichì nëco poznamenáme. Kdyz

páni, rytíî'stwo i mesta seäli se u weliké sini па hradë,

král wstaupiw mezi ne, posadil se na stolec králowsky

а páni okolo nèho, ja.ka na saudu zemském zusedati

byl obyëej; na tribune stáli nejw. komorník Ladislaw

ze Sternbcrka, nejw. mincmistr Bemart z Waidëteina,

král. prokurator Rendl, Linhart Markwart ze Hrádku

a auŕedníci desk zemskych. Nejprwé pŕeöetl р. Rendi

náwrlil zákona w peti вынешь о яйрошёдй spoléowáni

se, о prowedení nálezůw zemského saudu, о trestu na

odpowëdniky, о stihani äkůdcůw zemskych atp. jakz

i die naŕízeni králowa. i stawůw sepsán byl, а. р1'е‹11ой11

ho tudíz „JKMti a wscm tî'em stawům k opraweni.“

Kdyz pak poëaly ozj'fwati se ì'cèi wâelijak nu odpor,

promluwil opët р. Rendi: „mili páni rytiŕstwo, i wy

páni z mest, тёте wystaupiti wen, aby Králowa Miiost

a páni zůstanauce zde, poradìii se o éláucich, ktei'iì

¿teni jsau; potom тау staw, uradiw sc o sobë, bude

moei opmwowati tytc'z ëiánky dle dobrého мыт

swého.“ ‘4" )Vidêtì z toho, jakoî i z jinych nás do

älych pamëti, ze na. snëmich èeskych za. starodáwna

139) Со Lupáë a. po пёш Weleslawínn ke dni 22 Nov. 1500 Ша

dau o wyjednáwani snëmownim za pìiëinau arcibiskupa, ná

leìi ke snëmn sw. Aläbëty 1500, jakoi widëti ze slow M.

Wawî-ince Tíebonského inMonum. hist. univ.1’rag. II, 231-2.

(wiz dole pŕi г. 1511.)

140) Die psam' ku niiuům спешит, dane'ho w Prnze 4 ëerwna,

(Orig. arch. Chebského,) u die wice listin „мажусь.

1509
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1509 о wäech důleìitëjëich wëcech spornych кашу staw ra

díwal se о sobé sám tak dlauho, ai usnesl se wetëinau

na nëêem jistém; kteréäto jeho usneëení potom jeden

I'eenik 2 jeho sti'edu woleny pî'ednáëel a zastáwal w

plném snëmu, ai wëichni ш stawowé sjednotili se we

smyslu: nedosazenoli toho, náwrh ëinëny padl a ne

Weëel d0 sneëení snemowniho. W nekterych potŕebach

wolíwal найду staw ze sebe osoby w jistém poëtu do

komissi, kteréì spoleënë uradiwäe а ustanowiwëe se na

jistém náwrhu, pî'edkládaly jej celému snëmu ke swo

lení. такому bywal w têchto létech spůsob eeského

snëmowáni.

„Zůstáni a zîu'zenízelnskó“ z dotëeného snëmu let

niönèho nezachowáno nám, ale die zpráw, které z té

doby jsau pied rukama, pî'ikládána mu weliká. швы

test, ano 2 kol'ene pry hledëlo wyhladiti weëkero „lo

h'owstwo“ w zemi; bylot naŕizeno, aby auì'adowé wëech

mest a mesteêek w trllowé dni» lidu shromázdënému

dáwali je prohlásiti, tak aby nikdo nemohl omlauwati

16 se neznámosti jeho; saueasne obnoweni jsau 16 беги/па

Jun' auŕadowé krajskych heitmanůw, po jedné osobë z pan

ského i z rytíŕského stawu w kaidém kraji, aby bdèli

a moenau drzeli ruku nad zachowánim pokoje a po

ŕádku. Úsilnau péei králowu о npokojení zeme po

25 znati jest 2 nai'izeni jeho due 25 Öcrwna ke wscm

' krajskym heitmanům: ponèwadz rytíi'ům Sigmundowi

a Kuncowi z Kauflmka, odpowëdnikům zemskym, pfi

meì'i docházelo 28 èerwna, protoì aby oznz'tmili na

wëecky strany po kraji, aby se jich lidé wystì'ihali a

G Jul. jich hledèli jako nepî'átel, a w den 6 ëerwence „po

wäem kraji aby k ëturmu zwonili a wëecky krëmy

pŕehledali a powaleee wëecky aby wyzdwihali, a. kteŕi

nepî'istáwaji a neslauìí, aby je pobrali; to pak bud
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rozwázeno, kteh' jsan winni äkûdcowé, aby byli tre- 1509

stáni, a kteì'iby winni nebyli, aby k tomu drzáni byli, '

aby slauzili a pŕistáwali, aby slnzebníkůw а celedi lidé

dosti miti mohli, a zlodejstwov tudy aby pi'etrzeno

Ьу10.“"' Nelze i W tomto naî'izeni nescznati jednoho.

z nasledkůw zawedené pi'ed nedáwnym ëasem tèlesné

poroby, kteréz lid obeenj'f jeëtë namnoze pí'iwykati ne

chtèl. ÑVsak proti pì'irodnym takowym zjewům wëecko

borlcní a poèinání autel-ity ukazowalo se byti malo

mocnym, а socialní neduhy jeëté po dlauhá léta nepi'e

stáwaly Swede-iti о nedostateènosti léèiwé moei lidské.

DWoje poznarnenáni sauwekého letopisce, ae nikoli'

nestranné, dobì'e poslauzi k objasneni tehdejëich spole

ëenskych pomêrůw, co nasledkůw spolu dlauhowèkého

sporu mezi stawy. „Toho èasn, di, mnozí z rj'tirstwa,

promrhawëe statky swé, jezto chtéli wrownati se pá

nům, i ochudli a dali se w laupeze, a êkody ëinili li

dem mestskym, kteì'ízto po swych ziwnostech po zemi

chodili; а со па впёш1с11 kdy na cem zůstali, aby ta.

kowé honili, nic sobë nezdrzeli, 1102 wrazdili po ce

stách, a proto práwa sla, a zádny z mëst proti práwu

nic nesmèl uóiniti, ale rytiŕëti lidé wzdy práwi zůstali;

а. tak ta zemská. práwa. jsau wëech mest weliká zkáza,

neb oni pani saudili, a zemané loti'i po silnicích brali,

a potom toho zapŕeli.“ A na jiném miste prawi:

„Tech èasůw král Wladislaw wzal sobë Prazany u we

likau nenáwist, a páni saudcowé téz i rytiŕstwo; nebot

Prazané, kdyz se nekterjy sám nemohl nad druhj'fm

pomstiti, i obzalowal jej а obelhal diwné ku pánům, a

potom pŕed králem tajné; а tak je soëili a oskliwiliL

2е na né mnohé zlé wéci dopauëtéli, i snizeni proti

141) Akta w archivu '1`f‘ebonském i w Öeském Museum.

11
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150931011 práwům. A toho poëátek stal se od nowomèst~

skjch, ze se chtëli zalibiti králi, 1 uwodli na se i на

nás wäecko zlé, k wůli pánům zemskym, n pro auì'ady,

aby jich dosáhnauti mohli“ 00.1”

. Dle toho jiä snadno budc porozuméti, proë jak

stawowskj" spor Wůbec, tak i krwawá. rozepŕe mezi

Ргайапу staromëstskj'mi а rodinau rytií-ůw Kopidlan

skych zwláístë, kdyi pî'iiâlzt k rozsudku koneënému

pred krále, urownána. spůsobem pro Prazany ponizu

jicím. Wladislaw rozhodl tu wee, jakoì wj'rslowné

prawil, ne co panowník, ale со mocnj'Í oprawce od

stran zwolenj'; hlawni ëlánky 30110 wypowëdi nesly to

w sobë, ze 1) Jan Kopìdlausky nebyl stat pro zádnau

пёс, kterázby jeho cti byla. ko äkodé; 2) Jiŕík Ko

pidlanskj" odpowëdnii swj'frni proti Praianům nic proti

swé cti neuèinil, а wálka, kterauz wedl, nomá jemu

ani pomoeníkům 30110 nièím zlj'fm spomínána. byti; také

slowa hanliwá s obau stran proti sobé pronáísená ne

maji stranám byti k 1131116 jejich dobré powësti; jati

wëiokni burîto propuëtëni па Swoboda oc. Za wybrání

Kopidlna Eläka zNemyöewsi а syn Sigmuudeo

pidlna. ustáli byli pi'od saudem zemskym na рад-111111511“

а rado Praiské 20 tisic zlatyoh, pro nepostawení Wá

elawn Катала sluìebníka swého: král wymohl toho

па Pi'aìanech, йс za ta staná práwa. uwolili se dáti

5500 zlatj'fch na roky uro-ité, а. pŕi tom má to zůstati

oe. Tedy wäecky spáchané ohawnosti а ukrutnosti,

Wëeeko proléwani krwe nowinné а nesèislné êkody

айву byly w zapomenuti; nejednalo se nchi o без:

mezi stranami, kterauì owëcm Jiŕík Kopidlansky", ni

koli wäak Kawan, pi'ed poëetím wá-lky byli sobë spů

_ 142) Staŕí letopisowé str. 325. 317.
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sobcm rytii'skym dostateènë ohradili. A téhoä ëasu,1509

jakoi dokládá Магу letopiscc, museli Praiané také

s chdlem se smil'iti, an pry sobë dowedl co chtël,

tak ie jest propuätën z půhonu, a oni wzawäe s nim

smlauwu, jeëtë mu pŕipláceli: „neb se (pry) wäickni

na. nas podlé nêho spikli a jemu pomáhali.““"’ —

Ktcrak'naï-kn-utí na cti té doby nad jiné .wäcliké

pl'eëiny tëäce wáìeno bywalo, swëdéi téi nález komor

niho ша“, wyncäeny pod pï'edsedánim krále samého

(lne 11 záŕi 1509, we piů mezi tymi Albrechtcm ch- 11

dlcm z Auëawy a bratŕimî Jetî'ichem, Jancm i Wolfom Sept'

z Gutëtcina. Tito bratî'í, bywëc k zemskému saudu

pohnáni, odpowëdëli byli w tato slowa: „Náà tyì úmysl

° s pány Praìany a (Ай wůlc jest: ponëwadi Вещи proti

práwu zemskc'mu a zî'ízcni králowskému do saudu

zemského wzat a wsazcn jest, my ku prawn ani

k saudu stáwati ani odpowidati nebudem, dokudì on

w saudu sedati bude, ani také toho regentstwí, dokudî

on mezi таща budc, za pcwné drícti, ani se об k wam

jakoito k regentům utíkati“ oc. Widöti z tech slow

hned, ktcrak рте tato zaplétala se do stranëni nejw.

kancléî'c Albrechta z Kolowrat a spojenych s nim mest

proti nejw. ani-ednikům a saudcům zemskym; bratì'i

z Gutäteina skuteënë omlauwali se tim, „ie sau- toho

psani sami z sebe neuëinili, ale z náwodu pánë kan

cléî'owa, kdeì jest jim prawil i list krále JMti ukazo

wal, aby se jim panem kanclc'ì'em а. jeho rada“ zpra

Wowali; oni ic na Albrechta Rendle w této pì‘i nic

neprawi, ani wëdi; JMK. aby jim jakoito mladym a

nerozumnym toho milostiwë wáZitì a odpustiti ráèil,

jeìto, aôkoli sau takowé psani uëinili, wäak proto sau

‹ 143) Akta w archivu Tî'ebonském a Staŕi letopis. str. 318.

11*
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1509 prece ku práwu stáwali а proti práwu niëeho skutkem

nepoëínali.“ Král w nálezu swém predewëim opatî'il

p. Rendle na jeho cti, kterak prj'Í nic se neshledalo,

procby byl dobŕe a hodnë do saudu zemského wsazen

byti nemohl, а dotëené psani bratŕí Gutëteinůw ze mu

„na jeho cti а dobré powësti k ujmë a. ke äkodé nent

a byti nemá nyní i na. easy budauci;“ kdyby Gutëtei

nowé byli psani swé skutkem naplnili, byliby propadli

cest, hrdlo i statek; а wëak pro tu wseteënost, ze se

odwázili ku psani, kterymz i krá] i saud zemskj7 ne

prawé dotj'fkáni jsau, ze JMt je jmenowané bratî'i we

swau kázeñ bráti ráóí. “4

Mezitim pì'e s panem Rendlem nebyla. jediná, ba

ni ta. nejtézäi, do které bratŕí z Gutíteina zapleteni '

byli. Nelze nárn llröitë udati wsech ijtrznostt, ze

kterych wůbec byli winéni a s èástky i odsauzeni;

nejwice mël ëiniti nejstaräí bratr Kristof s рану ЁШку

я s rytíí'i Stampachem i Wáclawem Budowcem, od

nichz pohnán byw k saudu o moc a násilí, nestánim

ztratil pî'i a odsauzen cti, hrdla. i statku; Jetí'ich také

saudil se s nimi о zámek Kinsperk. Jak Kristofowa,

tak i Jetî'ichowa pî'e nabyly brzy politické důlezitosti

w zemi, dawäe spolu pî'iklad, kterak rozumëti se mélo

zî'tzení zemskému о dopomáhaní práwa. Z rady krá.

lowské dne 14 cerwence lwyslo naŕízeni hotowosti do

wëech krajůw, aby pod osobním wedenim králowym

chystali se k dobywaní zámkůw Kristofa z Gutëteina.,

odbojného práwu; na. kraj Prachensky ulozeno bylo

600, na Keuì'imskj'7 400, na Prahu 300 pëäích, робе:

kazdého 2 ostatnich dwanácti krajůw neni znám; o sw.

‚ 14

Jul.

144) 1Vjpis z register králowskjich г. 1511 o tom wydanŕ ehowá

se w originálu w c. k. tajném archivu we Widnì.
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Jakubë mél Найду kraj sjeti se, a rozwrhnauti zespolka

na kaädého pana i zemana робей brannj'fch пай wypa

dajiei dle welikosti statku jeho; kdo mèli penize na

aurocích, méli s kaîdého tisíce kop miäenskych wy

prawiti jednoho pëëiho; naprawníci a dèdinníci méli

osobné postawiti se do pole; na mësta králowská. pî'iëlo

wyprawowati branné W pomëru statkůw swobodnj'fch,

бей zapsané méla w deskách zemskjch. VVÉickni meli

strawau sami opati'iti se dostateëné, a тау desátek

brannj'ch lidi mél в sebau wziti po peti rejéich, péti

motykách a nosatcich i po dwau sekerách; cela pak

tato spausta wojska mêla wedeniln schh heitmanůw

krajskych ke dni sw. Wawi'ince (10 srpna) shromáíditi

se u mésta Plznë, lkdeì i král ten den osobnë byti

slibowal. )Velikost i oprawdowost tëchto pi'ipraw za

straëila pana Kriätofa. tak, йе ku králi skrze nëkteré

jeho rady obrátil se s prosbau о milost, a 1Vladislaw

jiì 20 èerwence swoláwal wäecky swé rady k jednáni

о wëci té. Podány рани Kriëtofowi skrze Jana Hroz

natu z ÑVrtby nekteré èlánky dosti tëîké, co wj'minka

milosti králowské, ku kterymì on koneënë pl'istaupil:

1509

20

Jul.

melt (lo sw. Bartolomëje wzdáti králi zápisné swé `

statky wäecky, zejména hrady a mésta Toënik а. Йе

brák, Pŕibram nëkdy arcibiskupskau, Rabätein a. Sy

chrow se wëim jejich pi'ísluäenstwim; za tyto rozlehlé

statky, kterychíto cena. wůbec udáwána we 200,000

kopách gr. ëeskj'fch, mël král jemu dáti w hotowosti

30,000 kop, zastaupiti ho ku panům Slikům i ke dwëma

rytiŕům nahoŕe dotëenj'm we 24,000 kopách, kterj'fchä

na nem práwem ustáli, a zaplatiti take jiné jeho dluhy

w summe 24,000 kop, auhrnkem tedy 78,000 kop gr. ë.;

dowoleno mu, odwezti s tëcli hradůw Wäecky swé

swrchky a nábytky, a zakaupiti se i osaditi jinde
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1509

1510

2 Jan.

w zemi opët, а wäak aby napotom zachowáwal wérnost

a posluäenstwi krzílì a jeho nejwyäïsim auŕednikům i

Proto nai'izené sti'lmutl ве' celého

wojska ëeského u Plznë odi'oëeno ke dni sw. Bartolo

mëje; mezitím ale krajowé wäickni, misto postaweni

wojska do pole, uwolili se dáti мы на wyplatu do

téenych zámkůw p0 6V., kope gr. mis. neboli 3 kopácll

15 gr. ůesk. za kazdého pëäiho; jen Zatecky zpíral se

saudcům zemskym.

proti poëtu пай wloìenému, a. Prachensky podáwal za

kazdého pëäiho menëí wyplaty. Koneëuë ale prowe

deny umluwy ty bez Wálky, a král Wyjew si osobnê

k ohledáni nowë nabytych zámkůw, wrátil se jeäté pied

sw. VVáßlawem do Prahy zase. “5

Umluwa s panem Kristofem uëinëná newztahowala

se ku pieni jello bratŕí, Jindŕicha i Jeti'ieha. Jindi'ich,
zlopowëstnj'Í w (vleehách, ucházel se u krále ÑVladíslawa

také o milost, ale nadarmo, aëkoli nabízel se pry slau

Co «Ее рН

hodilo se, nelze udati; wíme jen tolik, ze tyz Jindi'ich

ku konei roku 1509 aukladem i násilím zmocnil se

dwau zámkůw bratì'í swych, Kinzwartu a Tachowa;

па Kiniwartë jal nejmladäího bratra swého “70115, kte

туй а1е u'sed mu stastnë, pŕijel do Prahy, а 2 ledna

1510 wäickni tii bratî'i, Jetŕieh, Jan i VVOlf, jezto byli

jeätë w kázni králowë za pï'íëinau pana Rendle, desta

Wili se na hrad Praisky, kdezto na králůw rozkaz wë

Král chystaje se dobywati Kinzwartu i

Tachowa, заве, skrze Ladislawa ze Éternberka dal se

s nimi do wyjednáwaní, aby postaupili jemu práw

zitì jemu i záinky swymi w Ваты-1011.

zeni jsau.

145) вин lctopisowé str. 315 a 319. Psnní mnohá w nrchiveeh

Tŕebonském, menrském, Mnichowske'm nc. Král 23 zäh'

1509 byl jeì'të w Éatcì.
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swych také k tëmto dwëma statkům. W tom, co do- 1510

älo nás о wyjednáwaní tomto, nelze пат shledati roz

hlásené Wladislawowy podajnosti a milostiwosti; ukázalt

se opel jednau neustupnym. Кдуй brati'i Gutsteinowé

namitali орёт, ze prowinëni jejich, byloli jaké, stalo se

náwodem pana kancléŕe, pî'edniho králowa důwërnika

i plnomocnika, kancléŕ zapiral to urëitë, i zadal í'ádnë

s nimi sauzen bj'ti; ktál seznáwal, ze psalGutäteinům,

aby kanoléî'em se zprawowali, a wëak pry'I jen w do

brém a nikolì we zlém, a nepŕipustil k saudu sporu

jejich s nim. Posléze prosil pan Jetŕich, aby král

aspoñ brati'i jeho Jana i Wolfa nechal bez trestu, ze

oni nièim Winni nebyli, an sám prj'1 to мы psáti bez

wůle a wëdomi jejich. Koneëné zůstáno na tom, ze

panstwí Tachowské i Kinîwartské postaupeno králi,

kterjiz zawázal se za to ke splacení wäech dluhůw do

töenych bratŕi; tito pak zápisexn dne 10 ledna slibowali, 10

„zprawowati se napotoln ŕůdem a práwem a ваиду ‘hm’

zemskymi a, jich uìiwati jako jini obywatelé králow

stwí Öeského.“ Jiz pŕede dnem 201edna byl Ladislaw 20

ze Sternberka we skuteëném drîení Kinìwartu k ruce Ja"

králowé. “так ani tu jeäté zápletky Gutäteinské ne

mëly koneëného konce. Pan Jeti'ich wyhostil se z Öech,

а naäel útulek i pŕizeñ nejen u falckrabi Ludwíka i

Jindŕicha, nybrz i u cisai'e Maximiliano.. О dalsíeh

událostech we weei té neni nám wice známo, пей“ ze

nowé Jetl'icliowy Wáleëné podniky na roku swolaném

до Plznë o sw. Jakubë 1511 ukojeny falckrabí Fridri

chem co wolenj'm rozsudim dne 29 éen-wence 1511, u

pi'itomnosti plnomocnikůw wäeclx stran, na ten spůsob,

ie рте pánë ,Jetl'ichowa s korunau mëla rozsauzena

bj"ti w Cheb“ saudem oprawëim, jehoito wrchnim

oprawcem mél byti VVawî'inec bìskup Wircburskj".
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`11310 Rokowé k тощи сШ ustauoweui bylì do Uhebu nejprw

1509

ke dni sw. Barbory (4 pros. 1511,) potom k nedéli

Cantate (9 máje 1512,) a známa. jsau nám jmena plno

mocníkůw k jednání tomu od koruny Óeské wysl'anych:

ale о koneèném jejich rozsudku nelze dowëdëti se nif

écho. И“ Jen to wůbec dáwá se znáti7 йе bratî'í z Gut

äteina půtkami líöenjmi klesnuli s Иуде, па kterau

nëkdy otec jejich je byl postawîl, ne sice do hlaubi,

ale aspoñ na roweů s jinymì pány ëeskjfmi. кати-щ

té nepi'eökali dlauho ani pan Kriëtof, ani pan Jeti'ich;

Jindŕich, s kterymì na roku Plzenském 1511 nikdo ani

ргу mluwiti byl nechtél, pŕijat pozdëji (1522) pŕedce орёт

do Cech, каше капрал зоЬё brad Belau w Plzensku;

od nejmladëího bratra VVolfa, kteryä nepŕestal wlád

nauti panstwím Peträpurskjm w Zatecku, а 0‹1 Al

brecllta syna Krìätofowu poäli potomni hrabata z Gut

ëteina, jichîto rod trwal wCechách ai do XVIII stoleti.

Nabytí bohatj'cb statkůw Gutäteinskych skrze krále

uwodilo p0 sobë důleìite' následky, jak ohledem na

tinance, tak i na zŕízení zemské. Král na peníze widy'

ehudjl zawázal se byl ku placeni sum, aspoñ pro staw

obyëejnjI jeho komory, znamenitych. Swoleny mu sice

w bëhu léta 1509 dwojí danë, jedna obyëejná ku ko

14-6) Listíny u k. tajného archivn we Wídnî, téì nëkterá psam'

archiva Chebského i Tŕebonského. Stain' letopisowé na str,

324-, 329 jmeuují Kinäperk na místé Kiníwartu omylem, вё

i Kinäperk náleäel Jetŕichowi z Gutäteîna. — K roku 9 Mai

1512 splnomomlënî bylì s ëeské str-any za шиш“ páni Иде—

nëk Lew u Kriätof ze äwamherku (wedle plmůw jinych jme

nowsmjch od císaî-e i od falckrabë;) ale k wedení pŕe protì

Jetfichowí z Gutätcina jmenowání Jìudŕich z Risenberkzl, А1

brecht Rendl, [липам Max-kwart ze Hrádku,’0pl z Fictum a

Albrecht ze Schreiberndorñx. Jetŕîch z (‚шатия nmŕel

1613 (m. Jul.) 
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runowání syna jello, druhá nlimorádná. na Wyplatu zám- 1509

kûw Gutäteinskych; prwni Wybirána w krajieh po půl

auroku Swatohawelském, w Praze po dwau groâich

bilych se lilawy, Ё“ druha w mire od nas jiz Wylozené.

Nez ale w Praze na starém i nowém méstë neslozilo

té danë nezli néco pi'es 38 tisic osob, a w krajich ne

pŕestáwalo se po mnohá léta nedbalym platcůni wyliro

zowati ,.práwem berniůiin,“ t. zajimanim dobytka i

pobránim statkůw jejicli. Protoz nemaje hned eim

platiti, obtizil král komoru swau (Лиду, ktei'i nedali se

wice umoŕiti za ziwobyti jeho a wzdorowali wäem lé

ëiwy-m pokusům, o kteryehz budeme wyprawowati dále.

Jeden takowy pokus byl tuëím i ten, ze w béhu mésice

srpna 1509, z neznámé pî'ieiny, zatëeno dewët nejzá

moznëjäich nlëëfanůw starého luësta Prazskóho, z nicllz

Найду potom wyrnkowán byl dwéma tisici zlatych na

swobodu; prawilo se, ze nic nez tajné denunciace а

nepŕizeñ rad králowycli i saudeůw zemskych k mêstům

zaWinily takowan „nesprawedliwost“ “s Mezì temi

Wëznì byl také Jan Hlawsa z Liboslawë, jehozto jmeno

proslulo pozdëji nad jiné. '

Dáwá. se zpráwa, ze král Wladislaw chtël tomu,

aby panstwi od nello wyplacená zapsána byla do desk

zelnskycli ne co „kralowstwi,“ t. jmëni kornny Ceské

wůbec, ale co statek králi Lndwikowi osobnë náleäity.

To slauzilo tuëim i oteowu srdei za pohnautku, ze do

Н?) Zpráwy znclmwané w arcliivecli haworském we Mniehowë a

saském we Winmru prnwi wyslownë- a sanhlssnë, ze pŕi té

pŕíleäitosti napoëitalo se ohywatelstwa w volé Prime tŕikrlxt

stotisic a nëkolik set lidi (drei mal hundert tausend nud etlicli

hundert Menschen.) Zpráwa Wimarskli datowúna 1. Prahy

dne 11 Aug.. Mnic-Iiowská 16 Ang. 150.9.

148) “П: staré letopisy str. 317 a dolëené zpráwy archiva Wimar

ského.
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1500 kázal nadobyöejnau proti Gutëteinůxn energii, i stawům

èeskym za pì'iëinu, ze na snému jali se pŕísnéji roz

jimati otázku, zdalì a pokud statkowé koruny Öeské

byli butito dotèenym „králowstwím“ (t. statky zem

skymi, о kterychz král jen se эли/010111111 snému i'íditi

mohl,) aneb osobnim jmënim panownikowym. Podotkii

sme jiz, ze o ètwrtém a posledním snému toho roku,

rozepsaném ke dni sw. Alzbéty, zachowaii se jen jed

notliwi zatpisowé> obsahu owäem důlezitého pro Weŕejné

práwo zemské, jezto nejinak nez po důkladném s obau

stran Wyjednáwaní wydáui byti mohli. Ponéwadì král

Wladislaw rytií'i Mikulásowi Trèkowi, pánu na Lichten

burce, za, dluh 5000 kop g1'. è. (jejz pŕejal byl za

bratra swého krále Sigmunda Polského na kniietstwí

Opawském) postaupil byl statku Zdechowic we Chm

dimsku k dédictwl', coz w odporu stálo s majestáteln

od ného kl'álowstwi éeskému o neodcizowáni zánlkůw

a zboìí králowstwí Öeského w Ргеёригсе 12 listopadu

1499 wydanj'fm: protoì snëmowm'lu wykladem 0 smyslu

dotj'ënj'fch slow zruäeno a králem odwoláno jest dání

a postaupeni toto, 1 ustanoweno, ze král jen důchody

swé obraceti mohl, kami ráëil, zámkůw ale a zboìí ze

nemël ani on, ani nemají budauci králowé Öeëtí dzíwati

ani zapisowati nikomu jìnak, nei na snëmu а s jeho

swolenim. "9 Nedlauho potom, а wäak dne uám ne

zuámého, stalo se о téz wëci snëmowní usneäení pro

тамады а uréitëjäí spoiu, igteréz netoliko pojato do

zì'izeni zemského, ale také na. kaîdé suché dni pî'i

zemskélu saudë weîicjnè ëteno byti melo: “о „О zemích ,

19

Nov.

149) Zápis о tom, wloìenj do druhj'vh kuih Wáclßwe ze Chwo

jeuve F. 11, obnowen také w ложусь deskách zemskjuh Instr4

tom. VI, F. ‘21.

150) Nalezb se w rukopisujch pŕidnwcích ke 1Viadìslawowu zŕizení
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a zámcich nëkdy ed cisaŕe Karla 1V ku králowstwi

Öcskému piipojenych a do nello wtelenych, které

smlauwy uëìnëny jsau od krále Jiî'ího 1 od krále )Vla

dislawa s falckrabimi a s knizaty Saskymi, ty zůstaůte

we swé platnosti: ne?J p0 dneïmi den krzil JMt ráöi

11a t0 list wydati, ze on ani budaucí králowé Öeëti о

takowé zemé, zúmky a тёща nemají smluw èiniti ani

jich zapisowati a odcizowati jinak, nez s radau a woli

wäi zemê na snemu obecném; a stawowé ua tom se

usnesli, ze kterákoli osoba budaucnë radilaby králi

aueb pomáhala ke smlauwám takowym a k zapisowáni

bez obecniho snëmu, ze má. k ni hledino byti jako

k ruáiteli obecného dobrého; take král JMt ani potom

kowé jeho nemaji 11a zádné manské zámky, mêsta,

twrze, ani na jiné wëci léna dáwati, leë pod tau wy

minkau, aby se saudili tak, ja.ka ukazowalo privile

gium cisaí'e Karla IV,“ (t. pi'ed saudem manskym

od krále Öeského 11stan0weny1u.)

A skuteënë wydal král )Vladislaw na hradê Praz

ském vdne 11 ledna 1510 dwa тамаду pro historii

práwa ëeského tak důlezité a památné, ze poti'ebi jest,

opakowatì obsah jejich zde u äirëim wytahu; jeden ty

kal se pomëru krz'tlowstwí Öeského co hlawy koruny

Öeské k ostatnim audům jejim, druhy poméru rodiny

kralowy ku korunè Ceské a k zemim в ni spojenym.

1609

1510

11

Jan.

W prwním prawí král, ze znamenal a pilnë nahledl

zemskému, w exemplaru musejm'm na str. 315-317, w rkp,

archivn Prniského na listu L, 5- 6. Ponëwadz mezi гамму

toho núlczu stoji tnké Rendi, co nejw. pisaìl кинешь. (jimìA

byl jen od polowice Dec. 1609 do polowice Febr. 1510,) до”

kazem to, ie nález pocházel z té doby, u wydńn bezpocllyby

jcätë pŕed král. zàpisem 11 Januar. 1510. We zŕizeni zem

ském, tiätëném r. 1550, ëte se pod litemu B. 13; we wydání

г. 1594 ред А. 11.
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1510 we privilegia a wysady králowstwi Ceského, kterak

skrze cisaî'e а krále Öeské, a. zwláâtë pradéda jeho ci

saî'e Karla slawné pamëti, koruna Öeská. We swém pa

nowárn' rozëii'ena jest, a kterak markrabstwíMorawské,

knízetstwi horni i dolni Slezy, markrabstwí Luzické

horni i dolní a jiné zemë wNémeich do téhoz králow

stwi dediënë wteleny a wpojeny jsau, a spolu i spo

leónë w celesti а nerozdilnë pri nem dizany a zacho

wany byti maji.- To wse k srdci swému prijaw a. pilné

wáziw, jakozto milownik toho králowstwi, 0d nëhozto

wedle wái wiry а poddanosti shledáwal we swych pov

tŕebáeh Öasté i znamenité a powolné pomoci a sluzby,

i chtël aby Cechowé a milost jeho kralowskau také

w dobrém na potomni easy pŕipominali. Protoì z mi

losti swé a moei králowskau tak opatŕiti ráëil, aby

dale od téhoz králowstwi zemë knému piisluëejici, ani

zámkowé a důcbodowé kralowäti w nich, 0d nëbo ani

0d budaucich králůw Ceskych odtrhowáni а odcizowáni

byti nemohli, prwé jiz listem swym to utwrdiw. I za

waznje sebe a swé potomky, ze w zemich Slezskych

zádné knizetstwi, kteréz w jeho a jejicllmoci jest aneb

jestë bude, nemá w celesti arri na dile od koruny бе

ské ргуё dáno, ale wzdy ke wlastnimu kralůwÖeskych

uziwáni drzáno byti, a staloliby se kdy со proti tomn,

to napl'ed kazi, mori a W nic obracuje, tak ze zádné

moei miti nemá.. Aby pak ty zemë tim stáleji a ne

polmutëji pî'i korunë Ceské zachowany byly, nemaji

we Slezsku wrchni heitman a w knizetstwlch этаж

kém, Jaworském, Hlohowském i Opawském lleitmané,

tez i'oitowé w markrabstwi Luzickém a Sestimëstech

posazowáni byti nezli Öechowé, ktel'i králům zdáti a

libiti se budau, a jinych národůw aneb jazykůw nic.

Také zádnym cizozemcům jakéhokolir rádu, ktei'izby
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w tech zemich bytem nebywali, nemáJ se dopaustëti 1510

spolkůw miti, ani dánim, kaupi aneb zástawau obdr

ieti jakékoli statky, aby skrze mocné lidi ty zemé

snad od koruny Öeské a králowstwi Öeského nëkdy

odcizeny by'ti nemohly. Cokoli od budaucích králůw

ëeskych proti tomu wysloby bud’ z nepamëti, budl 20—

mylu aneb ze zlé zpráwy, to napîed ruëí а zdwihá se`

a nemá. miti mooi nyni ani na. budauci базу.

WVe druhém majestátu prawí král: Pán bůb ze

swé swaté milosti ráëil jest nám dédice obojího po

hlawi, muiského i zenského, dáti; z dam jeho а s wůlí

i rada“ poddanyoh naëioh syn пай král Ludwik koru

nowán jest napŕed na králowstwí Uherské, а potom i

w Öeském králowstwí „ze swobodné wůle pánůw, ry

tíì'stwa i mëst,“ korunowán jest a. pî'ijat za krále;

„kdez wedle práwa а Wysad i privilegií králowstwi

Ceského, kdyiby JMti krále мамка ран ьаь вшгй

bez dëdicůw neuchowal, jehoä pán bůh zachowati тай,

tehdy dcera naäe knëzna Anna. ostalaby prawá dedièka

králowstwi Öeského“: protoz „na to na wsecko zí'eni

majíce, widauce poddané nase obojiho králowstwi k nám

шиты láskau náchylné а we wëi powolnosti hotowé,

i ohtëjice je w tom opatŕiti, aby s dédici naëimi а. bu

daucimi рану swymi o potreby téch korun а králow»

stwí jazyky swymi prirozenymi tim lépe a. dostateënëji

jednati mohli: ustanowili Sme a, timto listem ustano

wujem, ze dédicowé nasi mají na sluäném místë cho

wáni byti7 k nëmuzby koruna Uherská i Öeská rownë

swobodny а mocny pŕistup mela; take máme i powinni

jsme miti a drieti pri nich wzdy робе: rowny osob

muzského i zenského poblawi z králowstwi Uherskébo

i Ceského, tak aby se oboji í'eëi uherské i ëeské uèili

swobodné, a kaìdá koruna swym jazykem aby mohla`
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1510

13

Febr.

s Jioh thi о swó potî'eby dostatcóné i wolnë jednati

a mluwiti. Dale také pî'iî-iká-me králowstwi Ceskómu,

йе dcery nasi knëîny Anny zamluwiti a wdáti встаёте

bez wëdomi a rady téhoí králowstwi, ponëwadì, jakì.

dotöcno jest, w nëm авт.“ Stawowé cesti, pî'ijawëe

tento majestát, zdali pŕiznali se takó k zásadê w nem

twrzené o dédiénosti koruny Öcské w obojim poblawi,

»- to jest otázka, o ktcré rozhodowati zdc nám nelze

a nopotŕobi. ‘5'

Chystajo se k náwratu do Uher, a za pî'iöinau ne

stálóho zdrawi swóllo boje se, ze snad poslcdnikrzit byl

w Öochách, usilowal Wladislaw Wëemoänë zůstawiti za

scbau aspoñ zemi co nojlépe spoŕádanau i upokojenau.

K tomn cili rozepsal jeäté типу влёт do Kut-nc'hory

ke dni 13 února 1510, kami i sám téhoì dne zPrahy

koncënë ubiral se. Snëm ten, jakoì ze lnnohych ять

mcní sauditi lzc, wydaŕil se netoliko hlucny, alc i

bauì'liwy: а wëak i o nëm nedostáwá se nam zpráw ро—

drobnycli а postaéitelnych. Nejwétëi péèe byla Q zî'i

zeni silné wlády zcmské w Öcchách, jcjíito hlawní

pŕekáìkau byla, wcdlc pî'irozenó bujnosti mrawůw,

jeätë wzdy nourownaná. rozepŕe o práwa stawowská

mezi ëleclitau a mësty; na ukonëcni ncbylo lze

mysliti, kdyz ani êlechta od panowáni pustiti, ani mê

на we sluzbu a w posluëenstwi sc podrobiti nechtëla.
n Mesta sice zdala se byti swého cile aspoů o krok

151) Známo jest, ie cis. (Шт Rakausky" wúbec, a cisaï- Ferdinand Il

zwlàätë, dédiëné práwo swé ku korunë Üeské zakládali hlawnë

na této deklamcì krále мышам. (Wiz Erneuerte Landes~

ordnung von 1627, §. 1.) Oba majestáty due ll Jan. 1510

chowaji se nyni w c. k. tajném archivu we Wídni, prwni

takó w král. korunnim archiva w Praza; oba psáni půwodnë

jazykem ëeskym, a. nikoli latinë, jak сонме, Glafey, Pubiëka

nc. mylnë ildáwaji. ‘
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blizëí, kdyz dáwny jejieh а пе5ё11шё5ё1 protiwnik, rytiî- 1610

Albrecht Вещи, 5еп2 teer pî'ede dwëma mêsíci po

wyëen byl na nui'ad nejwyëäího pisaí'e králowstwi бе—

ského, na. tomto snému Kutnohorském, auklady cizími,

newíme z které pì'íöiny, zase ssazen jest, ne bez weli

kého posmëchu а роп12е111: alc král wzdy podrzel ho

w rade swó, aniz proto nakloníl se k mêstůln laska

wëji; а nejstálejëí techto pŕítel w dobë poslední, nejw.

kancléî' Albrecht Libëteinsky z Kolowrat, ай ш11201 se

w úradè, wsak delsi cas byw nemocen, umŕel nedlauho

p0 králowë odjezdu (T 25 máje 1510.) Sesazen w

.Kutnéhoŕe také nejw. mincmistr od r. 1505, Bernart

z VValdäteina, i uweden na jeho misto Jan z Poten

éteina i z Zampachu. "щ chwyäsi wëak zpráwa ай

ehodůw králowskych a s ní nejwëtäi moc we wládé

zemské sweí'cna od krále орёт, jako r. 1497, рани Ре

trowi z Roscnberka, 501102 i sám nejw. purkrabi, ch

nek Lew z Rozmitála, za náèelnika. nad sebau miti si

pî'ál. Ostatni ústrojí wládni zì'izeno jest dle smlauwy

Swatojakubské r. 1508, ponéwadz ji wsic-kni stawowé

zawázali se byli pode cti a тёщи k dopomáhani práwa.

“'ëiekni oni slibowali nyni králi chowati se pokojnël а

trestati Wäecky wytrìnosti, kteréby napotom 110115111

waly mezi nimi: ale strannym найдёт а úmyslům ne

ulehëilo se, kdyì. nejen král (aim dále tim patrneji

slowy i skutky ehylil se k wyssi slechte, ale také

mezi pì'ednimi pány èeskymi, Petrem z Rosenberka

i Zdeñkem Lwem s jedné а Wilémem 2 Pernëteina

s druhé strany, 512 opët jewiti se poëala 110500110

myslnost.

Korunowání nowého krále w Praze bywnlo wzdy

152) Stgi'í letopisowé str. 324-5.
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1510

10

Mart.

\

skutkem důleiitjfm a rozhodnym také pro wëeclky zemé

koruny Öeské, jelìkoì tyto nemohly miti jiného pana,

neìli krále Öeského: a wäak osobowaly sobê od dáwna

práwo, ëiniti pokaídé poddanost swau a posluëenstwi

ponëkud záwisljm od slawnosti pl'ijmuti a uznání krále

za pana swého. Take w Morawé musel nowj' král

Ludwík za markrabè a pana slawnë prijat byti od sta

wůw té zeme, а obi'ad ten wykonal se w Olomauci

dne 10 bi'ezna 1510, kdyì kral, Kutnauhoru a Cechy

opustiw, tam s dworem swym byl zawital. Rozumi se

Ze Wladislaw, na miste а jmenem syna swého, potwrdil

Morawanům wëecka jejich starodáwná práwa., obdaro

wání a swobody, s tim doloäenim, ie král Ludwik, ai

dojde let dospélych swého kralowání, powinen bucle

obnowiti to pojiïsténí а. jemu dosti èiniti: naproti tomu

ale 2e nemá poiadowati nowé berne za obnowení ta

kowé, jelikoZ té chwile i swolena i pì'ijata. byla.

Utili wëak stawowé Morawätí této príleìitosti k ob

hájeni a ubezpeëení autonomie wlasti swé naproti sna

hám, které nowéji w Öechách k utwrzení práw koruny

Öeské na jewo byly wyëly. Záwazku králowu о ne

odtrhowáni a neodcizowani zemi a statkůw korimy бе

ské bez wëdomi а wůle snêmu Ceského mohlo rozu
mino ьуъа tak, ie i ku kaìdému králowu ì'izení o stat- i

eich zemskych w Morawé poti'ebi byloby swoleni snëmu

Ceského:

owäem stal se s èeské strany prechwatem nepopira

tedlnym a neopráwnénj'm; „i pŕedstaupili sau pred

nas, (di král )Vladislawù páni, prelati, rytiì'stwo i mè

sta markrabstwi naëeho Morawského, wérni naäi mili,

a nas snaänymi prosbami prosili sau, abychom na nè

а na to markrabstwi takowé neswobody a obtiinosti,

kteráä na né od pi'edkůw naäich nikdy _jest nepí'iëla,

w toni smyslu poìadawek takowj'f bylby
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dopauëtëti а uwozowati пек-256111“ ос. Zápîsem tedy 1510

tóhoz dne danym upokojil král stawy Morawské, ze

majestát jeho dany králowstwí Öeskému dle zůstánl

Preäpurského dne 12 listopadu 1499 nemël práwům a.

swobodám markrabstwi jejieh byti na ujmu, ale ze

cokoli král быку jakozto markrabë Morawsky oby

wateli kterému té zemë del anebo jeätë мы мы, dé

dictwi, summ aneb ziwotůw pŕipsání, t0 wäe ze má.

platno i mocno byti, jako prwé, tak i napotom. РН

dal i tu milost, ie jako di'iwe w Öechách, tak nyní

také w Morawë odí'ekl se králowského práwa. odaumrt

ního na wëecky базу budaucí. “a

Z Olomauce král zabral se do Kroméŕize, a pobyl

tam nékolik dni w zámku biskupa Olomuckého Stani

slawa Turzo. Boje se o swé ditky, nepospíchal tuze

do Uber, kdezto (Не doslechu panowala jeëté zhusta

rána morowá. 11V patrné jeho rozpaèitosti nabízel mu

biskup pro jeho dítky sidla swého burïto w Kromëî-izi

nebo we Wyëkowë, kdeztoby pry bezpeönë i lahodnë

tráwiti mohly wëk swůj, azby zdrawëjëi w Uhî'ieh po

wëtì'í dowolilo doprowoditi je k nëmu do Budina zase.

Ale hrabë Jan Zápolsky, öili jak se wůbee î'ikalo

„Trenéansky,“ pì'ijew z Trenèína do Kromëî'íie We

dwau stech koních u weliké nádheŕe, wyhrozowal, ze

Uhì'i sotwa-pry krále samého pustí na hrad Budinsky,

pñjdeli tam bez ditek swych. Wyhrůzce té, jejiz

swédkem byl dèjepisec ëesky Jan Dubravius, (pozdéji

Olomucky biskup,) dáwaly se od rozliënych lidi Wy

klady rozliöné. Nezdá. se wäak prawdë podobné, co

jistili „шеи, zeby Zapolskj'T byl i nyní zase namlau

153) Originaly listin o tom wydanych chowají se podnes w Mo

rawském zemském archivn.

12
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1510 wal sobë knëznu Annu k manzelstwí, jelikoz nedáwno

pì'edtim, pokud král i on byli jcätë w Praze, bylo je

dnalo se oprawdowë, ne bez králowa wèdomi а swo

lem', o jeho zasnaubeni s Marketau, nejstaräí deerau

markrabë Fridricha Braniborského, netei'i králowau.

Wladislaw koneëné zajew do Uber i s ditkami, zdrìo

wal so tam nejwice 11a zámku VVyäehradë nad Duna

jem, na Ostŕihomë, Tatë a Komárnë. 1“

Jak cele mysl králowa, za posledniho pobytu jeho

w Öocllách, owládána byla smyëlením stawu slechti

ckého naproti méstům, o tom dalo naî'izeni jeho, aby

w králowskj'fch mëstech obnoweni byli saudowé' komm-m',

důkaz nejpatrnëjsí. W dáwnych éasech, pî'ed husit

skau wálkau, a zejmona za krále Wá/elawa, podkomoî'í

králowstwl Öeského W urëité doby jezdiwali до mëst

k odbjwáni tam saudůw we jmenu králowu a na jeho

místë; prawé pŕisluënosti takowychto saudůw wymëî'itì

nam na tan баз nelze. Ale saudcowé tu bjfwali s wet

ëiho dílu zemané, podkomoŕi sám a wedle nëho jme

nowany od krále sndí dworsky (hofrichte'ŕ) mëst krá.

lowskych; nyni pak podkomol'im byl rytiìl Burian

Tróka z Lipy, pan na Lipnici, bratr Mikuláäe Easto

jmenowaného na Liohtenburee, jeden z nejzámoznëjëich

a nojhrdéjëlch slechticůw ëeskj'fch, spolu také heitman

kraje Öáslawského; a hofrichtéî'em byl zeman Jan

Wrazda z Kunwaldu, také nepl'itel mëst. Na to roz

pomenuli se páni, zásluhau tuëim pana Petra z Rosen

berka, i nawedli krále na posledním snëmu Kutno

horském, ze w pi'itomnosti pánůw Rosenberka i Lwa

154) J. Dubravii hist. Во11. lib. 32. Nic. Istvánfi libr. IV, 37.

Fessler Gesch. d. Ungarn, V, 860. Psani w archivn Cheb

ském oc.
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naŕídil podkomoîu'mu Burianowi Trèkowi, jak se zdá, 1510

jen ústnë, „aby w mëstech jeho konal saudy komm-ni,

tak jak jest 0d starodáwna ‘bjfwalofL а ncjwyëëimu

purkrabí poruòil, „jestliäeby w kterém mësté na tom

se uráieli, йе jest od nëkterého léta to nebywalo,u aby

slowem králowskym to We skutek uwedl, jelikoi kráJ

W tom „obmj'fälí, aby se w JMti mëstech kaidému b0

hatému i chudému sprawedlnost òinila.“ ’55 Cestau ta

kowau dalo se owäem oëekáwati, ie nezadlauho utlu

men a zniëen bude duch odporu, kterj'I w mëstechtak dlauho protiwil se úmyslům stawůw älechtickych:

ale mësta. nebyla rozumu tak obmezeného, aby nespa.

ti'íla nowého jim hrozíciho nebezpeëí, aniZ myslí tak

sklíëené, aby nepostawila. se na odpor. Nenachá-zime

pamëti, ìeby рапи Burianowi Trëlìowi bylo se podaŕilo,

konatì zamyälené sandy komorní po mëstech: pokus

o zawedeni jejich mël koneëné jen ten následek, йе

rozmnoZil pŕíèiny k dáwnym stiìnostem a kyselostem

I_nezi stawy.

Uwedením wyloìené 0d más nahoŕe zpráwy Swato

jakubské w iiwot, král poloîil byl Weäkeru wládní

moc swau w ruce мчусь námëstkůw, nejwyääich auŕed

nikůw а. saudcůw zemskjch i rad swych, w poëtu tu

äím 24 osob, kteî'íî nazjwáni zpráwcowe’ ëili тугим;

králowstwi Öeského, a bylì weskrze stawu panského

neb rytiî'ského; náëelníkem jejich byl s poöátku pan

Petr z Rosenberka, jakoä jiä podotkli smc. Kdyä ale

nad to král stal se dluänikem tëchto regentůw, a. dal

jim w zástawu wäecky swé jgkékoli důchody w бе

155) Psaní w té wëci ke Hradeckjm daná. od pp. Buriana. Trëky

‘24 Apr. a Zdeñka Lwa 27 Apr. 1510 podáwá Frant. Èwendn

w Obrazu mësta Krúl. Hradce, II, 71-2. '

12*
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1510 chaeh, mohlo se W prawdë Ной, ze Wyprázdnil az do

dna panownieká. práwa swá, nepozůstawiw sobë nie

nez panhé jmeno. О půwodu swyeh dluhůw a eelé

nasledujieí neŕesti pouëuje nas w tato slowa sám: „Ra

дан sme na se pro dobré toho králowstwi znamenité

dluhy wziti, k radé obywatelůw te'hoz králowstwi, jakoz

také i nekteré zamky w tom králowstwi splatili a kau

pili Sme, i nëkterym osobám nèkteré summy dali,

abychme tudy tim snaze a. s menäim obtizenim pod

danych nasich rád a pokoj w tomto králowstwi zacho

wali, aby swobodnë saudowé a prawo swůj průchod

miti mohli. Ty pak dluhy tak snadne а. врёёпё splatiń

jsau se nemohly, neb berne, kteréz nám W tom kráf

lowstwi dany byti mëly, nejsau éasné dány; kdezto

pak ай podnes (1511) na welikém dile to nam dáno a

wyplnéno neni, jezto my skrze ty a takowé průtahy

k welikym a znamenitym ëkodám pì'iëli sme a prichzi.->

zime; aëkoli, kdyby ty wëecky berne zauplna Wyäly,

toho neznáme, >by se tim ti dluhowé mohli splatiti.

Odjewäe pak z toho králowstwi Öeského pro poti'eby

králowstwi Uherského, poruëili Sme o takowyeh dluzieh

k opatrowáni pánům a wládykám, kteî'i ~W saudu zem

ském sedaji, zpráweům králowstwi Öeského, wëmym

naëim milym.“ 156 Kromë wyplaty zámkůw вишен.

skych byly to tedy summy zapsané Wnowé nëkterym

pánům a wládykarn na komoŕe králowské, pro moe

nëjäi pry'r a snadnëjäi dopomáhani práwa, w skutku ale

pro upokojeni nechwalné jejich lakoty, co staly se

hlawni pŕíóinau dotöenyeh dlnhůw králowskyeh. Au

hrnek jejich, die zpráwy starého letopisce, wynáëel

156) W zápisu daném 17 Jan. 1511 w Opawë рани Zdeñkowi

Lwowi z Roimitála. (Orig. w archivu Tŕebonském.)
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Ъг2у „77100 nei dwakrátstotisie“ (kop misenskych, ja- 1510

koi se domj'ëlime.) Na tyto dluhy saudcowé zemätí

swymi wlastnimi jmeny a. zápisy 01п111ве jistci a ruko

jmémi, W summách tu Wëtëich tu menäích, se 2077112

kem desitipereentowého úroëení a se wäemi tehdáz

obyëejnymi formalitami 0 771020111 0111157 Nerozdëlili

wäak jich mezi sebe na rowné diiy, ani die weiikosti

jmëni aneb úwërku, ale die dobré Wůle jednoho kai

dého; W té pak nejwyëëi purkrabí Zdenëk Lew 21102

mitála pŕewjäü wëecky swé kollegy, a. ziskal tim u

krale nejwice lásky a. důwëry; pan z Rosenberka, mno

hem bohatëí, driel se Wzdy jen pozadu, a VViiém z Pern

äteina, ze wëech nejzámoznëjäí, nechtël pry s poêátku

ani wůbec slibowati za. krale, pozdëji pak uwolil se

5011 о nekterau èástku; tuëim 20 pi'edwidal zmatky a

nehody, které 2 10110 nasledowati mëly.158 I neni

diwu, ze Wéì'itelé tito, majiee W rukau Wëecku weŕejnau

moc politickau 1 saudní, stali se brzy skuteënj'mi a

swrchowanymi pány zemé Öeské, a. 20 tudiz staw mest

sky w Öeehách, 00 protiwnik jejich, oetnul se W po

staweni jeäté nesnadnéjëim a sklíëenëjëim.

Ноту i'ád ten ukázal se s poëátku dosti úëinnym

pro upokojeni zemé. Starj'f letopisec Wyprawuje, ze

pan Zdenek Dobrohost z Ronäperka, jehoîto rod byl

od dáwna w (1120111 Horäowa Tjina, „sebraw lotrowstwo

w Plzensku, 1 Ьга1 a. laupil po sìlnicích, а osadil stal-y"

Herëtein а Ronëperk: ale pan Lew i ten kraj táhli

пай, a dobywäe obe'ho, rozmetaii starj" Herëtein, a

157) Zápisůw na dluhy krimi. z r. 1510 a násl. zachowalo se drahnëA

we wäelikjich archivech ëeskjch.

158) Tjí pán jeitë r. 1520 spatŕowal W knpowáni statkůw Gut

äteinskŕch poëátek wäech spletkůw pozdëjäích w zemi Öeské.

(Archiv быку, п, 136.)
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11510 Ronäperk krali k ruce osadili; i pŕestala Wálka.“

Jul.

17

Ang.

О

rok pozdëji rytíŕi Heŕmanowi Janowskému, dáwnému

nepriteli knízat BaWorskych a odpoWëdniku zemskému,

dobyt zamek jeho JanoWice, a on wypuz'en byw ze

zemë, stal se ji nepŕitelem na deläí баз. Také wůbec

zapiratî nelze, ze pan Lew jewil skuteënau pili o po

маек a pokoj w zemi, a pî'i w'éi swé strannosti ne

uchylowal se od forem, na práwu se zakládajicíeh.

Protoz aëkoli král, záhy pozornym uèinën byw na pod

statné zkráceni moei swé panoWniëí, wyslal do Öech

na snëm, (tuäim W mésiciëerwenci,) Stanislawa biskupa

Olomuckého, Jana z Lomnice heitmana Morawskéllo a

Jana syna pane Wilémowa z Pernäteina, jezto pokauäeli

se o zdwizeni zase a zmënëni zpráwy Swatojakubské,‘5°

nestala se wëak promène шва, kdyz nelze bylo no

wj'fch regentůw oswoboditi také 0de dluhůw, jeì za

krále byli na se wzali. Za, to jewili páni zpráwcowé

skuteénau snaznost, wyhowëti wëem sprawedliwym jak

pozadawkům králowym, tak î zemskym potï'ebám. Zá

pisem danym w Komárnë dne 17 srpna swolil byl

král, aby zpráweowé sami ulozili a rozepsali snëm, je

hoz w okolnostech tehdejëich bylo peti-ebi: oni tedy

sjewëe se w Praze a uwáziwäe potŕebu, aby saudu

zemskému W obyöejnych jeho pî'ech půhonnich i stran

nieh pî'i базы sw. Jeronyma nedála se pi'ekázka, dne

6851156 zaŕi patenty do wëech krajůw a mëst rozeslanymi160

polozili snëm walny" na hradë Prazském teprw ke dni

sw. Hawla, i oznamili napŕed Wëei, о kterychz tu jed

nati se mélo. Dle ölánkůw rozepsanych mëly w ů

Wahu se bráti pomëry králowstwí Öeského k zemim

159) Staŕí letopisowé str. 327.

` 160) Poslnny krnji Praclxenskémn patent nacln'izi se wTŕebonském

nrchivn.
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koruny Öeské a ku pretensem, které stawowé Uheräti

na ne wzdy jeäté ëinili; daläimi predmëty mëly byti

jednáni s knízetstwim Rakauskym o dédiëné smlauwy;

орал-0111 pánůw z Biberäteina i z Selnberka we pola

' dawcich jejieh партой knizatům Saskym; ustanoweni,

kdo mél o dluhy králowy péëi miti a práci wésti, i

kterakby zámkowé a důchodowé králowsti uziteëné

zriditi se mëli; o dëláni mince na Kutnéboi'e, aby se

nelehèila, i kterakby leliká mince cizi wypuzena, fa

leënici mince pak trestáni byti méli; o lepäim zŕizeni

komorniho i dworského saudu; o útiscich we wire od

strany pod jednau i pod obojí; 0 zemskych odpowëd

nicich a tech, kterí od krále odpuätëni wzawëe a ze

zemë se wyhostiwäe, w ni predce bytem zůstáwali;

kterak se chowati k tém, kdoz mëli gleit od krále, tez

k tem, kdo uöinice skody zemím okolnim, se wzatky

swymi do Öech se obraceli; о potrebë zápowédi тёще,

a jinych tëm podobnych opatî'eni wice.

О hojnosti a skuteëné důlezitosti snëmowniho toho

programmu 161 netî'eba siriti se; tim wice litowati jest,

ze 0 wyí'izeni jeho nemáme nez welmi chudé zpráwy;

zachowali se jen ti èlánkowé sneäeni snêmowniho, kteî'i

_ Weëli do zi'izeni zemského a tykali se nejwice policej

niho î'ádu. Mezi nimi pi'ipomenuti hodnym jest Wy

mër, co mélo poëteno byti za moc proti práwu. Za

odboj, pro kteryz nebylo potrebi pohánéti k saudu,

161) Rytiŕ Jindi'ich Кос z Dobrè'e, spoludrìitel statku Bystiice

w Klatowsku, ale jiz od r. 1494 апй‘еаппс (Pfleger) kniznt ba

worskŕch na Falkenè'teinë, poslal knizeti \Vilémowi do Mnì~

chown 1 Oct. 1510 psaní о wëcech Öeskŕch i s duäkau „Ver

merkt die Artikel, davon in gemeiner Landschaft zu Prag izt

anfGalli gehandelt soll тег-деп,“ kterâz w podstatë srownâwa'r

se s patentem dne 6 Sept. (Orig. w archiv“ мы, we Mui

chowë.) ‘

1510
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1510 nybr'Z mélo hned skutkem sazeno byti na prowinilce,

pokládaji se tu. i Wáleëné odpowëdi za ŕádu a. práw

w zemi, od kohokoli a komukoliby se staly; trebasby

po takowé odpowëdi ani skutek wáleëny nenásledowal,

jiz ten, kdo ji uöinil, mél ztratiti óest, hrdlo i statek,

a mël byti jako psanec, kterémuì neslauîilo nizádné
práwo а s ními kaìdé oboowání pokládáno vza. Нади;

statek jeho mél hned weî'ejnau mooi dobywán a. We

„králowstwi“ wpojen byti. AZítpowëd Wáleënych odpo

wëdi jiìŕ.I pŕedtím stala se byla. nìékolikrztt7 nikdy ale

s takowym důrazem, jako nyní. Nowá, byla také zá

powëd „ruënic krátkyoh, kteréz se вашу zapalují, jezto

je nëkteî'í za pásem we wáëcích pì'i sobë nosí;“mnoäily se pry Wraídy zrádné., „jezto zaI takowau wëc

predci nasi sau se stydéli;“ „protoz po dneëni den

aby w tomto králowstwi takowé mënice minuly,_a ЁМ

ny' z pánůw, z rytiŕstwa., z mëst, ani z selskych lidi,

ani wůbeo zádny ölowëk aby s nimi nejezdil a ne

chodil; u kohokoli takowá ruënioe nalezena bude, má

upadnauti w pokutu jako zrádce; а kdokoliby ty rué

nice krátké délal a w tom uswëdèen byl, takowému

má k statku i k hrdlu hledino byti. Dlauhych ruënic

dëlati se nezapowídá, Wëak ani s nimi nemaji jezditi

ani clioditi, пей na. zámcich, twrzech а mestech, téì

w mêsteůkách i we wsech k obranë swé proti nepî'á

telům miti je mohau.“ Jiná podobná, а wäak pro wék

swůj ménë znaëná opati'oni snëmu toho pomijíme ml

ëením. l“

162) Naî'ízení tohoto snëmu Swatolmwelského o „moei“ opakowána

w podstatë swé we wäech pozdëjëích zŕízenícll zemskych az

do r. 1594; ëlńnek о „гиёпбе1с11“ ale zmënën яме brzy.

Jmenn. relatorůw snëmll zachownla se w rkp. archivu Ртй—

skólio (N. 2.)
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Pobytu králowa w Uhî'ioh r. 1510 nebylo tenkráte 1510

nadlauho. Boje se о swé ditky wice nezli o sebe,

kdyì morowá. rana. w dolni óásti Uher zui'iti nepŕestá

Wala, uclxylil se byl 1V1adìslaw w mësíci záî'i do Pres

purka: wëak kdyí i tam onemocnël náhle jeden jeho

dwoi'enin ze Francie nëkdy s králownau k nëmu ры

ыу, opustil oo nejrychleji Uhry zase, a usadil se dwo

rem' w méstë Uherském Brodé (w jiäné Morawé) od

S. )Václawa 1510 ai do dne tŕí králůw 1511. Pŕedni

páni беби, а zejmena. Petr z Rosenberka, zajeli tam

k nëmu pî'ed wánocemì: ale co jednali a zjednalî, nelze

stihnauti leda domyslem. Král zamyälel byl r. 1509,

brzy .po korunowáni syna swého, z Prahy zabrati se

upŕimo do “чашам, aby král Ludwik také tam 0de

kníîat a stawůw té zemë pi'ijat byl za. pana; пуп!

chtëje nahraditi, co zameëkal byl mimo wůli, a daufaje

spolu, ie шиш Sigmunda bratra swého we Wratislawi,

dal se i s dëtrni na cestu w zimë nejkrutéjäi; déti We- 1511

zeny na. sanich We woze prostranném ale peëliwë uza

wieném i poî'ádtopeném. Wyjew 2 Uherského Brodu,

stawil se w Uherském Hradiäti u hrobu biskupa bo

sáka Jana Filipce, swého nëkdy nejwërnéjëiho rádce.

W Opawë 17 ledna wydal рани Zdeñkowi Lwowi po- 15

jiätëní za ëkody, kteréiby utrpëti mohl, zastaupiw krále Ja“

we dluzich jeho;163 sauëasnë tuäirn wzdal se pan Petr

2 Rosenberka wäelio pîiméllo úëastenstwi W té weci."H

163) Orig. w m'chivn Tŕebonském. _

164) пошумят se toho ze dwau absolutorii od krlsle 16 Febr.

1512 parm Rosenberkvwi danjch, w nichì se prawi, äe tyî

pán „po odjezdn naè'em z král. Öeského jeden rok důchody

naà'e zprawowal, k nim pŕihlédal i také z nich wydáwati roz

kàzal“ oc, (Orig. arch. Tŕebon.)
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1611 Urëitéjäich a podrobnych zpráw о promënë té nedo

stáwá se.

О událostech w béhu léta 1511 zpraweni jsme

wůbec welmi nedostatecnë, aökoli práwë w té` dobé

zarodily se w nejwyääích kruzich wládních nowé Strang,

trwawëi az do skonáni Wladislawowa. Pï'íëiny, pro

které powstaly, ménë jsau známy, nezli spůsoby a

úcinky jejieh; nepochybné так zdá. se byti, ze zpráwa

králowskych důchodůw a dluhůw, верой w Öechách,

nemenäi dáwala k nim podnìét,1“'i nezli dáwné w U

hî'ích odpory mezi Zápoliowci a. pŕiwrzenci dworu Ra

kauského. Bud ale tomu jak bud, spatŕujeme jìz to

hoto léta netajné dwojení se predntch rad králowych;

na jedné strane stoji páni Wilém z Pernäteina i Lad

slaw ze Sternberka, nowë jmenowanj'f nejw. kancléŕ,

co náëelníci, na druhé Petr z Rosenberka, i Zdenèk

Lew z Rozmitála, nejw. purkrabí; co hlawní jednatelé

jewi se s prwní strany dwa rytíi'i, Procek Malj1 z Cet

në, поп/у králůw důwërnik, a známj" Albrecht Rendl,

s druhé strany Wyniká poprwé králůw sekretáŕ Rad

slaw Bei'kowskjv z Sebtí'owa. Mezi predními pány Mo

rawskjimi pŕi strane prwní byl Ladislaw z Boskowic

na Tŕebowé, nejw. komornlk, pí'i druhé Jan z Lomnice

а z Mezií'íëi nejw. heitman zemskj". W zálezitostech

zahraniönj'fch strana prwní poziwala jeätë důwëry а

pî'iznë císaŕe Maximilians.; strany pak obë usilowaly

ziskati sobë krále Sigmunda. Polského, kteryz práwë

165) Ze ради! Radslawa z äebíŕowa, daného w Budinë 27 Nov.

1511 ku panu Petrowi z Rosenberka., dowidáme se uspoìi

urëitë, ze Wilém z Pernäteina, pŕijnw na sebo wedle jinjch

прийти КгЫопякуеЬ důchodůw., naléhal nn (троту w míŕe

wëtà'í, тайн jini jello kollegowé. (Orig. arch. Tŕebon.)
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jako кишит pï'izni swau dralmë баш kolébal se 1511

mezi nimi. '

Do Wratislawi stihnul král s ditkami swy'mi, we

průwodu drahnë kniäat, biskupůw а pánůw uherskych,

morawskj'fch ì éeskych, dne 26 ledna о poledni. Wra- 26

tislawané jeätë za jeho pobytu w Uherském Brodé wy- Jan'

jednali sobë byli na nem obnoweni штамм práwa

kupeckého skladu pro mësto swé, о ¿emi dekret krá

lowsky rozhláäen jest we Wratislawí brzy po jello pî'i

jezdu, dne 30 ledna; tim wëtäi oddanosti uwitali a

chowali krále u sebe. Mooi toho práwa weäkeren ku

pecky obchod zemi komny Öeské s králowstwím Pol

skj'fm а s dalëim wychodem wůbec mél díti se wy

hradnë skrze mësto Wratislawské; umluwau s Joachi

mem markrabi Braniborskym powoleno jen mëstu Frank»

furtu nad Odrau podobné skladní prawo; tak йе kdo

koli z wychodnich zemi, Rus a Polska, zboäi kupecké

wezl do Némec neb do zemi koruny Öeské, i naopak,

mél napotom stawéti se we Wratislawi aneb we Frank

flu'të, a nabizeti tamëjäim kupeům swé zboůi k dal

älmu obchodu. Prawilo se, йе práwa toho, kteréä we

„выкусь wálkáeh pî'edeëlého stoleti pŕiëlo bylo w za

pomenuti, Wratislawané podplaeením nëkterych rad

králowskych dokaupili se zase. Ale nejen Polaci ne

chtëli podrobiti se naî'izenitakowému, nybrì i ze zemi

koruny Öeské, zwláëtë ode Zhoì'elskych a Hlohowskych,

protestowáno proti nému; energicky král Sigmund, со

pi'itel swobody obchodu, zastawil proto a zapowëdël

wäem swym poddanym кашу jakykoli obchod se Wra

tislawany, ani na pi'imluwy bratra swého Wladislawa

ohledu nebera.

Jeäté jiná byla pî'iéina neshody mezi králi Wladi

slawem a Sigmundem; synowec jich obau, Albrecht
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1511 syn Fridricba markrabë Braniborského, wolen byw od

kî'izowníkůw Pruskyeh za welikého jejieh mistra, po

ziwal sice pî'izné a pi'imluwy jak cisaî'e Maximiliana,

tak i )Vladislawa krale, ale od Sigmunda nemohl do

jlti uznání a potwrzeuí, pokud neoswédëil se byti pod

дадут koruny Polské; toho pak byli kî'izownici práwë

jeho zwolením uwarowati se chtëli. Pro tyto pî'iëiny

Sigmundowi poti'eba. zbrojeni se proti Tatarům Pŕekop

skym musila slauzitiA za omluwu, ze nepi'ijel, jakoì se

oëekáwalo, do Wratislawi sám, ale poslal jen důwër

ného sekretáŕe swého Petra. Tomického, k ujednání

zalezitosti důleäitych. Mezi tëmito stálo zasnaubení

jeho s Barborau, sestrau Jana Zápolského, na prwnim

miste; a. Wladislaw, i lékaŕem swym Michalem Hame

lem, farái'em Budinskym, chytî'e naweden byw, netoliko

swolil k nëmu, ale i sam nabizel bratrowi té newésty.

Bylat owäem nêkdy králowna Anna laskawa na. Bar

boru Zápolskau: ale král Sigmund oblíbil ji sobé ne

proto, ani pro Wladislawowu pî'ímluwu, nybrz jediné

pro její osobní Elechetnost i spanilost. Rozumí se, ze

strane Zápolské na dwoŕe Wladislawowë pî-ibylo tim

nemálo wliwu a moci; a kdyz Procek Maly z Cetuë

pŕichwátal byl do Wratislawi, aby pŕekazil, bylo jiz

pozdé. Jan Zápolsky od té doby jewil se co wojwoda

zemë Sedmihradské. ' '

1V déjinách Öeskyelx pobyt Wladislawůw we Wra

tislawi znáëí se hlawnë obnowením sporu o práwa ko

runy Ullerské k zemim koruny Öeské. Jest nepo

dobné k wíŕe, >a piedce prawda, ze kdyz knízata. i

stawowé шиш skladati méli obëma králům, )Vladi

slawowi iLudwíkowi, slib poddanstwi a wërnosti, a

wznikla. otázka, majíli pî'isahati jim eo kralům Öeskym,

neboli co králům Uhersky'm, Wladislaw nerozmyälel se
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Hei, ze pî'ijme pi'ísahu jejich co král Uhersky. Preláti 1510

a pani Uherëtí méli na dwoî-e jeho pî'ewahu: a kdyi

k jejich hlasu pì'ipojil se také wrchni heitman Slezsky,

Kazimír knize Téëinskj'f, bratranec matky Jana Zápol

ského, kterak mél on odolati wliwu jejich ? Ale pani

Öeäti, a tusim i nëkteí'í Morawëti, kteî'í byli pï'itomni,

pozdwihli proti tomu wysoce hlasu swého, i ldali zpráw

cům králowstwi Öeského rychle o tom wëdëti. Psani

obsirné, kterymz páni Öeätí bez meäkáni protestowali

proti poëináni takowému, a jehoz jádro zde opakujcme,

dodá té wëci nëco wice swëtla. Prawili w nëm králi:

„Uèinili sme WKMti nedawno nekterá poselstwí i psaní:

i jest nám to s podiwenim, kudy smo k té nemilosti

pi'isli, ze ste nám na. né neráèili odpowêdi dati. так

srozumëwäe a toho zpráwu majíce, ze WKMt ráöíte

k tomu miti kníiata i obywatele Slezské, aby korunë

Uherské slibowali, musíme opét pŕipomenauti, anobrì

i napomenauti WKMti podlé té pi'ísahy, kteraui tomuto

králowstwi zachowati powinen jste, ze netoliko byäte

mëli rozkazowati, aby km'ìata i obywatelé Slezëti slib .

korunë Uherské éinili, ale kdyby oni tak 6initi chtéli,

ze jim toho neráëíte dopustiti ale brániti. WMt můìe

dobî'e znáti, ktery pan a král kiestanskj" chce, aby

jeho poddam' k nëmu poddanost zachowali, ze jest

pi'edkem powinen podlé swé pi'isahy také k nim se

zachowati. Milostiwy králi! neraëte nam za zlé miti,

ze tak pisem. Wäak ÑVKMt ráëil ste této korunê 1161

niti pi'ísahu mnoho léty prwé nezli králowstwí Uber

skému, ze zemé w toto králowstwí wpojené na wëëné

базу nikterak nemají od ného byti odtrhowány. I

s prawau wërau neradibychme toho WMti pŕáli, abyäte

nëkomu k wůli a k radë lidi lehké mysli mëli dopustiti

se nèjakého úrazu swého králowského důstojenstwi.
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1511 A6 to známe, ie nëkteìi páni z králowstwí Uherského

mohau pî'edkládati néjaká práwa: wäak ponëwadi krá

lowstwi Öeské jim odpírá, zdá se nám wëc welmi ne

sprawedliwá, dokudìÁ о to nejsme rozeznáni, aby mèli

kníiata Slezëti i jini obywatelé slibowati korunë Uher

ské, jeíto prwé nikdy neslibowali a. nepi'isahali 28111—

nému jinému, neili králům Öeskym a. korunë Üeské.

Pakliby pì'es to kniäata, i obywatelé Slezëti, (aë té na

déje do tëch, kdo miluji swau Öest, nemáme,) chtéli

slib korunë Uherské èiniti: WKMti se opowidáme, йе

bychme chtëli toho s boil' pomoci mstiti, a litowati té

ki'iwdy а toho bezpráwi, pokudZ nejdéle naëich hrdel

1 statkůw stáwá; nejsmet ìádnému Ölowëku smrtelnému

zawázáni, bychme mëli opustiti práwa. tohoto králow

stwi, a. nepowstali, i s proléwáním krwe swé, proti li

dem, kteì'í chtéji ujmë а ëkodë jeho. Chcemet о to

k WKMti bez meëkám' ze wëech stawůw znamenité

poselstwi uéiniti, i prosíme, йе ráëite doëekati jeho we

Wratislawi, kdeito wäecko bude pi'edloieno i ozná

. meno, êeho timto psam'm ìádáme. Prosime také, ie

co WKMti píëem, ráëite dáti zjewnè öístì pied рёву

Uherskj'mi iMorawskjmi, pŕed kníiaty i pî'ede wëemi

этажу Slezskymi, kteŕí nyní jsau pi'i WKMti, i pi'ed

obci VVratìslawskau..‘L 166

Ёеё tak oprawdowá nechybila se u krále úëinku

swého. Nemoha. odolati ani jedné ani druhé stranë, а

wîda rozpaky u Slezákůw samych, ostychajicich se po

dráîditi Öechy proti sobë, po dlauhém ale marném wy

jednáwam' upustil 0d poäadawku, aby Slezáci jemu a.

synowi jeho tenkráte skládali slib wërnosti wůbec. Jen

 

166) Sauwëky opîs rozwláëného a na mnoze frásowitého psani toho

nalein sme nedatowanj w archivu Tfebonském.



Кии we Wrnlíslawí. Noi/:é @ellis-ma. 191

w tom zjewilo se smyälenijeho Öeehům mène pî-izniwé, 1511

ze we knízetstwi Opawském, kteréhoz bratr jeho Sig

mund zápisem danym w Krakowé 14 brezna koneënë 14

cele se odrekl, zawcdl (owscm proti zápisu swému dne Mm'

11 ledna 1510) panowáni dlc smysln а. zadosti pánůw

Uherskych. Pobyt jeho we Wratislawi prodlil se mi

mowolné jeho churawosti; kdyz pozdrawil se, dal se

odtud zase na cestu do Uher dne 15 dubna. ‘6" 15

W Öechách tó doby dálo se Wyjcdnáwani mezi Apr'

plnomocniky cisuŕe Maximiliana do Prahy poslanymi

а. Wládau zemskau, о kterémz newime nie wice, nezli

ze Wedlo ke smlauwám Wëéného miru a pî'átelstwi

mezi zemëmi Rakauskcm pod a nad Enzí s jedné, a

králowstwim Öeskym i markrabstwim Morawskym

s druhé strany. Cisaî` potwrdil je zápisem obëirnym

dne 14 dubna, kteryz ale, kromë obyëejnych slibůw a 14

záwazkůw k- zachowáni dobrého sausedstwi, nenaskytuje Apr'

nic pozorn hodného, leda ze w nem о zemich Uher

вкус}, ani zminky nebylo.ms

Nelze zamlëeti, kterak r. 1511 poëinalo se opako

wad osudné nëkdy (r. 1409) pro Öechy schisma; jezto

16 máje 1511 w Milanë kardinalowé nékterí, s woli a 16

pod ochranau cisare Maximiliana i krale Ludwika XII, Mai

prohlásili se 0 potí'ebë swoláni nowého koncilium do

Pisy, a to proti papezi Juliowi П, ktcryz od Benat

Öanůw wëe obdrzew co мы, nejcn wystaupil byl

 167) Klose document. Gesch. v. Breslau, З: Bd. II, 547. 558. Acta

Tomiciana, I, 133-4. 164. 174 (kdeä o prodeji Opawy od

kr. Sigmunda ŕoö jest.) Katana, XVIII, 615. Istvánii l. IV,

p. 37.

168) Plnomocenstwi od cisaŕe dané 9 Jan. 1511 chowá se w йе

ském korunnim archivu; wëëná. sinlanwa (Erbeinignngr) две

14 Apr. 1511 w c. k. tajném archîvu we Widni.
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1511 z ligy Kambrejské, ale i nowau zakládal „lign swatau“

proti pî'edeëljim sWym spojencům, aby wypudil eizince

z Italie wesmës. Koneilium ono zasedalo potom sku

teëné, ne sice w Pise, ale nejprw w Milanë, potom

w Lyonë, a chtëlo poèinati sobe proti Juliowi П asi

tak, jako nëkdy proti Rehoî'i ХП a Benediktowi ХШ;

Julius П а1е swolal zase jiné koncilium do Lateranu,

a tak hrozila, ki'estanstwu opët dwojice netoliko pape

zůw, ale i koncilii. Wladisiaw od Maximilians. mezi

prwnimi wolán byl k úéastenstwi w zamyälenych kro

eich proti bojownému papezi: ale jakkoli пешку Ъу1

wliw cisaŕůw na dwoî'e uherském a ëeském,l nezdá se

pŕedce, zeby myëlenky a frase o reforme cirkwe co

do hlawy i do audůw jejich, pocházejici z pî'íèin témëŕ

pauze politickych, nalezly tarn byly ту nëjaky ohlas;

a pí'edni prelat w jeho МЫ, Tomás Bakáë, kardinal i

arcibiskup Ostî'ihomsky, odebral se osobnë. k Lateran

skému a nikoli kPisanskému koncilium. Wäeeky pak

ty hroziwé pî'iprawy rozplynuly se potom w nic, kdyä

i Maximilian sám (1512) s papezem Juliem П smíŕil se.

Spor mezi Öechy a Uhry o pî'isluänost zemí Slez

skych zůstal, pokud wëdomost naäe staói, newyi'izen.

Obë strany woialy se k saudu a chystaly se wyprawiti

k nëmu î'eéniky swé s plnau moei: ale kdo mél bj'fti

saudcem jejich, a kde bylo misto nestranné, kdezby

w auplné swobodë, rownosti a bezpeénosti scházeti se

mohli? Wiadislaw co saudce nezdál se byti spůobnym,

ani stranë obojí, ani tuëím sám sobé.

m jednáno bylo w mêsíci srpnu w Budinë, о tom dáwá.Aung.

stary letopisec nasiedující zpráwu. „Poslowé ti, jenz

byli ku králi do Budína posláni, oznamowali swé po

selstwi nejprw ústnë, a potom z listu étli, aby nic ne

umenäili a. nepi'idáwali. Mluwili nejprwé ты, со se

Co w té Wéei _
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tkne Morawy, Slez a Srbůw neb Sestimëst, aby král 1611

pamatuje na swé sliby a zápisy, tech zemi od koruny

Öeské neodtrhowal k Uhrům, ale pŕi korunë Öeské za

nechal, pî'ipomínajice králi, kterak oblibiwäe sobë JMt

mimo jiné krále a pany znamenité, jeho sobë zwolili,

hájili statky i hrdly swymi, preti Matiaëowi králi Uher

skému pomoei mu Öìnili nad jiné krále prwnéjëi, do

Uherské koruny s welikymi náklady uwedli ос. Со

se pak Opawy dotyèe, kdez i heitman z Uher dan, aby

zase ku korunë Öeské byla postaupena: nebo Öechůrn

jest to welmi nesnesitelné, by mëlì Uhŕi ji мышца;

а nebudeli toho, ze ji chtejí moei (losáhnauti, by pak

mëli pŕitom poziti kohokoli w okoli. Kancelái' Ceská

ìádáme aby byla u krále jako prwé: ponëwadz král

Matiáä Uhersky, maje toliko titul ëesky, ten slawné

drzal ëeskau kaneelái'i, a coz pak WMt, kteryz jste

skuteönym králem. О listeeh, kteŕíkoli z kaneeláí'e

uherské wyëli a dani byli komukoli, kdo pî'isluëi ku

korune Öeské, my nic nedrzíme, ale je mocnë kazime.

К rokowáni o té Wëci do Uher nechtëjí jeti pani Се—

chowé, ale kdekoli jinde, bud'to do Morawy neb do

Slez, tu chtejí byti s moei danau od koruny; téz tak

páni Uhŕi atby s moei od zemë wysláni byli, pro 0d

tahy, aby nebrali sobë ku pomoei, ze s tim nejsme po

sláni a nemame té moei; to racte na nich dosahnauti,

at wime, k ëemu se mame miti. Naposledy timto za

wŕeli: jestliie pak WMt toto naäe mluwení sobé malo

wázi а jako uäima zawi'enyma pomiji: tehdy opowëdice

se Twé Msti budeme rozpisowati po zemích lokolníeh,

kterak se nam od WMti deje, ne jako od krále Мента-—

ského, ale od toho, kteryz se na swé sliby a pî'ií'ëeni

nerozpomina; a ze my take podlé toho nicímz powinni

nejsme WKMti.“

13
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1511 „Кип dal na to take odpowëd psanau w slowich

mnohych p0 sestnácti dnech, ku pánům, rytiŕstwu a

méstům, nejprw pi'edkládaje, kterak od poöátku kralo

wáni swého wzdycky byl ten, kteryz 0 pokoj a ŕád

pracowal, a jak mnoho dobrého mnohym cinil; a aby

sobë toho nebrali, by moci chtèli Opawy dobywati а

tudy nás k zármutku i tesknosti pŕiwesti, ale to radëji

pied sebe wziti, cozby wam k dobrému slauzilo a ku

pokojnému; nebotby se snadno zlé zacalo, ale jakyby

konec z toho prisel? ÑVsak wam pak to nic ke ëkodë

110111, ze Opawu drzi páni uhersti, ponëwadz ji chowati

chtëji králiLudwikowi, kteryz jest pan was i uhersky;

i chceme Wlozíti se w to, abychom wás w dobrau wůli

uwedli; a 0 111001, to chceme také na pány uherské

podati, ponëwadz nyní о sw. Michalu bude rákos a

potom za dwë nedéle, kdez 0 prziwa a jiné wëci spolu

bywaji duehowni i swëtëti; potom wám dame znáti eas

a misto, kdy mate prijiti.“ ‘69

Wedle wylozenych posawad politickych, nabywaly

w téchto létech take ncíboíenské nesmíze a грот] 01п1

dale tim wétëí oprawdowosti a powázliwosti. Koruno

waóni revers králůw ode dne 21 brezna 1509 byl (111

kazem, ze duchowni potî'eby a zalezitosti podobojích

stály wzdy jeëté w popi'edi w zemi a nepí'estáwaly

byti hlawnim prawidlem wlády zemské: a wäak nej

wysëi auŕednici a zpráwcowé zemëti byli od dawna té

mei` sami katolici, a nekteri mezi nimi netajili se swan

necbutí, ba nenáwisti, netoliko proti pikhartům, ale i

proti kaliäníkům samym, kteréz ne sice w aktách we
l rejnych, ale w saukromém obcowáni, práwë tak jako

cizozemci Wëickni, pokládali za kaciî'e. Král sam sta»

169) 81051 letopisowé na str. 329—380.
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welV se sice nestrannym, ale nepíes'táwal pi'áti si a ш—

mysleti cesty, kudyby bez hluku а bez pohorëení бе

chowé u wire poblaudilí mohli заве do lůna oirkwe

Rimské uwedeni byti. Kalisniky tizil pí'edewäim opët

nedostatek knëZi, kdyz po Augustinowi Lucianowi a.

Filipowi nenaëel se tŕetí biskup, kterj'fby jim jich

swëtiti byl chtêl. Tim se stáwalo, ze 'mnohé jejich

fary a. kostely zůstáwaly bez рой-011110 duchowní péëe

а obsluhy, kdyz mnohjI knêz po dwau i ti'ech, ba je

den pry ай i ëest far zastáwati mel. Pochopitelno jest,

ze páni katoliëtí, со patronowé cirkewní, na. tak opu

äténé Гагу rádi dosazowali knëîi swé, tŕebas propa

gandy ani ncobmysleli, а ze pŕi tom u swych podda

nj'fch newzdy potkáwali se s odporem; i netŕeba wy

kládati, proë а kterzik podoboji, nespokojeni jsauce se

stawem wëcí, hledali ale nenalezli pomoci na. snëmich

zemskych. Za posledniho králowa pobytu w zemi, pì'i

snëmu sw. Alzbëty, 22 listopadu 1509, obnowily se

byly tytéz pozadawky a i'eëi, které wyloiili sme ke

dni 3 bŕezna, 1502; prednim reënikem strany podoboji

byl tent-okrát pan Viktorin Ki'ineokj" z Ronowa. Král

utrmácen byw nekoneënymi stíznostmi o arcibiskupa,

dáwal za odpowéd, ze hotow byl jmenowati a uwesti

na stolici arcibiskupskau dle dobrého zdáni swého,

koho bude mooi: ale kaliänici stáli wîdy na tom, йе

powinen byl орда-1121 jim arcibiskupa dle kompaktat,

kteryzby swëtil také jejich záky, t. aby donutil ра

peze Julia П k tomu, k ëemu мацу z jeho pî'edchůd

oůw pohnauti se medal. Ёеёеш o to dlauhym a. prud

kym uëinën konec slibem od nejw. purkrabi Zdeñka

Lwa ohláëenym, йе král postará se o to. ”о Univer

170) Monum. histor. universit. Prag.‘ll, 231-33.

13”ŕ ~
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1511 sítè’ Prazîské, i dle sêznání kaliänikůw samych té doby

welmi kleslé, chte] kral pomocí powoláním k ni pro

fessorůw z Italie, t. jejím poì'imanènim, èemuZ mi

strowé Praiätí, a zwlástè M. 'Wáclaw Koranda, starec

jiz téméi' dewadesátilety, а wsak na tele i па duchu

wîdy jestë èilj", wëi moci opŕeli se; prawdê nepodobné

jest, со po Häjkowi twrdjli nekteî'í, ieby slibowal byl

také syna. swého krále Ludwika swéi'iti uëení profes

sorůw italskych w Praze; slibem takowym bylby jisté

neodwáíil se popuditi stawůw uherskych proti sobé.

Tak wëecky ì'eci о dostiuóineni podobojim zůstáwaly

dey jen pauhymi slowy, kterymi neumírnila se netr- `

péliwost jejich.

Na баню dotèeném snëmu o sw. Alzbété r. 1509

jednalo se bylo take o pikharty, t. о jednotu bratŕí

ceskych. Nejen tehdejsi kancle'î' Albrecht 2 Kolowrat

a Jan Swojanowsky 2 Boskowic, ale i jini páni nèkteî'í

horlìli, aby dle smlauwy Swatojakubské 1508 prikrocilo

se pì'isnéji proti sekte té, kteráz nemela na. snëmu tu

sim nizádného zastawatele zjewného, a jen páni Wilèm

2 Pernsteina 1 Albrecht Rendi hledéli postrannè mirnìti

krutosti proti nim zamyälené. Zrozkazu králowa, nejw.

purkrabi pan Lew psalwsem pánům a rytiŕům ceskym,

kteŕimcli bratŕi pod schau, ahy postawili wäecky knèìi

a uèitele bratrské na den Bw. Jana (27 prosince 1509)

k náprawë p`red knëìstwo strany oboji, katolické па.

hradè a. podoboji w méstè Praìske'm, jakì kterym u

kstzáno bude; zejmena. mèli postaweni byti Lukás ba

kalati', VVawŕinec Krásonicky, Jan Сету lékaî' a jini

nékteì'i. Protoì bratí'í psanim dne 15 prosince danyui

ku králi stëíowali sobë: „deje se wéc, jeìtoby se nám

pŕed hohem nemëla diti, abychom bez ì'ádného a wol

ného iswobodného slyëeni méli wydáni byti k náprawé
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bezdéöné od tëch, s nimiz nase pi'e jest, a nemohlili 1511

bychom pro swé spaseni na tom prestati, abychom trá

peni a smreeni byli“; i prosili, aby nebyli nuceni pod

stupowati saudn swych odpůrcůw, ale aby jim dáno

bylo slyëeni wolné; a koneënë, neeheeli král jich miti

pod seban, aby rozkázanim jeho propuätëni byli do

zemi cizich, kdezby jim s jejieh nábozenstwim misto

dáno bylo. Ale prosby takowé oslyäeny jsau, a tudiiŕ.I

opakowaly se ty samé wyjewy, jako prede dwëma léty

(1507.) „Pan Jan zWeitmile wyslal ëtyry bratî'i, dwa

z Leneëic, a. dwa. z Kláätera; pan Trcka ti'i, z Byd

iowa, z Méstce a z Chotëboŕe; pan Jií'ik Spitálskj'f

jednoho z Zelezniee, pan VVotickj" pi'iäel sám s jednim;

Klatowstí wyslali dwa z mêsta. swého. Zádnj'f z nich

nebyl knëz'ani uèitel. Dwa z nich podali mistrům

Praískjim list, w nëmz oznámeno, proc nestáli sami

brati'i starëi: ze to stáni nebylo wolné а swobodné, nez

aby bezdéky nuceni a trápeni byli; w takowé wire,

prawili, Kristus pán nezawazowal swyeh Wërnych, ale

wysti'ihal od ni. Ti, ktei'i se stnwili, nebyli pry'y od star

ëich posláni, ale k rozkazu pánůw swych museli státi;

protoz zádáni jsau mistri о рНш1иши ku králi, aby

lidé ti obecní a pracowiti zase k ziwnostem swj'fm na

wrátiti se mohli. Dálo se to we dnech 26—29 pro

since 1509. Nejw. purkrabí pan Lew po kratkém pre

slechu ypreswedëiw se, ze ti, kdo stawili se, nebyli

knëzi ani uéitelé, propustil je zase. Ale jakkoli takto х

s hůry, w nakládani s bratì'imi, potj'fkala i stî'ídala se

krutost se showíwawosti, staw jejieh wei'ejny w posled

nich létech panowáni VVladislawowa llorëil se tim wice,

ëim wtce rostl poëet jejieh парома. Sborowé jejieh

zawŕeni byli Wände, ani We Mladé Boleslawi, ani w Li

tomysli nedowoleno jim, leé podtají, odbj'fwati sluzeb
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1511 Ъой1с11; staräí jejich té doby rozesílali pisemná. nauëeni

13

Mai

a napomináni wäem bratŕim po Öechách i p0 Moi-awe,

aby prj’y pamatowal kaädy na smlauwu, kterauì uéinil

se pánem bohem i s bratŕími, kdyìÃ pî'ijímán byl W jed

notu, ie na to tré ëlo kaîdému, aby opowáìil se cti,

statku i iiwota swého. 1 на krále tauäeno we psanlch

tëch, ie neteënë dlwal se na hojné útisky a „dí-eni“

cliudélio lidu swého, ale nesnzíäeliwosti w náboîenstwi

nejen wolnau pauätël uzdu, nj'fbrä i napomáhal w ni

horliwë sam; kdyì pry propustil byl pŕi swém korn

nowáni Wäecky wëznë bratrské a nebránil jim, „Wedlo

se mu Wäe ëtastné ай do toho база, 1‹(1уй jest list

pl-wní psal (1503) k óeskj'fm mestům, aby nás netrpéli;

a kdyì dr'uhj’f psal (1507) ku pánům i mêstům Pfis

nëjsi, hned se poëalo neätësti, ie jest ranën téikau

nemoci, a neni zdráw ai do dneëniho dne.“ ‘7' Ostatnë

martyrologium jednoty bratrské newykazuje z téchto

let neili jediného muëennika, Ondí'eje Polewku, mé

ätana Kutnohorského, jenì 13 máje 1511 od podobojich

samych ke smrti odsauzen a weŕejnë upálen Ъу1, pro

toäe pì'i msi swaté, kdyZ kaliänici klekali pŕed swátosti

oltární, napominal jich byl nahlas, aby toho neëinili,

ana рту to byla modlosluìba.

Pŕi zmáhajicim se takto ruchu náboäenském stalo

se pi'irozené, йе kaliënici, trpíce ujmu se dwau sti-an,

od katolikůw 1 0(1 pikhartůw, Wolali a budili se mezi

Ke dni 21 máje 1510 swoláni byli

wäickni stawowé strany podoboji z Öech i z Morawy

do Karoline. wPraze, aby spoleënë radili se, jakau 0d

powêd by dati meli na králowu resoluci jim tchdáïr.

oznámenau; kdyì pak 0 nowém roce 1511 орёт polo

sebau k odporu.

171) Archiv bratrskj" w Herrnhutö, (111 VI, l. 39 sl. 73 sl.
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zili sobë sjezd do Kutnéhory, král zapowidal jim schá.- 1511

zeti se bez jeho wedomí a. wůle, набей oni posluäné

zdräeli se rokowání spoleóného; a wäak 30 listopadu 30

1511 opakowal se takowj'l sjezd we Karoline, a tu ná.- Nov'

Гей nad útisky od strany Rímské byl tak hlasity, йе

nedai se ukojiti wiee. Uzawî'eno hluënë, zádati na

snëmu nejprwé pŕiätím, aby práwni záwazkowé mezi

stranami pod jednau i pod oboji, a zejmena jak kom

paktaty tak i zápis r. 1485 na mir nábozensky, buffto

naprosto zruëeni a. za neplatné wyhláëeni, aneb skutkem

owäem prowozowáni a swédomitë zachowáwáni byli;

strana Rimská, tak prawili, buäto budiì. nám pomocna

skutkem, aby zákowstwo nase bylo swëceno, aneb pro

pust nas ze zápisůw, a my ji propustíme také, i opa

ti'ímb se dle toho. ÑVäickni podoboji slibili neopauëtëti

se lu'dly i statky, jestlizeby wëc ta nepi'iëla k místu7

a kdyby jeätë dále utiskowáni byti mëli. "2

Jaké potom wedly se ì'eëi na snëmu swolaném ku 1512

prwnimu pondéli w posté (1 bi'ezna 1512,) nelze náml Mart.

udati; wíme jen, ze Юты strana rokowala pro sebe

na Hradëanech w dome pana Rosenberského, podoboji

pak scházeli se na radniei staromëstské, a, ze napnutí

mysli s obau stran bylo weliké. Teprw о druhém

snëmu, swolaném ke dni Swátosti (23 dubna sl.,) mámeggApr,

wedomost ponëkud plnëjäí. Trwalt ai do 5 máje a 5Mai

dotykal se wäech důlezitych otazek Öeskych: predni

byla. nyní zase různice cirkewuí a nábozenská., potom

rozepî'e mezi stawy, pak spor s Uln'y о zemé koruny

Öeské, zpráwa důchodůw a. dluliůw králowskyeh, tre

мы odpowëdníkůivv a zhaubcůw zemskych, zlepäení

172) Psnni Prníanůw ze dne 2 májc 1510; orig. w Öeském Mu

seum. Staf-í letopisowé na str. 328. 331.



200 Km'ha XVII. Кии U'Íudz'slaw II. Öl'á'nek 4.

1612

28

Apr,

mince a podobnych zalezitostí wice, mezi nimiz i swo

bodná plawba ро Labi ai до lnoí'e a nazpët. ‘73 Sne

niowání nad obyëej ziwé a polmuté mélo důlezité ale

nestejné následky: uëinilo sice starymrozbrojům konec,
I Со до nabozenstwi

stalo se koneöné narownání w ten spůsob, ze uznána

potŕeba náprawy a odkázána k saudu 24 osob, a to

piedních rad králowskj'fch oboji strany: ale pokuty 1110

ale zbudilo a zjitŕilo nowé zase.

zené na piestupky prominuty za minulost, a jen bu

daucnë mëly ukládány bj'fti bez úlewy. Fary odcizené

kterékoli strane mëly skuteënë bj'ti nawráceny zauplna

pod pokutami dotöenjimi; smlauwa pak nábozenská

r. 1485 na 31 let uzawî'ená nabyla platnosti wyslownë

na wäecky ¿Easy budauci. Uzawŕeni toto zejmena ¿italo

se дне 28 dubna.. Za pì'iéinau arcibiskupa, zpráwy

důchodůw a dluhůw králowskj'ch, téz slibu knízetstwi

Slezskj'ch, wybrány ze snëmu Osoby, kteréz jeti mëly

ku králi s plnau moei; mezitirn mél nejw. purkrabi

pan Lew konati zpráwu dotëenjich důcliodůw pŕedse,

а w archivu zemském mélo Wyskaumáno byti, ëeho

ku prowedeni zemskjich práw proti Uln'ům bylo po

tŕebí. Naiízení, která se stala pro zachowání pokoje

a poŕádku, pro lepäí wedeni práwa atd. pomijíme zde
mlëenim. I

We рт stawowske’ mezi slechtau a mësty stal se

Mésta

zalowala, ze stawowé panskj' a. rytíí'skjr о mnohycb

artikulích rokowali porůznu, a mêstům jich, jakoby se

na snému tomto nowj'f rozstrk, nowé rozjiti'eni.

173) Ölánek snëmowm'ho sneäení o wëci této 2111 doslownë takto:

„11. coz se silnice dotjëe, Нет“ jde po Labi в! до шо1‘е,

aby o to jednlmo bylo, aby mohla swobodnë jíti, a cla aby

pï'csazowána nebyla, aby tudy wäecka kupectwí od mofa ai

sem a odtnd tam swobodnë jl'ti mollla.“
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jich nic nedotykali, ani neoznámili, chtëjice pry tudy

wywesti je opêt ze hlasu tŕetilio; äádala tedy, aby

dáwné jejich stiinosti wäecky wzaty byly w úwahu а

postaweny jii jediiau na. sluëném konci. Páni a ry

tiŕstwo, chtëjice wylmauti se půtkám, odkládali jednáni

takowé k jinému èasu, а kdyi mësta doléliati nepŕe

stáwala, ukazowali jim па zŕízenlzcmské а na králow

ské rozsudky. Ро dlauhj'ch hádkách, kdyi 5 máje

dálo se uzawíraní snëmu а wkládaní jeho do desk

zemskych, staw mêstsky zi'ejmë a. nahlas protestowal

proti nëmu, prawé, ie k Öemu mesta neradily, k tomu

ani pomáhati powinna nejsau a nebudau, а ie u sau

důw zemskych nechtëji k ìádnym půlionům wice stá.

Wati, neili jak а pokud od dáwna jiì oswëdéowali se.

Protest ten olilásil jmenem celého stawu méstského

Praìsky mëäfan a. ŕezník zámoínj'f, Sigmund Wanië

kowic, obyöejnë jen „pan Ziga“ zwany, té doby spolu

králowsky perkmistr, ëili ŕeditel úŕadu hor winiénj'fch;"‘

wstaupil ltim poprwé па dëjinné jewiätë, na. nëmì ро

mnohá. léta trwaje, nabyl sobë památky trwalé, ай ne

wäfly chwálené. Spolu ale spůsoben skrze to wei'ejnym

záleîitostem a péëem národu ruch а smër nowy', jakoì

o nëm dále wyprawowati budeme.

174) Stnŕí letopisowé str. 333-4. lepis snëmowm' _w rkpp, Prai

ském i Randnickém prńw zemskŕch. Psaní Praianůw k Bu

déjowskjm 7 Mai, Kauŕimskŕm 8 Mai atd. (Orig. ëesk.

Museum.)

1512
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C L AN EK P A T Y.

PÜTKY sTAwoWsKÉ A KNÍZE BARTOLOMÈJ.

Nowe' шатает? врогйш skrze mësta. Jan. Hlawsa. Pan Lew

ап'а/ат zpráwce. Snëm о sw. Kaleŕinë a smlauwy w Klad

§të. Kmfà'e Bartolomlj a Wratislawítí. lllarnc' rokowání

mezi Машу. Zápís slawu "Фивы/ю а [ст’ёгбет Bartoloméjem.

Sjezdowé po krajích, powslání Llëlnickych, pewnëní hradu

Praískélio. Sjezd a manifest Маши mëslsköho; ‘Feëi kníëele

Barlolomëje.. КМ! WYadislaw абс/сап pro mësta pod wg

mínkamî. Snëm w Kolfnë a obleŕemf Skály. Nesnáze od

obcí. Bauŕlz'wé sceny pŕed králem w Tatë a ш Dudlnë.

Osobni pomëry. Кош! snëmowá-ní a орбиту nadar-jeho.

(R. 1512-1514.)

Rozepí'e stawowská mezi êlechtau a mësty o

práwa politická. jednánim snémownim o Swátosti r. 1512 .

dostala se орёт do popi'edi weî'ejnych zalezitostí národu

ëeského. Aëkoli jiz od r. 1479 nepŕestáwala zaujimati

wice ménë mysli a швы obywatelstwa, zdálo se na.

jednau predce, jakoby nyni znowu byla zrodila se, ja

koby o ni jeëtë nic nebylo ustanoweno а. Wëe teprw

od poëatku predsewziti a rozhodnauti se melo. Tak

tomu owäem nerozumëli ani panstwo, ani rytiŕstwo:

pro ne otazka sporná dawno urownána byti se

zdála, jak zŕizenim zemskym 1500, tak i králowymi

rozsudky r. 1502 a 1509 a smluwau Swatojakubskan

r. 1508. Cely поту ruch pochazel tedy wyhradnë se
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strany stawu mêstského, kteryî eitiw se aktami dotëe- 1512

nymi uwedena bytî do postaweni nesnesitelného, uminil

koneënë stůj co stůj a s nasazením wäech swych sii

wybawiti se z nëho. Od tè doby ай do smlauwy Swato

wáciawské (1517) ukojení zádosti a potŕeb toho stawu

predeházelo dolélmwosti swau wäeeky úlohy a. péëe

moei wládni w zemi; jiné zálezitosti, jako uwedení ar

cibiskupa, zpráwa 'důchodůw a dluhůw králowskych,

spor s Uhry atp. muser podŕíditi se smëru panujícimu.

Nowé toto pozwednutí a obìiwení sporu témëî`

zastaraiého wydaŕiio se následkem nowych sil, které

W nem působiti poëaly. Jakoì. kazdé hlubëí hnutí

ducha i kazdé wzbuzení nowych jeho potrei) a zájmůw

naeháziwá ëasem swé zástupee a tlumoëniky, tak i od

dílné postawení stawu mêstského a potreba hájeni jeho

swobody zplodily ze sebe a nasiy ty osoby, které pŕed

jinymi hodily se k dilu takowe'mu. Byli to zejmena

dwa muzowe', Jan Hlawsa i Jan Разбей, kteí'i té doby,

die slow spisowateie sauwékého, “5 „netoliko w Praze,

ale i we wäem stawu méstském oba jako dwé swëtla

wzeäli, jsauce od bolla obdai'eni oswícenym rozumem

a wymluwností nad jiné lidi; a wëak na mysli byli

hnuti rozdilného. Jan Hlawsa byl rodem z mésta Stî'i

bra, z poetiwych a iádnych rodiëůw stawu mêstského.

Bywprwé chudym zakem, bywai pak i kantorem po

ëkolzích; potom oîeniw se, wzhůru wzdy sel a erbu

Sobë za krále )Vladislawa dobyi, s titulem z Liboslawë.

A jsa oswiceného rozumu a wysokého wtipu, bywal

wolen па úi'ad konselsky (w Praze poprwé 30 bŕezna

1509,) a prwni misto w nem dräiwal. Co jest pak

175) Bartos'e pisafe, we kronice Praäské od r. 1524 do 1530, wy

dané od K. J. Erbena, w Praza 1851, na str. 20-22.
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1512

'I' Mai

20

Mai

dobrého králi pánu swému i stawu mestskému einiwal,

to jest mnohym w zemi Öeské i jiude wedomo. Jan

Paeek byl rodem ze Starého Knina, 0d chatrnj'feh ro

dieůw рощ. Bywal take chatrnj'fm zakem po ekolách,

rektorem i kantorem; potom odtud oddaw se do kollejc

Prazské, byl ueinen bakaláŕem i mistrem (г. 1493.)

A tak Wzdy wzhůru jda, byl wzat od Prazanůw stavo

mestskyeh za nejwyäeiho pisal'e radniho po smrti M.

Prokopa (tueim r. 1498); praeowal w tom nekolik let,

jsa. na slowo znamenite wzat, a kdyz se zbawil pisaî'

stwi, po nedlauhém ease wolen bywal na konäelstwi.

Statkůw sobe dobyl ieeñowánim pi'i saudech zemskyeli,

a zjednal sobé za krale )Vladislawa erb, pŕijmim ze

Wratu, a za krále Ludwika pî'iäel i k rytiŕstwi.“ Ай

potud slowa Bartoäe písaŕe sauwekého, kteryz take to

swedei, ze po nekolika létech cele obywatelstwo Prai

ské delilo se we strany Hlawsowu i Paekowu,- jakoj

imy dolieime toho easem swym. S poeátku po ne

kolik let oweem jen Hlawsa sám Wynikal swym pů

sobenim. Tŕetim wyteenikem stawu mestského w Praze

byl jiz doteenjr Sigmund Wam'ekowic. )Vedic techto

wyznamenáwali se jeätë schopnostmi a einnosti swan

Martin Holec ze Kwetnice, Sigmund Twarsky'l z Lest

kowa, Daniel Raue z Wlkanowa w Praze, z jinych

pak mest zwláete Wáclaw Repnice z Litomei'ic.

Hned po noWém rozstrku mezi stawy, dne 7 máje

a násl., obrátili se Prazané ke wëem králowskym me

stům, a wyloziwee jim pi'íeiny stiznosti swych i úmyslu,

nepowoliti stawům Wyääim co do pozadawkůw jejich,

ptali se a “дан (10 dne 20 máje ureité odpowedi od

kazdého mesta, chtejili stati s nimi w té pi'i a neuchy

lowati se od nich? a zejmena, chtejili nestawati ku

půhonům saudu zemského, ku kterym se byli neswolili,

l
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а zasaditi se spoleéné proti wsem nehodám a. prikoi'im,

kteréby skrze to na kteraukoli osobu neb obec pí'ijiti

mohly? Ani jedno mésto neodepŕelo swé solidárnosti;

wsecka jistila, ze budau w tó pi'i Prazanům radni a

pomocni „do .tech hrdel i wseho swého pi'emozeni;“

jen Pisthi a ponêkud i Plzenstí ukazowali se trochu

rozpaëitj'mi. Ale ponéwadz nacházely se w mêstech,

zejmena i w Praze, take osoby stawu panskému cele

oddané, zawedeno we wëech étwrtech osobni wyëeti'o

wáni sausedůw, zawazujíli se netoliko nepohánëti zad

ného mêstana k saudu zemskému, ale i nestáti sami,

kdyby pohnáni byli? Nekterym pry’y slo takowé wyznáni

newelmi sladce z úst, a wëak uciníli je pŕedce; a ktei'í

se mu wyhybali, zaznamenáni jsau. Následkem toho,

kdyz o nejprwé pi'iätich suchych dnech letniénych, dne

4 cerwna, u zemského saudu wyhlasowáni půhonowé,

neohlásil se nikdo z mest. K tomu saudu pani Wilém

z Pernsteina i Ladslaw ze Sternberka. byli nepî'ijeli:

zdali z aumysla, ëi náhodau, nelze rozhodnauti. "в

Králi Wladislawowi mesta wydala zwlástnim po

selstwim poëet z toho, proc odhodlala se k odporu n0

wému, ale nepotkala se s zadauci odpowëdi. эту

letopisec wyprawuje, ze о sw. Bartolomëji rytiî' Albrecht

Rendi z Auäawy, „maje list mocny od krale, pohnal

pnrkmistra, konëelůw a rady, starsich i wëi obce sta

rého mêsta Prazského, aby se panem Sigmundem perk

mistrem ujistili a na den sw. Jeronyma. (30 МН) na

`saudu'zemském pred pány ho postawili, protoze jest

mluwil proti práwům wsi zemë i proti králi; pokládal

176) Рыжий Prazská. 7-8 Mui, 5 Aug., zápis mesta Poliëky 6 Jun.

aj. w. w Ceském Museum. вып letopisowe' str. 334. 341.

Fr. Éwenda, II, 93.

1512

4Jun.

24
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1512 sobe pokuty sto tisic kop gr. e. Druhy půhon byl

z toho, ze sau nawodili obec, aby ku půhonům nesta

wali, a k tomu je wedli preti záwazku, kteryz sau

ueinili králi i wëi zemi; a to sobe král pokládal po

kuty tez sto tisic kop gr. e. Ti'etí půbon, ze sau se

Ys mesty puntowali a je ktomu pî'iwedli, 2e peeeti swé

na to posilali, aby se W tom neopauätelì: pokuty také

sobe pokládal sto tisic kop gr. „IVzalby rad i

polowicii“ doloìii s ausmeskem суй letopisec.

Osoby wybrané ze weech ti'í stawům na poslednim

snemu о Swátosti, aby jely ku krali do Uher k jednáni

0 arcibiskupa, о zpráwu důchodůw a dluhůw králow

skych, о slib zeme Slezské atd. wyjely z бес}: teprw

18ept.okolo 1zá1'i; mesta pi'idaly k nim etyî'i Osoby ze stawu

20

Sept.

swéhe, aby zastaiy wee jejich pied kralem, a mezi

ními take Sigmunda )Vaniekowiq kaädé lne-sto poslalo

p0 nich králi odpowed swau zwláetni, а Weak sepsanau

die naueeni Praianůw, na. posledni jeho pŕísne psani.

Krai jich diauho neehtel pustiti k sobe; ba rytiì'i Rendi

a „jeho podpazníci“ Шапку a Pecingar i o to pry" se

zasazowaii, aby byli zjimáni. Kdyz aie koneene pi'ìeli

piedeñ, pî'ijal je nemilostiwe, ani ruky podati ne

chteje; az kdyz nekteî'l' pani sami domlauwali mu, ze

by z takowe pìisnosti nic nepoeio dobrého, umirnil se

а. stal se ponekud pì'iwetiwym. Sigmund Waniekowic,

swadeje weecku pí'ieinu králowy nemilosti na tajne de

nunciace, oswedeowal se о auplne a stálé wernosti jak

Osoby swé, tak i weekereho stawu mestského W бе

ellách, ai král zdál se byti cele spokojen. Ale dne

20 záîi dana od neho pisemná odpowed, jakowé se

mesta byly nenadály: ze Kxálowa Milost ráei jim jeëte

tu milost ueiniti a skrze nekteré pany a nekteré z ry

tiî'stwa s plnau moei k tomu Wydané pî'ìjmauti od nich
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náprawu, 116 116111111 ji die jeho wůle, ie se mezi sebau 1512

zapisowaii; paklìby w tom swé wůle uìiwati chtëli, ie

JMt ráéi to práwem- pŕed se k mistu wésti. Nez to

ie miti chee a. pi'ikazuje, aby ku práwům a k půho

nům stàwali podlé jeho rozsudku a. jejich zapsáni;

pakliby pŕes to ŕád a. práwo zemské déle rusilì a.

k půhonům nestáwali, Éeby jim toho nikterak jìnak

pominauti nerácil, nez jakî pokuty zemské ukazují.

Chtéjili pak na snëmu, kteryi nejprw poloien bude,

06 jednati s pany a s rytiŕstwem, to ze JMti nebude

proti wůli. ‘7"

Nejdůlezitëjäi tenluáte následek jednání Budin

ského byl ten, ie nejen ponechána. w rukau pana

Zdeñka Lwa 2 Roîmjtála. weäkera wrchní грибах: krá

lowskych důchodůw a dluhůw, ale i znowa pojiëténa.

jest; dne 18 záî'i Wydal о tom král dwa zápisy, w jed- Säst

nom dal témuì рани Zdeñkowi co jistci a. otatnim 'p'

zpráwcům. zemskym co rukojmim za jeho dluhy wsecku

moc nade wäemi králowskymi zámky a důchody bez

wyminky; pan Lew mél dle uznáni swého usazowati

1 sesazowati úí'edníky na zámcich onëch, ai i nejw.

mincmistra. na Kutnéhoì'e, pŕijimati od nich poëty Va

zawádéti орган/у na statoích, kteréi jemu poti'ebné wi

déti se budau; král jen s jeho'swolenim mohl 2 dů

chodůw swych jakékoli milosti Öiniti; 0 jiné pì'itom

kontrole, nezli která. skrzc zpráwce _zemské diti se

mela, neni w zápisu Teci; a weak i králi 1 panuLwowi

ponechano na wůli, wypowediti smlauwu tu půl léta

napŕed. Druhym zápisem pojistil král рани Lwowi a

jello dédioům náhradu za wsecky äkody, kterézby mu

177) Staŕi 1ctopisowe' str. 435-457. ’Psnní Praíanůw dne 15 Oct.

1512 в j. w. w Öeském Museum. 
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1512 zpráwau dluhůw králowskych pi'ijiti mohly, a ktere'z

budto pî'ed menëími auî'edniky desk zemskych aneb

pied saudem purkrabskym prokáze; nedostaneli se mu

ji, budau moei on aneb dédicowé jeho zwésti se die

práwa obyëejného па statky králowské, a obdrzeti je

k dédictwi. Smlauwa ta stale. se prj'f s wëdomim a

swolením tech, kteí'í ze snëmu о Swátosti posláni byli

8 Oct. ku ln'áli; zápisy wlozeny do desk zemskych dne 8 i'ijna

k relaci nejw. kanclél'e Ladslawa ze Éternberka. "3

Mir nábozensky nu poslednim snému o Swátosti

byl se podaì'il s tim dolozenim, ze 0 hlawním poza~

dawku podobojich, uwedeni arcibiskupa do zemë, melo

wyjednáwati se s kralem орёт; proto wedle swëtskjch

stawůw prijeli byli do Budina, take dwa audowé kapi

tuly Prazské a dwa podobojí faráí'owé Prazsti. О pů

sobeni jejieh ale nezaznamenáno nic wice, nezli ze tito,

náwodem pry onéeh, kdyz weëli do kostela, wyhnáni

sau odtud potupnè, jak» kaciri, k Welikémn pohorëeni

jak Cechůw, tak i krále samého. We hlawni weci, co

do arcibiskupa, neprowedeno zase nic, jakoz ani co do

pretensi uhei'skjieh na. zemë koruny Öeské; oboje od

kázáno znowa ke snëmu, kteryz ulozen byl kralem do

Prahy ke dni sw. Kateriny (25 listopadu;) ustanoweno

pak nad to, ze о sw. Mikulási (6 prosince) drzeti se

mél we Kladsku generalni sném zemi Öeské, Moraw~

ske, Slezské i Luzieké o nèkteré jejieh spolecné po

ti-eby, a zwlásté о bájení jejieh'proti odpowëdnikům a

zhaubcům zemskj'm.

25Nov. Snëmem o sw. Кадеты}; trwawäim od 25 listopadu

2060- do 2 prosince, ustanoweni jsau nejprw, „kteì'i se mëli

178) Zàpisy ty neznchownly se w pûwodnim znëní, známe je z pfe

kladu toliko, Магу РгосЪк Maly z Cetnä r. 1518 tuïim pro

cisonv'e Maximilians. uöìnil. (MS. bibl. c. k. we Widni 8054.)
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_s pany Uherskymi sjeti o krále a dedicůw jeho i krá- 1512

lowstwi Öeského dobré a. potŕehné, tez o slib, jcjz

méli knizata. Slezská. i jini obywatelé шиш králům

Wladislawowi a Ludwikowi i jejich potomkům;“ byli

to wsickni nejwyäsi auŕednici a saudcowé zem'stí sta

Wůw panského a rytií'ského, téz marsalek (Mikuláë

Zdársky ze Zdáru) a prokurator králowsky (nyni Ma.

tiás Libák z Radowesic;) k nim mél jeätë w kaìdém

kraji wolen byti jeden z rytiŕstwa.. О zástupcich stawu

méstského pi'itom nebylo reci. Potom jmenowáni plno

mocnici celého snëmu, kteì-i jeti mëli k jednáni do

Kladskazpáni Zdenék Lew, Wilém z Pernäteina, Jin

ать ёмьетьу, ЛпдНсЬ z Waldheim, Michal sla

Wata, Wilém Kostka, Radslaw Bei'kowskj'7 z Sebirowa

(nyni nejw. pisar,) Mikuláä Zdársky, Albrecht Rendl,

Matias Libák; ze stawu mëstského nejmenowán opët

nikdo, a wäak Elo jich potom predce nëkolik, a mezi

nimi Jan Hlawsa. Uloìeno jim jednati we Kladsku,

mezi jinymi potrebami zemskymi, take о dluhy knizete'

Karla Minsterberského u nekterych pánůw ëeskych, a.

о Zidech, mslm wůbec ъгреш by'ti w éechách, w Мо

rawë, we Slezsku i w Sestimëstech. Ponéwadi pak

Zìdé w Öechách poëali byli pohánëtì wëecky swé dluz

niky pi'ed auŕad purkrahstwi Prazského, nalezeno tymze

snëmem, ze to mëli ciniti jen ti, ktei'i méli dluhy W re

gistrách purkrabskych zapsanc' aneb listy ujiätëné, z ji

nych dluhůw ale ze mëli dluìníci winëni byti na tom

práwë, ku kterému ktery pŕisedël. -Spatŕowána w tom

jakási koncesse stawu méstskému we pì'i о prislusnosti

k saudům, kteréz tu owäem nerozî'eäeno w celku, ale

odkázáno ku kommíssí zwláà'tní ze wsech ti'í stawůw

slozené, a majici se sejiti ku pî'átelskému rokowáni

o suchych dnech postních nejprwé pŕíätich. W otázce

14
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1612 o uwedeni arcibiskupa reenil za krale na snemu nejw.

pisai` Radslaw Berkowskjy ze Sebii'owa. Objewil se

Atenkrá.te patrneji 110211 kdy onen lichy kruh, we kte

rém toeila. se zaleäitost tato jiä ode dáwna. Král chtel

owëem dáti zemi arcibiskupa: ale z eeho mel tento

2177 byti, kdyz statky arcibiskupské wäecky bez

mala od stoleti byly rozzastaweny? Rímská. kurie mi

wala obyeej, kdykoli о arcibiskupa do Öech zádána

byla, klásti -za pî'edbeänau wyminku kaidého w té

weci wyjednáwani, aby oni statkowé prwé naprosto a

cele паштет Ъу11. Na wyplatu zástaw tech рой-0111

bylo predeweim swoleni nowé berne znamem'té: k ta

kowé ale 2 podobojich nikdo raditi nechtel, pokud ne

dáno rukojemstwi, 2е arcibiskup ustanowen bude we

smyslu kompaktat Basilejskych, dle äádosti, které

3 brezna 1502 wysloweny a od nas na swém miste

oznámeny byly; a pochopitelno jest, proe páni a rytiî'ì,

majici w zástawe statky duchowni, nesnaîili se usnad

'niti cesty, která chatrnau náhradau mela wywesti je

z poîiwáni jejieh. Také na tomto snemu äádáno jme

nem králowym o berni: ale stawowé rytiŕskj1 a mest

sky aspoñ w odepî'eni ji ukázali jednau ducha swor

ného. ”9

О důleäitém jednání тёти Kladského, kteréz po

ealo se dne 15 prosince, zpraweni jsme opet welmi ne

dostateene; "о známe 0 nem jen zápisy od plnomoc

nikůw králowstwi Öeského, markrabstwi Morawského

15

Dec.

179) Stai-i letopîsowé str. 337-8. Zàpis snemu Swatokateï-inského

w rkp. bibl. Raudnické.

180) Zwláäte litowati jest a diwiti se, 20 pîlnŕ jinßk a 110111021)"

wen)i Klose (Documentirte Geschichte von Breslau ac) o

snemn tomto tuäim äádné známosti nemel; srown. u nëho

str. 606.
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a knízetstwi Slezského dne 18 prosince Wydané a na- 1512

wzájem wymënëné, obsahu i smyslu stejného, o soli- plegen

dárnosti a spolupůsobení tëchto zemi proti wsem, kdoby

w nich ì'ádu a práwu se zprotiwili a pokoji pŕekázeli,

takze кайф: zemë mohla. i mela swé nepi-átely, odpo

wëdniky, zhaubce, zlodëje a. piechowawaëe jejich pro

následowati a stíhati ai i pi'es hranice swé, a nalezati

u sausedůw шей ochotnau a powinnau pomoc jako

doma: Öeehowé w Morawë а Slezsku, Morawané a.

Slezáci W Öechách. Smlauwa ta mëla trwati az do

smrti obau králůw, Wladislawa iLudwíka, aneb kdyby

oni seäli se swëta dŕíwe, 20 let mezi Öcchami а Mo

rawau, 15 let mezi Slezskem a. zemëmi dotëenymi.

S èeské strany pî'idána ohrada, ze rozdily u wiî'e pod

jednau a pod oboji, a „záëtí“ mezi mësty а jinymi

stawy о nestáni ku práwům,nemély smlauwé té nikte

rak byti na pŕekázku. Král Wladislaw potwrdil ty

zápisy, s Welikau jich pochwalau, w Budínë dne 22 .

ledna 1513. ‘81

Dotèená wëak „misti“ mezi mësty a. jinymi stawy

,ëeskjmi neopustila stran ani na Kladsku; ba zdá se,

Ze jednáni Kladské stalo se ponëkud i zárodkem, ze

kteréhoz pozdèji wywinul se wzálezitosti té obrat roz

hodny. Jan Hlawsa zadel miti authentickj'7 opis zjed

nané smlauwy pro staw swůj: po mnobém domlauwaní

dán mu opis jen prosty, a staw mestsky' potom bral

sobë z toho pŕíëinu, popirati záwaznost jeji pro sebe,

an pry'1 wylauëen byl z Öinného w ni anöastenstwí.

Dle swédectwi starého letopisce smluweni jsau tehdáz

181) Originaly smluw tëch i potwrzeni jejich nacházejí se nëkteré

w c. k. tajném archivu we Wídni, jiné w ëeském korunním

i morawském zemském archivo.

14*
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1512 také Wratislawïtí s [впивает Bartolomèjem Minster

berskgjm, „eo ekody ueim'l, aby to bylo prominuto“:

ale byla. to jen jedna z námluw doeasnych a pomíje

jiclch, jako mnobe jiné we mnoholetém sporu knizete

i mesta onoho, aekoli pochybowati nelze, ze ten jejieh

spor sám nemalau 'dal byl pì'ieinu k jednáni Klad

skému wůbec. l” I ponewadz weekera osobnost a

einnost doteeného knüete w brzkém ease nabyla. рте

wyäené důlezitosti, рой-вы jest oznámiti se s ni pone

kud mistneji.

Knízata Minsterberätí, wnukowé nekdy krále Ji

î'iho, kteìi té doby jediuí byli na ziwe, Bartolomèj syn

knízete Viktorina i Karel syn knlzete шагаем, l“

mezi sauwekymi kníiaty Slezskymi jiä nejwice pro

cbudobu swan wzati byli na slowo. Bartolomej wzrostl

byl tueím na dwoŕe Kazimira Teäinského knízete, jenä

byl mu po swé sestî'e Soñi ujcem, po manzelce Jo

hanne Minsterberské swakem; poziwal také zwláetni

pî'ízne Sigmunda krale Polského z té doby, kde tento

byl jeete nejwyeeím heitmanem zemi Slezskycb, a také

král VVladislaw „za jeho Werne sluiby, kteréz mu ze

swycb let (ietinnyeh wìdy powolne ukazowal,“ propůjeil

mu byl r. 1507 pokutu sto bi'iwen sti-íbra na VVrati

slawskych, kterauz tito saudem byli propadli, ale uznati

a platiti se zdráhali. Wywinula. se z toho nowá. mno

holetá. рте, za jejíhoz trwáni kníze Bartolomej jeäte

182) БЫЛ letopisowé str. 339. Klose (str. 610-11) mluwí o po

dobné námluwe té doby na Frankiíteine pry ueinené, kteréz

ale potom ani Wratislawëtí ani král nepotwrdili, a to z piu'

ein formálnlch, — ie stale. se byla we prospech km'ìete. —

188) Jindŕichowi synnwé starei jië byli dŕíwe nmŕcli, Albrecht

12 Jul. 1511 w Prostejowe u Wiléma z Peruäteius, Jiŕi

10 Nov. 1502.
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r. 1509, kdyz priäel byl ku korunowáni do Prahy, pi'i- 1512

mlauwal se u krále za Wratislawany, aby jim zase

propůjëeno bylo starodáwné jejich práwo skladu ku

peckého. Pomalu ale stala nepowolnost jejich, pì'es

wëecky saudni nalezy a rozkazy králowské, Wyplatiti

jemu dotëenau pokutu, popauzela knizete ke hnëwu

ëim dale tim krutëjsimu; a kdyz w máji 1511 drábi

Wratislawäti na weŕejné silnici zabili mu jeho predniho

miláëka i sluzebnika, rytire Baltazara z Bisehofsheimu,

pod zaminkau jakoby reitarem byl, a knize nemohl

ani za tuto wrazdu dowolati se dostiuëinëni, poslal jim

13 I'ijna 1512 odpowëdné listy184 a poëal i hned 13

Walku. )Vojini jeho byli owëcm namnoze lidé reitar- Oct

stwim powëstni, mezi nimi take rytiŕi Kaufunkowé.

Pri autoku na mésteèko Кашу dne 14 ŕijna odrazen.

jest a porazen s welikau swan ztratau: ale brzy na to

pomstil se na jinych mistech zase, a zázehem i plenë

nim nëkolika mésteëek a wesnic spůsobil )Vratisla

wanům znamenité skody.

Kral Wladislaw dowëdëw se o tomto záäti, psal

23 i'ijna Wilémowi z Pernäteina, aby wlozil se mezi 23

strany a pohnal obë predeñ k saudu; kdyi ale doäla Oct’

ho zpráwa о Bartolomëjowé porázce u Kant, psanim

2 listopadu jewil Wratislawanům swé nad tim p0tëseni,2Nov.

a kazal nejen nakládati s knizetem a s jeho pomocniky

jako se zhaubci zemskymi, ale i zabawiti onéch osm

tisic zlatych, které kniieti dluzen byl sestŕenec jeho,

Jiri knize Lehnicky. Powidalo se wůbec 0 Wratislaw

высь, a oni sami neodpirali tomu, ze primluwau zwláätë

184) Wiz ŕeë knizete w srpnn 1513 dríenau a liëeni Klose l. c.

Zlipowëd odpowëdi wáleënych, kterau poznali sme ze snëmu

Bwatohawelského r. 1510 97 Öechách, nemëla platnosti pro

Slezsko.
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~ pana Sigmunda Kurzbacha, swého prízniwce, a sté

drymi dary w kaneeláŕi králowské, domáhali se na

dwoî-e )Vladislawowé wëeho, co se libilo. Kdyi

ale potom na dotëeném snému we Kladsku seäli se,

wedle Kazimíra kniíete Tèëinského, pì'edni působitelé

rozhodného we Wëcech Öeskych obratu, о némz brzy

wyprawowati budeme, knize Bartolomëj, Ladislaw z Bo

skowic, Albrecht Rendi a. Jan Hlawsa: neslusnoli do

myìsieti se, ze budto wäiekni spoleöné, aneb aspoñ né

kteŕi z nich, nejen wymohli u krále onen gleit, kte

rymz, pod wyminkau pokojného se chowáni a nastau

peni cesty práwni, zastaweno ай do dne 1 záŕí 1513

wäecko daläi stihani knizete Bartolomëje,185 ale ze i

umlauwali se spolu o poti'ebë, aby zaweden byl тубе

phách jiny wëcí poí'ádek? Aspoñ Jan Hlawsa zdá se

ie we Kladsku pojal onu mysienku, jejiìto usku

teënëni staio se plodnym následkůw důleäitych.

W Praze poéaio dne 16 února 1513 jiz dotëené

smlauwáni se osob wydanyeh ze snif-mu o sw. Katei'iné

k tomu cili, aby hiedaly cesty ku pŕátelskému doro

zumèni se a srownání mezi stawy о stání ku práwům

ëili o pi'ísiuänosti k saudům, a konalo se s obau stran

skrze nekolik dni spůsobeln a tonem siee welmi zdwo

ŕiiym, ale newedlo ke sblíìeni se stran, душ-2 ku pi'í

kî'ejäimu jestë roztrzeni. Podstata sporu nesla w sobé

skuteëné rozhodnutí otázky, mèlli staw pansky a ry

тяну, jenz jiz wj'fhradné pauowal we wäech saudech

civilních, zemském, dworském, komornim ipurkrab

1513

16

Febr

186) Klose l. c. na str. 609 a wůbec w listu 151, str. 696—618. -—

Smlnuwlmí se w Kladsku kníìete Bartolomëje s Ladislawem

z Boskowic dotjká Jan z Lomnice szlownë w падет ашу—

slu, we paaní swérn ku Petrowi z Rosenberka due 1 Aug.

1513. (Orig. arch. '1‘i‘ebon.) ‘
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ském, potáhnauti k sobe ponenáhlu take sandy mest- 1513

ské, a. tudiz konec koncem absorbowati a znieiti samo

statnost jejich? Pri zmáhajicim se a co rok ostiejäim

rozdilu stawůw i práw jejich cítil to staw mestsky", ze

na samostatnosti práwa i saudu zalezela weekera poli

асы opráwnenost jeho, a ie muselby upadnauti w ko

neenau porobu, kdyby moe saudni nad nim prowozo

wati meli stawowé jini. Mel we sporu tom tu wyhodu

pro sebe, ze co zadal, nebylo nic nowého, ze stál na

půde konservativné, ano samostatná práwomocnost mest

ská pocházela. 2 doby krále Premysla Otakax'a II,

i ustrojena byla ureiteji za cisaŕe Karla. Preti m’ ne

swedeilo z minulosti nic, пей zmahajici se duch een

tralisace a panowaenosti saudu zemského, kterémuär. 1454 a 1487 ueineny byly ústupky znamenité jme

nem celého stawu mestského, (totiz ze mesta podwolila.

se trpeti práwa zernskál nejprw ze wäech dedin a. zbozi

swobodnych, pokud do desk zemskych kladeny

byly, potom pak 1 2 eeledi sbehlé a lidi s_behlych, ja

koz na swych mistech wylozili smc, Ш“) a kterémuä 1

mimo tyto pi'ieiny jednotliwi obywatelé mest, nemewäe

odwahy dosti k odporu, weelijak podajnymi se byli

einili. Ро mnohém ústním wyjednáwani doteené sne

mowni kommisse, ueiníli pani a Wládyky stawu mest

skému dne 23 února následujici pisemné podani: „Coi 28

se půhonůw шубе, to nezdáI se naëim rozumům, ,aby Febr

to wymeî'eno byti mohlo, z kteryell weci stáwatiby meli

mestsky staw a 2 kterych nic; nez upŕimo zdá. se nám,

aby pohánel тау, kdo z eeho chce; a kdyz se to

pánům dostane k rozwázeni a uznaji, ze jest wee

186) Wiz knithIv na str. 310 kB dni 18 Jul. 1454, u knihu XVI

na str. 269 ke dni 16 Mart. 1487.
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1513 mestská, toho aby podalî na mëstské prawn. A kdoz

pozene z mestské wëci а saudu zemskému to prilezetì

, nebude, ten aby dal pokutu, o kterau se wsickni sta

wowé swolime spoleënë. A wsak my newime, dajili

stawowé nasi k tomu wůli, coz wam tuto podáwáme.“

Jiná koncesse s jejieh strany zalezeti mëla w tom, ze

pi'i swëdéeni pred saudem zemskym nemëli napotom

kleëeti, jako lid selsky, ale méli swédëiti stojic, jako

pani a rytilstwo, a wsak jen osedli mëätané; pak ze

půhony nemëly se wydáwati na celé obce mëstské, aby

stawily k saudu ty a ty Osoby aneb tolik a tolik, ale

ab)7 kazdá osoba sama pro sebe byla pohánëna. Mësta

wykládala proti tomu, kterak we zi'izeni zemském r._

1500 а w pozdéjäich uzawŕenich stawůw panského a

rytírského byla. mnohá ustanoweni a pokuty, pî'íëici se

prawům а zwyklostem stawu mêstského; ku kterym

koli snémownim nálczům dali swoleni swé, jako ku pl’.

о cedulech zrádnych a banliwj'fch r. 1499, о powaleëich

a zloëincicll, o ruënicich zapalowacich (1510) atd. ty

ze staw mêstsky chtël nésti, nikoli ale nálezy ku p1'.

o pychu a tëm podobné, kn kterymz ze nikdy swoliti

nemohli a nemohau. Kdyz koneënë nebylo nadíti se

dalsi powolnosti s zadné strany, kommisse rozesla. se

s wyhrozowánim obapolnym, ze i pani a rytiŕstwo i

mêsta wyobcuji ze stawůw swych a ze stredu swého

wëecky ty Osoby, kteréby neochotny byly drzeti s nimi

cele, ale klonilyby se snad ke strane druhé. “3" Ne

dlauho potom nékterá. mësta wypowëdéla skuteënë wäe

cky takowé sausedy swé stawu rytirského. 'es

187) Pamëtni spis sauwëkj w Öeském Museum. Stai'i letopisowé

m. 340—1. `

188) We рвал! pana Lwa dne 7 Ang. 1513 prawn' se: „Welikan
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Po rozjeti se te kommisse wyprawuje эту leto- 1513

pisec, 2e „nektei'i z pánůw jeli ku králi do Budina,

jako stary minemistr Bernart z Waldeteina i kancléŕ

LadslaW Bechyñsky ze Sternberka. Pak kral brzy

potom uloìil snem hlawni ten autery pi'ed S. Jiŕim

(19 dubna). A ten byl welmi roztrzity; nebo nekteŕi 19

hlas pustili, zeby ho král poodioäil az k sw. Duchu Apr'

(15 máje.) Ale proto byl predce drìan, ae bylo malo

zemanůw a erbownich lidi; a pobywee W Prazc deset

dm', rozjeli se, nic nezjednawee.“

W postaweni a chowáni se kráie )Vladislawa ke

stawům eeskym wůbec a k stawu mestskému шиш

stala se w behu r. 1513 promena podstatna i pameti

hodná! Jeäte 4 dubna powaìowal byl tyz král poei-4Apr.

nani mest za zpauru trestuhodnau, naŕidiw podkomo

ì'imu zemskému Burianowi Trekowi, aby wyskaumal,

zaznamenal a oznamil jemu ty konäely po Wäech me

stech králowskych, kteŕi pi'idrzejice se pry Werne krále

pana swéhe, nepomáhali tem, kdoz „pred se brali ne

sluenosti,“ aby pry newinni podlé winnych neupadali

We králowskau nemilost a W trestáni. Ale brzké na

to ssazeni s aui'adůw netoliko kral. sudiho mestského

Jana “Найду z Kunwaldu, nybrz i doteeného pod

komoi'iho samého, a posláni nowého král. sekretái'e

Procka Malého z Cetne do Prahy k mestům о sw. Wite

(15 eerwna,) swedeily jìz o jakési zmene w jeho smy

Eleni; pak 6 eerwence psaw jak kaneléŕi Ladslawowiß Jul,

ze Sternberka tak i nejw. purkrabímu panu Lwowi, _

protiwil se jìì sjezdům stawůw panského a rytíŕského,

kteŕi telidáz p0 krajiclx drieti se meli, a zapowidal dů

sau sobe nelibost nynic :nesta spůsobily, le rytíŕské lidi z ne

kolika mest wypowedeli.“ (Orig. arch. Tŕebon.)
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1513 raznë kazdé poëinani, kterymby kyselosti` mezi stawy

7 Jul. mnoziti se mohly; 7 cerwence jestë důraznëji karal

nekteré z rytiŕstwa, kterí spůsobem nedosti setrnym

primlauwali se byli za ssazeného Wrazdu. ‘e’ КУШ a

ëim spůsobena tatozmëna, wystupowawsi ëim dale tim

patrnëji na jewo? My о tom nióeho na jisto twrditi

nemůzeme; a nezbychom odůwodńowali паям swé, wy

lozime radéji, co mimo to jeäté událo se.

Kdyz due 19 máje staw mestsky celého

stwi shromazdën byl skrze representanty swé

nici staromëstske w Praze, k náwrhu Jana Hlawsy,

„pro umenseni útrat a prací jim nastalych za priéinau

hájeni swobod jejich,“ zwolen jest ze stredu jejieh wy’

bor влагу, zalezejici ze 13 Prazanůw a z 15 poslůw

z mest jinych, kterymz dana „шос, cozbykoli bud ku

pokoji nebo k wálce nalezelo, to aby î'idili a působili,

jakoby tu wëecka mësta osobné byla; obce wäecky ze

s hrdly swymi pri nich stati budau, a jiz napŕed pri

stupuji ke «Вещи, coz oni stawu mestskému obmysli

a zjednaji. A ponêwadz pi'i neustupnosti stawůw pan

ského a rytii'ského, jezto mëstům sprawedliwosti jejieh

pustiti nechtéji, newi se co w budaucim casu ta wéc

prinese: protoz aby wolené osoby ptaly prátel, jakáz

koliby potreba nastala, aby staw шашку mohl k nim

miti ůtoëiätë, a w tom aby ani nelitowali nákladůw.“

Öelnëjäi we wyboru tom Osoby, wedle Jana Hiawsy,

byli Martin Holec, Sigmund perkmistr, Daniel Raus a

jini z Prahy, z ostatnich pak mest Wáclaw Repnice

z Litoméŕic, Wáclaw Bilek z Zatce, Jan Jenik ze

Hradce, Hanns Deutsch z Mostu, Jan Hruäka zTabora,

19

Mai

králow

na rad~

189) Doklady töchto psani a události nacházeji se w archiva Tre

bonském.
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Jan Kantor z Plzne, Martin Lichwice z Klatow, Jakub 1513

Koleso' ze Slaného, mistr Martin z Nimburka, Rehák

z Chruch'me, Tábor z Laun, Wáclaw Wodieka z Kau

i'ima, Martin Slezák z Öáslawe, Bohuslaw z Wodñan a.

Jakub bakaláí’ z Вещица. ‘9°

О sw. Wite (15 eerwna sl.) byl staw mestsij opet 15

na témz miste pohromade. О jednání jeho tenkráte Jun'

newime wice, neìli ze poslán b'yl k nemu od krále

nowy jeho sekretái', rytii' Procek Maly 2 Cetne, s na

pomínanim, aby ke stawům wyäêím pokojne se chowati

a. s nimi urownati se hledeli; mesta p0 nem oswed

eowala králi opet swau celau wernost a poddanost, i

prosila. pana sekretái'e, aby einil se zástupcem jejieh.

Spolu podais. take zpráweům králowstwi Öeského spie,

w nemz pod známymi wyminkami ochotna. se byti je

wila ku koneenému a auplnemu пах-077115111 а upoko~

jeni. 1‘" Zpráwcowe w odpowedi swé ukazowali k bu

daucímu walnému snemu, о jehoz uloîeni domáhali se

u krále; coi owëem, po tolikerych zmai'enych pokusich,

nedáwalo баку nadejné.

W takowych okolnostech wybor stawu mestského,

náwodem opet Jana Hlawsy, odhodlal se ku kroku

rozhodnému, a. dne 20 eerwna uzawŕel ks plnomocniky 20

knííete Bartolomefje smlauwu k obapolné podpoi'e a ‘hm

ochrane. Smlauwa znela w ta slowa: „Kdokoliby

w tomto králowstwi Öeském na staw mestskj'r téhoz

králowstwi, па. práwa, swobody aneb sprawedlnosti je

jich sahnauti chtel, má. kníìe jich hrdlem swym i stat

kem s prátely a sluzebniky swymi i se wäemi temi,

190) Zápisy o tom w rkpp. archiva Praiského a biblioteky Gerl

dorfské w Budiäíne, ‚

191) Dle ŕeei о tom due 28 a 29 Jul. wedenjoh (wiz dole).
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1513 kohoäby podlé sebe miti a'pi'iwesti mohl, braniti a

w nicemz jich neopauëtéti, na. takowy spůsob, pi'ijdeli

k wáleënému béhu, ahy on heitmany sluiebné a jiné

lidi spůsobil, í'idil a. zprawowal, wëak na náklad wëeho

stawu méstského. A chtëlliby kdo w tomto. králowstwi

na statek kniäeci a jeho poddané sáhnauti, oni ho

w tom take opustiti nemaji tim wëim spůsobem, jakä

on se jim zawázal. A w tom we wäem wyminili sohë

s ohau stran osohu krále JMti a dédicůw jeho, proti

nimä mini zachowati wäecku wërnau poddanost; anobrz

èini to pro Jich Milosti dobré, znajíce pro nespůsoh

zpráwy tohoto králowstwi jejich welíké zawedeni. A

kdozbykoliwëk wedle nich a spolu s nimi w tomto

predsewzeti Jich Milosti dobré obmyäleti chtël a toho

skuteóné dopomáhati, takowého jako sebe neopusti.“

Smlauwa tal uzawŕena na deset let, a za práce i ná

klady, které knize pi'i tom jezdënim ke dworu kra

lowu i jinam miti bude, uwolila se mu mêsta k roëni

náhradë 1000 kop misenskych èili 500 kop gr. ceskych.

Strany obë chtëly tomu, ahy skutek ten zůstal doko

nalym tajemstwim pred nepŕátely. l”

A wäak zachowáni takowého tajemstwí w ohci

Prazské, kde tolik bylo ziwlůw i duchůw neswornych

a. neupi'imnych, ukázalo se byti holau nemoznosti. Za

nékolik dni nejw. purkrabi pan Lew a zpráwcowé

zemsti wëdëli o wäem, co se bylo stalo. Byli tim

objewenim ziwë dojatì, jakkoli dlauho dáwali sobë

twárnost, jakohy o nióem newédëli a niceho si ne

wsimali: ale tim důraznéji starali se 0 zmaŕeni úmyslůw

mêstskych. Predewîsim hledeli uchlácholiti a odtrhnauíi

192) Sufi letopisowó str. 343 sl. Forma zkpisu oznámena 29 Jul.

1513 (wiz dole.)
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kniíete zase od mest; podáwali mu рту podtaji ná.

hrady a wyhody mnohem skwelejëí, kdyby ke strane

jejieh pî'estaupiti chtel;193 a w témze smeru bezpo

chyby take ueinen byl pokus, smii'iti a urowna-ti jej

se Wratislawany, auhlawm'mi jeho nepŕátely. Nejwyeäí

sudi eesky, Jiri Bezdruìickj" z Kolowrat na Buete

hrade, Albrecht ze Sternberka na Zelenéhoŕe а nejw.

pisaí' Radslaw Be'rkowskj1 z Èebii'owa na Libechowe

wysláni s plnau moci do Kladska, kdezto spolu s kni

zaty Kazimirem Teäinskym a. Karlem Minsterberskym

i jinymi pány Slezskymi dne 5eerwence ueinili nowau

mezi stranami temi námluwu, a pan Lew nabízel kni

zeti Bartolomeji, aby jel s posly jeho a zpráwcůw zem

skjch do Budina, kdeíto zañ u krále primlauwati se

slibowali. Knize oblibil námluwu tu, ale pi'ijalli spolu

nabidnuti, není nam wedomo: weak kdyä Wratislawäti

hledali opet wytáhnauti se z ni, celé to jednáni roz
padlo se w niwee. l“ Y

Drth zamyëleny prostŕedek proti mestům byli

sjezdowe' pánůw a rytiŕstwa po krajích. Jakoz sme

jiìŕJ podotkli, psal о nich král Wladislaw dne 6 eerwence

рани Lwowi w tato slowa: Srozumeli sme» tomu, íeby

nyni nekteré sjezdy po krajich byti mely pánůw a

rytíŕstwa, a tu zebyste nejaké jednání miti meli, co se

mest naëich a práwa obhajowáni dotyee: i ponewadz

pak nebylo jest nam a. neni prwé o tom oznámeno,

z kterych pi'iein ty sjezdy drietì se maji po krajich,

a snemu odporni nebudem pro dobré zemské, kdyz

nam toho pî'íeiny oznámeny budau: poraueímet pì'i

kazujíce i tak miti chtejíce, aby ty to s pilnóstí opatì'il,

1513

6 Jul.

193) Dle ìeei knízeci m. Aug. 1513,

194) Klose l. c. na str. 614-18.

Staï'i letopis. str. 353 aj. w.

6 Jul.
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1513 aby ìádnych dalëích různic mezi wámi a mesty nepo

Jul.

wstalo, nezl w dobré míŕe, jakz jest koliwëk, aby tak

to stálo. Neb znáti můies, kdyby se jedni proti dru

hym zawazowali aneb puntowali, ze by skrze to nic

jiného neili neswornost а dalëi zlé nase i toho kra

lowstwi pî'islo a rostlo. I jsme na tom, abychom s ra

dau twau i jinych wëmych nasich ty i jiné různice

wseeky brzce a spëënë pŕetrhli a w dobry i pokojny

konec a we swornost was uwedli.“ 1” Nicménë sjez

dowé takowí rozhláëeni a drîáni jsau we wsech kra

13 jich králowstwi Öeského den sw. Markety (13 бешеное.)

Wybor stawu mëstského dne 9 бешеное psaními do

wsech krajůw ke sjezdu tomu rozeslanymi, wykládaje

úmysly a poëináni stawu mëstského, prosil i napomínal

pánůw a „мы rytiî'stwa, aby äádnymi feëmi proti

mêstům hnauti se nedali: jeito my, pry, „îádné po

stranni wêoi, ìadného pychu ani zwlaëtnosti proti

WMtem nezdwiháme ani wedeme, nez krále JMti do

bré a пабе, а wedle ného i swé obmyälíme, hledice

k tomu, aby sláwa. králowstwi tohoto w мы zawedení

a záhubu newesla, a. koneëné ani stawowé VVMti, a.

zwláätë wás staw, pani rytíŕstwo! aby k umenëeni ne

pi'iäel. Raète na to popatî'iti, ktery se spůsob techto

ëasůw w tomto králowstwí drîi a eo dobrého nam

wäem obywatelům této koruny pí'ináäí; kterak ono den

ode dne wice awice zacházi, тат ze na krále pana

naäeho milostiwého weliké а neëislné skody skrze dluhy

se narázeji а jich wzdycky pî'ibywá.; kterak pod ta

kowym î'ádem a w tom milostném pokoji, kdezto sláwa

tohoto králowstwi a nase mélaby se mnoîiti, jiz welmi

súzena i tak nmenäena jest, йе snad krále pána swého

195) Kopie authentická w nrchivn Tŕebonském.
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weene ртам а. zbaweni byti musime. Prosíme, raete 1513

se "ohlednauti, pod spůsobem tohoto ŕádu a, opatrowáni

obecnébo dobrého, kde jest jiz ten poeet rytiŕstwa,

kteî'l'z se pro mocnau a silnau této zeme obranu w kraji

waeem osazowali a widíni byli? a kudy jest takowá.

wëebo rytiî'ského stawu moc i podstata umeneena? A

kdyä na to uhoditi ráeite, tebdy nam nic za. zlé miti

nebudete, ze my rádibycbom staw swůj zacbowali, a.

takowého jako VVMt umenäeni, k lebkosti а. ke ekode »

krále pána naeeho i tohoto králowstwi, na sebe eekati

neehteli“ atd. betrá tato nástraha, oddeliti staw ry

tii'sky od panskébo, chybila se úeinku. Ze sjezdůw

wäecb odbywanych jediny kraj Hradecky w Bydzowe

shromázdeny dal mestům odpowed dne 13 eerwence 13

zdwoì'ìlau sice, ale dosti odpornau: ze rádi pŕijímaji Jul'

oswedeeni mest, ale porozumíwaji z nebo, ze опа se

zapisují, kdeìto pani a rytiŕstwo pî'es prwni zápis,

kteryz deskami zemskymi mezi sebau maji, nic jeäte

jiného pî'edse newzali, ale pi'i tom stoji, a kdoby je

mimo to práw a swobod jejicb utiskati chteli, proti

takowym ze do swycb hrdel i statkůw opustiti se ne

míní. О jinycb krajích a smyäleni eleebty w nem

psal té doby pan Lew: „kdyby bylo na nekterych

wůli, jakau chut k mestům maji, jiîbychom walku

meli. "s Z dotëenycb Wäecb sjezdůw krajskych král

zádán jest, aby ulozil stawům panskému a rytii'skému

snem „мы a walny ke dni sw. Bartolomeje, a weak

ne do Prahy, ale do Kolina nad Labem, kdeztoby o

swé různice se stawem mestskym spolu raditi se mohli.

Staw rytií'sky.té doby popuzen byl proti mestům,

mimo jiné pŕieiny, zwláete take zpaurau a powstáním

196) Аид w Óeském Museum a w Tŕebonském nrchivu.
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1513 тё’ё’гапйш Mëlníckych proti~zástawnim drzitelům zámku

kralowského w meste swém, panům z Waldëteina.

Nejw. kancléî` Ladslaw ze Sternberka dal panu Petrowi

z Rosenberka о této události následujiei zpráwu: „Mel

nieti jali panům Waldeteinům heitmana jejich na Mel

nice, dobrého urozeného eloweka Razického (ze VVchy

nic,) a toho wsadili na rathaus, a wäecky fortny, kteréì

s zámku dolůw jdan, u tech prikopy zdelali, ze

мацу ani nahoru ani dolůw nemůz. A Berkowskému

wpadli do jeho dworu a wzali mu moei eeledina; co

se jest on wolal, йе od neho dosti sprawedliwé ueiniti

chee, ncmohlo mu to nic prospeti. Tu sau prijeli ku

panu purkrabi (p. Lwowi) páni z Waldäteina, Bei'

kowec se strycem swym panem pisaŕem i s mnohymi

dobrymi lidmi: wolali пай a так wedle práwa, aby

je ráeil opati'iti a sebau hnauti, ze jest jiz eas, a ze

toho nikterakz dele trpeti a snésti nemohau. Pan

purkrabi psal jest Melnickym, oznamuje jim, jaká. za.

loba na ne jde a pritom jim rozkazuje, aby takowau

wee zase naprawili. I dali mu odpowed, napî'ed se

k tomu ke weemu znali, ze sau to ueinili, nez naposled

prawili, ze ho nejsau powinni poslauchati; a tak wice

nekolik knsůw mu napsali dobre posmeenych. Potom

snad etwrty' den toho heitmana panům Waldeteinům

propustili. Pan purkrabí byl na tom, aby obsilal jiz

wedle práwa: a zase mu to bylo welmi na. mysli, zeby

nerád zemi hybal do snemu (Kolinského.) Со z toho

dale bude, to jiì na. tom snemu zwime: пей mne i ji

nym jest se zdalo, йе sau welikau wee ueiníli.“ Wilém

z Pernëteina psal panu Lwowi o téìe weci: „Coz se

Meinickych tyee, coby nejméne o to mohlo mluweno

byti, aby to' w mleeni bylo ай do toho sjezdu naeeho,

kteryi w Koline drìán byti ША, jábych to za dobré
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dim. chwálii; a wäecky různice s Praäany i s mêsty 1513

Wig _ -aby beze wäech i'eëí, půtek a nesnázi zaehowány byly,

¿nig `mnéby se zdálo, îeby nebylo zlé. так р1°1 tom

nl jedné zámek Praìsky opati'iti: kdyz jsau oni nejkrotäí,

Ь д} tehdá se nejwíce opatrowati.“ ‘97 ‚Ей z tëchto slow

‘uid тает: jest, ze pani z Pernsteina i ze Sternberka w

5,», rozbroji stawowském stáli nepohnutë proti mestům, aé

koli w jinych otázkách politickych rozcházeli se znaëne

od strany p. Rosenberkowy aLwowy, a, klonili se wíce

ke ton'iwäí se tehdáz koalici mezi km'zetem Bartolo

mêjem, nekterymi slechtici a stawem mëstskym.

Tí'eti prosti'edek, kteréhoz chopili se zpráwcowé

králowstwi Öeského, bylo nowó opeumëní králowského

Маше Praëského, aby snáze odolati mohi autokům,

kterézby snad mesta пай ëiniti zamyäiela. Jiz na po

ëátku mësice бешеное (1ё1а1у se tam nowé hradby a

д ploty, jakoby nepî'átel na kazdy den oëekáwati bylo.

Kdyz dne 11 èerwence, kdeìto knize Bartolomëj do 11

Prahy pî'ijeti mei a pî'ijel k dokonáni a. stwrzcni uza- Jul'

wî'ené smlauwy, Jan Hlawsa we shromáädëní obcí

Praìskych stézowal sobë na pì'edëasné prozrazeni a

wyhlásem' tak peëliwë chowaného tajemstwi o té smlauwë,

Sigmund Waniökowic obrátil pozor obci k nowému

dílu na. hradè, a. nawrhowal, aby posiáno bylo ku panu

Lwowi, „proë se hradi pied námi, koho se bojí, ргоё

nám toho neoznámí? Wäakbychom mu dali lidi

dosti k osazeni hradu 1“ I jmenowáni jsau nèktei'í

z anäeiůw, ze starsich i z obecm'ch, aby poselstwí ta

kowèl wyŕídili panu Lwowi; kteryz ale, od nowomëst

ského méätana Sigmunda Hůlky rychle zprawen byw

0 wsem co se pi'iprawowalo, jeëtë téhoz dne odjel

197) Psauí w archivu Tŕebonskc'm ze dnůw 4 a 11 Aug. 1513.

15
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1513 z Prahy. l” Wyslani Praiané, pî'ieedee nazoth'i na

Jul, hrad, pi'ijati jsau jen ode dwau rytiî'ůw, Bohuslawa`

Chrta z Ertina purkrabi a Záwiee Sulka ze Hrádku

heitmana téhoz hradu. Dotazowali se, proö se dálo

tak nákladné staweni a oprawowání hradu? Král po

eaw pry'7 staweti sobe k bytu pokojnému a mestu

Prazskému ku poctiwosti, pro ncdostatky swé ponechal

toho (Ша, 0111 pak poeinaji dilo jiné, neméne nakladné,

snad ie k rozmnoäeni jeäte dluhůw králowskych. Jest

lize hrozi jake nebezpeëi od nepŕátel, staw mestsky,

werny swému králi, ze sám chce lidem swym prispeti

na hrad ku pomoci: ponewadä alc toho neni, ze za

daji, aby toho díla ponecháno bylo. Rytii'i Bohuslaw

a Záwiäe dali za odpowed, йе 0111 пешо1111 jinak, neìli

podlé rozkazu pana swého pana Lwa zachowati se;

jcstli w tom Prazanům co protimyslneho, at pry se

s tim obrati ku p. Lwowi. Tu I'ekl koneel Martin

Holec na rozchodu: „cozbychom pak s wámi weliké

pohadky miti meli? weak uhlédame, budeteli stawetil“

Jluî О dwa dni pozdeji, 14 eerwence, purkrabí Bohuslaw

' dal panu Lwowi zpráwu nasledujici: „Dnes noci mi

nulé byla jest nadeje podlé Wystrah, йе Ргайапё ëtur

mowati k nam budau. I byl jest zámek dostateene

opati'cn, a celau noe kde komu bylo ukázáno, toho

hledeli smc a oëekáwali ëturlnu; jakoz i pan kanclér,

pan Jan a pan Ветви-1: z Waldetcina i pan Smii'icky

na zámku lezeli. I nel)le nic toho; nez byli sau na

hotowe Prazané, kaädy hospodáî' sani druhy we zbroji,

nelehaje a na to coz by mu dálc rozkázáno bylo ee

kajc; jakoz i nektcré sto scdlákůw swyeh byli zobsilali

a pohotowe tu noe meli. Ale toho w prawde dowedeti

198) Staŕi lctopîsowó str. 344-5.
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se nelze, co sau pied sebau mëli; nez nëkteŕi prawi, 1513

ze jim byl'a wystraha piiäla, ze nam na zamek pi'ibylo

nékolika tisíc lidu, a Ze sau se obáwali, ponëwadz tak

mnoho lidu mame, ze nëco proti nim neb proti Malo

stranskym pî'edse wezme se. A tak oni pi'ed nálni a

my pŕed nimi strach mëli. Nez newim eo s tim mysli,

ie pauëtëji druhdy hlas, ze nëkam maji wytáhnauti, a

druhdy, йе kníîe má.l odjeti: ale jeätë w Praze jest.

My, jakä jest koliwëk, kazdau noe i we dne opatrujem

se, jako pred nepi'átely. Mnozstwi lidu z Hradëan i

z Malé strany se wëemi wëcmi na zámek se stëhuji.“

Pan Lew proto, a шиш za pi'ièinau путину Но1

cowy, ze sídla swého z Blatné dne 16 бешеное roz- 16

pisowal stizné listy do wäech krajůw; a kdyz wratil Jul'

se do Prahy, wyslali Praiané zase k nëmu, kdeì on

jim domlauwal, proë heitzmany sobël dëlají, dane na

sebe ukládaji, zápisy èini mezi sebau ?l Odpowédëli, йе

jednají sobë prátely kdez mohau, o dane ze рани

Lwowi neti'eba se starati, ponëwadä k tomu nie

nepi'idáwá; oni pak ze èiní, öeho jim poti'eba káie,

a w zápisích 2e následuji pauze pì'ikladu stawůw

wyääích. 199

Ke dni 28 Öerwence swolán byl орёт. sjezd типу 23

celého вещим mè'stského: nejméné p0 dwau konëelích Jul“

а dwau obcenich z kaìdóho mósta shromaidiii se na

radnici Prazské. Jan Hiawsa dlauhau ŕeëi wydáwal

робей ze wseho, eo dálo se bylo od 19 máje, w po

mêru jak ke stawůrn panskému а rytiŕskému, tak i ku

králi a ke zpráwcům zemskym; oznámil, ,ie Králowa

Miiost ráëil opët poslati ke stawu mêstskému sekretaŕe

199) Die pisemnosti ткать w archiva Tŕobonském i w бед—ш

Museum.

15*
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1513 swéhe, rytiŕe Procka, se zwláätnim poseistwim, k je

_29

Jul

hoäto slyäeni йе práwe swoláni to se stalo, a weak ze

pan sekretáî' teprw nazejtî'i bude moei miuwiti k me

stům; take йе oeekáwal se do Prahy opet kniîe Bar

tolomej, kteryń i skuteene téhoz dne pŕijel s komen

stwem 70 osob. Odloìeno tedy hiawní jednání ke dni

nasledujicimu. Tu pak hned ráno, u pŕitomnosti kni

. äete, eteni jsau a .schwáleni dwa spisowé: jeden mani

fest stawu mestského wůbec, jenz do tisku dán byti

mel, druhy oswedeení se knizete о swem spojeni a za

wazku s mesty, kteréz pánům a rytiŕstwu, jeíto zwáni

byli, aby téhoz dne po poledni na radniei pŕiëii, melo

byti oznámeno. Manifest doteeny, psany rozumem a.

duchem Wynikajicim nad obyeej swého weku, nepo

wstal jiste beze zwláätniho pî'ieineni knizete: an mluwe

k narodu wůbec a ke stawům vslechtickym zwiáete,

jasne a Wymluwne, zamyelel piedewäim ueiniti dojem

na kráie Wladislawa. Smer a obsah jeho udáwá se

we siowich na záwerku postawenych: „Aekoliwek po

miauwáni jsme, ìebychom práwo, kteréz jest Waäich

Milosti stawůw jisté prawidlo, potupiti' chteli, prawime

ie sme na. takowau welikau Wee nemyslili, ani jeete,

milujice mezi Weemi stawy î'ád, na to mysiíme: aie

toho sme äádali i jeete íádáme, aby se zemské práwo

na nás a stawu naëeho zwláëtnosti wie nic nez potud,

pokudi sme je podnikli, newztahowalo, téz i pî'i 11a

eich práwích, swobodach i starodáwnich dobryeh zwyk

lostech abychom tak, jake od starodáwna nam jsau

wysazena, Wymei'ena i stwrzena, byli od kaîdého z po

Winnosti sprawedinosti zachowani.“ „My, (prawí se

s рейдам) cheeme tuto rozestï'íti a oznamiti weecku

wee nam obtiznau а nesnesiteinau, kteraz na nas od

бани nedáwného Wzkiádati se poeala». Bůh, kteryä srdee
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lidská. znáti ráöi, nám swëdek jest, ze z zadného py- 1513

chu, z zádné zpurné mysli, ani z které wůle zló a

postranné w to еще se nedali: nebo nám poctiwost a

důstojenstwi jednoho kazde'ho stawu k mysli jest, a.

radi se k jednomu kazdému wedle powahy jeho za

chowáwáme a zachowati chceme; шиш, ze nám пёс

newëdoma neni, ze jeden staw мацу sam sobë dosti

uëiniti ani sebau toliko stati nemůze, ale druhému jsa

na pomoc; a wsichni wespolek to u sebe miti mají,

aby we spoleëné jednotë stojice, k obecnému dobrému,

kteréz wsem spolu nálezi, prohlédali; a ty zŕizenosti

mezi sebau miti maji, kteréz jsau mezi nimi w korunë

této od starodáwna wyméŕeny. Kdyby staw stawu ne

utiskal, a kdyby práwa stará. nowym nálezům a ne

dáwno zamyslenym nepostupowala, nebyloby různic

zádnych, zádnych newoli, ani jaké nelibosti a. odporu.

Wëc jest jistá, ze skrze tu pŕekázku, kdyz se které

mukoli stawu na jeho sprawedliwosti ujma deje, musi

obecné dobré den ode dne hynauti; a jako nebezpeëná

wéc jest, brzce a spësnê práwo ustanowiti, tak jest, a

mnohem nebezpeënëjäi, dáwno a dobi'e nstanowené a

zkuëené práwo mëniti a zdwihati. A toho důwod jest,

ze jakz s toho seälo, coz od starodáwna bylo za

chowáwáno, hned prwnimu opatrowání obecného do

brého dolů jiti poëalo, a den 0de dne jde i snad půjde,

nebudelî uhozeno na jiny dobry obyöej. Od toho casu,

jakz krále pana swého w zemi а w korunë této pî'i

tomného nemáme a nowë nalezenymi ŕády se zprawu

jeme, raëte uwáziti, co jest obecného dobrého prìmno

zeno, zdali král pan náä té swobody jest a takowé

podstaty, aby důchody swé mél k swé potrebë a k d0

brému Waëich Milosti stawůw zprawené a hotowé,

aneb aby sám mél nac w králowstwi tomto pritomen
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15'3 býti a. panowati? Ano w těch we Wšech létech, by

otewřené wálky wésti ráčil, ještě není podobná wěc,

aby tak mnoho, jaké jest nesčislné dluhůw množstwí,

prowáleti mohl. A w tom we wšem, kdo se zasazuje,

kdo stojí о to, aby dobré JMti, jeho dědicůw i Wšeho

tohoto králowstwí některým rozumným а užitečným

řádem napraweno bylo? i aby pán náš we swau wla

stni králowskau moc byl zase uweden а kralowati rá,

čil, jako králi a. této země pánu náleží ?“ Wlasteneckým

tímto duchem a. hlasem pokračuje manifest dále, sta

wůw a osob zwláštnich W podrobnosti nikde nedo

týkaje, a. wšak důkladně líče potřebu brzké proměny

l we stawu wěcí, a. to dle přání hlawně stawu měst

ského. “0 Po přečtení а schwálení tohoto, i také dru

hého nahoře dotčeného spisu, kníže wystaupil ze shro

шагам. `

Na. to králowský sekretář, rytíř Procek, mezi

shromážděné přišed, a. předewším list swůj wěřici od

krále podepsaný čistí daw, wzkazowal Pražanům a po

slům z měst wšem milost králowskau a. wše dobré,

i wyprawownl, jaké potěšení měl král nad tim, co ze

sjezdu о sw. Wítě od měst jemu oznámeno bylo, a. že

opět od JMti král. wyslán jest s plnau mocí pro tyto

nesnáze a různìce mezi stawy, zdaliby pán bůh wše

mohaucí ráčil spůsobiti, aby to w dobrý konec uwe

deno bylo. Ptal se, ehtějíli, aby o té wěci hned tu

jednáno bylo předewšemi, aneb snad we počtu men

Bim? na čež když odpowěděno, že w počtu menším,

a Sice s Wýborem dříwe od měst zwoleným, odročeno

200) Jediný uhm známý exemplnr tištěného manifest“ toho, (se

známka“ tisku dne9Ang.1513,) chowá se w bibliotéce knižat

z Lobkuwic W Praze.
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jednáni to nazejtì'i. Pak ale jal se pan Procek jme

nem králowym zalowati na. kniäete Bartolomëje ob

äirnë, jakau skodu on a pomocnici jeho êinili podda

nym JMti we Slezích, od nichzto napominán jsa král,

ze toho déle trpëti a tomu diwati se nemohl, alc ze

stoji nyni w půhonu s knizetem, a zada w tó wëci za

radu. Koneöné co do podkomoí'iho Buriana Trëky

oznámil, ze král рок-11611 fici, jestlizeby jezdil po шё

stech králowskych, chtëje úŕady konäelské obnowowati,

ahy se jemu zádnau тёти nedali saditi, lecby о 10

zwláëtni psani od JMti obdrzeli, ponëwadi on sobë tak

lehce wázil rozkazu KMti. To dopowëdëw, odeäel

také pan Procek.

Téhoz dne popoledni pî'iälo s knizetem Bartolo

mëjem nékolik osoh stawu panského i rytirského, po

zwanych od nëho zwláätë, na staromëstskau radnici,

kdez 011 jim ëetl spis swůj, w rannim posezeni téhoz

due schwáleny, 0 spojeni a záwazku swém s mêsty

králowstwí Öeského. Spojcni to ze mélo dwoji auëel:

jeden, hájcni práw a. swobod staWu mestského, i wzá

jemnau podporu a pomoc, pokudby na né kdo sáhnauti

chtël; druhy, wywedeni krále JMti a wëech stawůw

této zemë z tëch nespůsobůw, do kterychî upadli no.

w'ymi tehdáä ŕády. Кайф? pry ohywatcl této zcmë,

kteryzkoli sám 01100, zŕetclnë to zná, widi a cijc, kte

rak pod tim primyslenym a nowëstworcnym práwem

kazdy w stawu swém úzkost trpi, jaké wëci äkodné а

záhubné pod spůsobem práwa působi se a dëji: a pies

to wäeoko jeden na druhého раб-1, 1110 k tomu rici ne

smi; а snad z pî'iëiny té, ze jest odjata králi Wëecka

moc. I 1011111 páni z mest nechtice se déle diwati, na

tom se koneënë ustanowili, s pomocí pána boba wäe

mohauciho, ahy krále i sami sebe z takowych ne

1513
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swobod wywedli, JMt ku prwnimu panowáni a. moei,

sebe pak ku prwnim swobodám zase bohdá pî'iwedance.

„Kdez já, pani Prazané i weeeek staw mestsij krá

lowstwi tohoto tu wiru k stawu panskému a rytii'

skému mame, ze Waee Milosti, znajice stawu mest

ského takowau lásku k wlasti swé a milujice dobré

neméne neìli oni, budete jim toho skuteene dopomáhati:

ponewadz oni na tom jsau, aby stawům waäim wäecku

poctiwost okazowali a wäecko pŕatelstwí k wam za

chowali, leeby to od nich rozumne pi'ijato nebylo.“

Na to wzawäe potaz pi'itomni páni a rytiî'stwo, knizeti

odpowedeli, aby jim za zlé miti neráeil, ie jich jest

malj'Y poeet, ale йе za to zadaji, aby jim té i'eei spis

dán byl, ze ji chteji Wnésti mezi swé pî'átely; a pone

wadz snem obecny stawůw jejieh mel w Koline drzán

biti o sw. Bartolomeji, йе budauc tu pospolu, tim lépe

budau moci 0 tom rozmlauwati a kniieti potom dáti

odpowed. щ"

` О jednáni dne následujiciho mezi panem Prockem

a Wj'borem stawu mestského neni nam nic dále we

domo, neìli ze strany neshodly se mezi sebau, ba ro

zeäly se koneene s nemalym pohoräenim, kdyä mesta

nechtela bjti рани sekretáŕowi po wůli, aby wzdala se

spojeni a zapisu swého s knizetem Вагсо10шё5еш.“°"

201) Sauwekj spis o weekerém jednáni dnůw 28-29 Jul. nacházi

se w Öeském Museum, a neco také w archivu Tŕebonském.

Kancléì’ Ladislaw ze ètemberka psal 11 Ang. Petrowi z Ro

senberka: „Král JMt ráeil jest sem poslati s nejakŕm posel

stwim p. sekretâŕe k mestům, jeäto p. purkrabi ani já ne

mohli sme wedeti, s eim jest рты, neb jest toho tak dobŕe

piedemnú tajil, jako pied jinymî. A kdyì se jest ta wee

roze?is a jim se netrefilo, coi sú pŕed sebú meii, teprw mi

to p. sekretáï' oznámil, co jest. A kdyz sem to zwedel, tu

sem wìdy k tomn pŕiwed p. sekretáŕe, le se jest on s Pra

202)
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Na znameni, kteraky pozor i w okolnich zemich 1513

obracel se k têmto roztrikám eeskym, slauii psani

Jiŕiho kniìete Saského, dané wDráädanech dne 31 ёег— 31

wence k obéma stranám, i pánům a rytiŕstwu, i mé- nl'

stům králowstwi Öeského. Wykládal w nëm, kterak

mu líto bylo rozdëleni nastalého mezi nimi, z nehoî

pry záhuby nastati lirozily a ubywalo síly kŕestanstwa

preti Turkům. I aèkoli mohloby mu za pî'íwaiëiwé

poëteno byti, йе dobrotiwym prostî'edkem chtël rozwa

zowati, co jinym maudrym nedaŕilo se, piedce w na

déji k bohu podáwal se ku prosti'edëeni, náchylen jsa

obëma stranám, a nechtël litowati práce ani nákladu,

aé bylyliby wdëënë pŕijaty. Sluäi tu pamatowati, йе

Sasky tento kniäe byl tak dobŕe wnukem krále Jiŕiho

éeského, po пёшй i jméno nesl, jako kniie Bartolomëj.

A wäak o dalëim néjakém jeho působeni k tomu cili

nemáme Zádné známosti.

Mezitim, co tyto weci w Öechach se dály, ëeled

kniäete Bartoloméje we Slezsku, odpowëdéwäi Wrati

slawanům, poëala opët walku proti nim. W noci mezi

28 a 29 èerwencem Sigmund Kaufunk s pomocniky

swymi Wpadëe nenadále do piedmësti Swidnického,

zapálili tam nëkolik dworůw; potom spáliwëe a wy

brawäe asi dwë nebo tri wesnice, wzatek swůj hnali a

nesli na. hrad Skály we kraji Hradeckém,“°3 kteryä

kniäe Bartolomëj nedáwno pred tim od Hynka Èpetle

z Janowic byl kaupil. Kniîe Fridx'ich Lehnicky, za

änny na konec swadìl. Идей se mnë zdá, ie to jednáni, kte

réì sú pfad sebú mëli, о kterémä wám psâti nemohn, jeëtë

nám ke wëemn dobrému pî'ijde bohdá.“ (Orig. arch. Tìebon.)

203) Nëmcům nëkdy Katzenstein, nym' Bisehofstein sluje. Nále

ìelo k nëmn шиш jedno mësteëko a ëtmlictero wesníc.

(Klose str. 619.)
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stáwawei tebdáz auŕad nejw. heitmanstwi we Slezsku,

a Wratislawäti s jinymi mesty Slezskymi wyprawili

hned 30 eerwence poselstwi ku рани Lwowi a. ke

zpráwcům králowstwi Öeskébo, iádajíce dostiueineni a

pomoci, dle smlauwy uzawì'ené we Kladsku.204 Ро

west o tom ueinila w Öecbacb wäeobecne dojem welmí

nemily; pani eeeti strany pane Lwowy neopominuli

l1lásati posmeäne, jak krásny as bude hid ten, ktery

knize Bartolomej zawesti hodlal w Öecbácb, kdyz We

Slezsku pry sám tak ncŕadne 2199 Ьу1! 011 tedy, aby

odolal bauiů proti nemu powstawajiei a upokojil spolu

mysli pŕátel swych, pred swym odjezdem 2 Prahy,

50112 stal se 2srpna, swolaw opet nektcré pany, rytíŕe,

Рга2а11у a posly 2 mest, na osprawedlnení swého ро

eináni, mel k nim ŕee dlaubau a zajímawau, kteráì

potom i we spis uwedena i roznáäena jest. ‘10° Poznati

bylo w ni ŕeenika newázaného ekolnimi prawidly weku

swého, ale luluwiweiho (110 pî'irozcneho pudu a wnuk

.uuti swobodnë a ne bez jakéhosi wzletu myëlének.

Роба] oswedeowánim, 20 necbtel byti nehodnym po

tomkem pî'edkůw swych, а zwláäte otce swébo, kteryz

pry tak easto а. ätedi'e krew swau pro zemi a korunu

Ceskau proléwal, aìi u teìké wezeni pro ni upadl,

w té wazbe o zdrawí swé pì'iäel a wäecken statek swůj

ztratil, kdeî i on syn jeho jeete prj'l zlym toho uiiwati

musi: weak 20 110 ztráta statkůw tolik nermauti, jako

ujma na eti a dobré powesti, kterauz jemu brozi au

klady nepŕńtclůw jeho. Heitmanó kraje Hradeckého

20 naî'ídili weŕejnau botowost omylem proti lidem jeho:

neb on 20 512 ohlásîl, kterak netoliko lidmi swymi, ale

204) Panni p. Lwa w Tŕebonslfém arr'hîvn. Klose sfr. G29 30.

205) Jeden její opis znrhownl .en w `nrchivu Tŕebonskńln.
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i osobau мамы, statku i 111-(па nelituje, hotow byl a

jest тау k obranë kraje i wlasti celé; kdyby pry

wsickni obywatclé králowstwí Öeského nahlédnauti

mohli az do duse jeho, nenalezli by nic jine'ho, пей со

dobrému a wernému milownikn wlasti swé pî'islnsi.

Protoî prosil s nejwysäi pilnosti, aby pŕitomni Wëickni

nepŕipaustëli k sobe zpráw o nem kî'iwyeh; podáwaje

se wzdáti se králowa gleitu, nastaupiti na cestu práwni

a trpèti wäe co nale-ii, neodepî'e-li wëemn s takowym

důkladem, kteréhozby oni sami pochwáliti museli. Pak

pî'istupuje k půtkám swym se ÑVratislawskymi, dal

pi'edewëim Öisti odpowëdné psaní swé k nim, w nëmz

udány byly pî'íëiuy, proë nemoha slowy dowolati se

sprawedlnosti na nich, musel meëem dobywati si ji

sám; pak тушат obsírnë wáe со pŕedeälo bylo na

cesté jak wáleóné, tak i nekoneéného rokowání, kterak

odmitali ÑVratislawané wäeoky jim nepi'ijemné sandy a

nálezy, wzdy bezpeëice se na ризой králowskélxodworn

w Budinë, a kterak ani pì'imlnwa krále Sigmunda P01

ského neinëla u krále VVladislawa toho stesti, aby mn

získala. byla odpowed na pokorné jeho stiznosti; ziwê

a tkliwë liöil zwlástë smrt swého sluzebníka Bischofs

heima, kteryä na wei'ejné silnici jeda a. nic zlého ne

tnäe, piepaden jest ode 28 drábůw VVratislawskyoh, a

jen sám druhy postawiw se k obranë, teprw ‘po dian

bém boji, kdyv'. ho ubezpeëowali, ie se mn nie4 nemá

stati, wzdal jim swůj шей, a pak hanebnë zawraädên,

wäecky spisy a penize kníìeci jemu pobrany a tak

zlanpen byl, ie mu pry ani neneehali,.ëímby stud jeho

mohl pî'ikryt byti. KdyìA skládaní tolikera rokůw,

nálezy tolikera sjezdůw knizecíeh a. stawowskych we

Slezsku nie kniäet'i nepomollly, Wratislawäti na po

sledni jeho wyzwání jeäté ho pry uëiti clitèli, jakby

1513
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1513 byl odpowidati melflos a pohánëli ho k saudu mëst

Slezskjfch, öili, coz tolikéz bylo, ksaudu swému wlast

nimu; jemu tedy ze nezbj'walo nic, nez maje podstat

knízecí W té zemi, pî'iprawowati je k tomu mooi, aby

práwu obwykli a je trpëti se uëili. Poöinání jeho ite

w niëem nehŕeäilo proti zì'izeni zemskému w Öechach,

ponéwadz on k nëmu jeätë ani zawázán nebyl; neb

aëkoli s pilností o to byl stal, aby mu statek ten,

kterjl W tom králowstwi mél (hrady Kumburk а Skaly,)

we dsky zemské wlozen byl, to jeätë nikterakz ho

potkati nemohlo; také na oznámeni swé ke zpráwcům

zemskym, nestaneli se mu sprawedliwé, йе bude pfi

nucen litowati kŕiwdy swé, neobdrìel ani odpowëdi, a

tudiz za to miti musel, ze kdo mlëi, ten pî'iwoluje.

Konëil dlauhau 1°её swau slowy: „jestliäe Waëim Mi

lostem nezdá se jiné pomoci mi èiniti, za. jiné nepro

sim, nez aby ste mi dopŕáli z této zemë wálku proti

Wratislawskjfm wésti: poznáte, ze s pomoci bozi a

pŕátel swj'ch tak je skrotim, ze Waäe Milost i ka.de

dobrj toho pochwáliti má.. Pí'átelské odpowëdi od was

ëekám.“ — 1 nelze udati, doëkalli se jaké skuteënë. ——

Dle wëelio, co Wime 0 krátkém ziwota bëhu kni

zete Bartolomëje, zdá se nám, ze nebyl slawného dëda

wnuk owäem nelxodny; bystrota rozumu jeho, jemnost

citu a odliodlanost i pewnost wůle nepodléhaji nizádné

pochybnosti; podnikawost jeho niëim nedala se odhro

ziti, ëinnost niëim unawiti; jello wymluwnosti báli se

206) Jakoì celé toto líëení dosti dobŕe shoduje se s tim, co se

strany Wratislawskych pedal o wëcî bé Klose (1. с.)‚ tak i

k tëmto slowům dáwá. Klose куша (па str. 610-11): Er

nebst seinen Anhängern hatten iu ihren Absagebriefen nicht

mit Brande abgesagt und doch gebrannt, Welches nicht „Шты

lich“ gewesen.
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nepi-átelé wice neìli moei hmotné; wzdálen jsa wei 1513

neupiimnosti, weeho pokrytstwi, ani obyeejnych weku

swého forem si newëimaje, obyeej miwal wende doty

kati se jádra. wecí upî'imo a bezohledne, i ziskal si

tim zwláetë w lidu obecném populárnost znamenitau.

Owäem ze W kole druziny, kterau se byl otoeil, eistota

úmyslůw jeho musela upadati w podezí'eni; bratì'i Kau

funkowé, jakoì smc wideli, jiz od r. 1504 slanîiwali

byli kazdému odpowedniku a zhaubci zemskému, kte

rykoli je do sluäby swé najmauti chtel: ñekráeelli take

knize po cestách nekdy Gutäteinowych? Ale poneti

o cti a zachowalosti ziwota onoho wëku bylo cele

zwláätni a swérodé: kdyî i Kopidlanskému wrácena

mohla byti eest jeho, ponewadz si ji byl napŕed ohra

dil, kterak mohla odepi'ena byti Kaufunkům? Weak

i za naäeho Weku jeäte wraida W sauboji spáchaná ne

pokládá. se za nectnau. We pisemnostech sauwekych

nedoetli sme se nikde í'eei hanliwych o Kaufuncich, a

kdyz W mesici bieznu 1508 kancléî` Kolowrat мы

Ъу1 na. snemu hotowosti Werejné proti nim, wetëina

pánůw swolili k ni jen pod wyminkau, aby wálka. jim

di'íwe ŕádne opowezena i eest zeme a národu proti

nim nálezite ohraîena byla. Take jeden z brati'í slau

zil co dworenin panu VVilémowi z Pernäteina na Par

dubicích, a konal od neho щепы poselstwi, coz samo

dostateène swedei о eestnosti jeho. Bud tomu jak bud,

kniìe Bartolomej musi posuzowán byti sam o sobe, ja

Кой toho мы, nejprwé dle skutkůw, potom i dle Гей!

swyeh; w obojim ohledu nenacházime prieiny ku pro

stému zatracowáni jeho, a co dále wyprawowati bu

deme, poslauzi mu tuäím i kc chwále.

Weeeky zraky nyni obráceny byly k Budinu, od

kudz opet w ziwém sporu stran wyjíti melo slowo roz
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hodné. Jii na poèátku mësice srpna mëli tam jeti

z Morawy heitman Jan Mezeíicky z Lomnice a pan'

Ladislaw z Boskowie na Morawské Tî'ebowé pospolu:

aie 1 srpna рва] onen panu Petrowi z Rosenberka, Ze

pan Ladslaw odŕeki sc jeti s nim, a pi'ipojil se radëji

k sekretńï'i Prockowi, kdyz tento wracel se 2 Prahy

Kníìc Bartolomêj ie we Kiadätë spŕátelil se

s panem Ladslawem, a „bude nyni bezpoehyby skrze

nèho jednati wéei swé u králc. A tak jakì krále ráf

28.80.

' ëíte znáti, uw'edet pan Ladsiaw wee bude сыт, a

7 Aug.

zwláätë s pomoei Rendlowau a Prockowau. Bojim se,

ie budau králi ukazowati tu cestu, aby mêsty swau

wéc prowozowal; raëte tim jistì byti, йе nëeo nowého

a welîkého sléwají. Ja pozejtî'i bohdá dolů pojedu a

pospiäím, abych pana Ladsiawa tam zastihl; a jistë mu

hluboce wsáhnu w jeho jednání.“ Rytii' Rendi byl

tehdáî wBudinë, nepí'estáwaje poäíwati nezmënné krá.

lowy důwéry, ale u zpráwcůw kralowstwi Öeského

upadl byl w auplnau nemiiost; pan Lew, obdriew

od krále psaní obsahu nepŕijemnóho, dne 7 srpna tauîii

toho рани Rosenberkowi s doloìením, ie jisté pry

liendl je skiádal, ano bylo w nëln „nëkoliko kauskůw,

kteì'i zwláätni w sobë rozumy mají;“ a upi'imo „Ы—

baiem“ jmenowal tohoto nèkdy pi'edniho zástupce i

miláèka stawůw panského a rytiŕského.207 Take km'ze

Bartolomej zabral se té doby osobnë do Budina.

Jaké tu nastalo na dwoŕe králowöJ jednani, пеша

2eme oznńmiti podrobnë'; ale domyéleti se jest 0 nìSm`

ze zápisu, kt'cry kniie Bartolomëj dne 17 srpna ob

dräel od krále w tato slowa: „Ponëwadi si powédèi а.

17

Aug.

207) Origînály раки! due 1 Ang. a 7 Aug. jsan w archiv“ TF0

bonském.



Král :ís/ain pro mes-la pod u'úmíukami. 239

praw-is', йо ta smlauwa mezi tebau a mesty ueinena 1513

jest pro dobró пабе, dedicůw a. zemi naeich, a йе toho

spoiu se stawem mestskym ne slowem ale skutky oka

zowati a dowoditi chceä: tomu smc w'semu wyrozumeli,

a take to od tebe a stawu mestského milostiwe a

wdeene pî'ijimáme, i tu wiru k tobe a k nim mame,

ie tak, jakoz si powedel, ne slowy ale skutkem spolu

s nìmi, naäe dobre obmjälejie, toho dopomáhati budee.

A kdyz twau i jich skuteenau práci, pilnost a stálost

o пабе dobré poznáme, tobe i jim, jakoito naeim wer

ny'fm, i také kaidému, kdoì o naee dobré peeuje, mi

losti naëi kralowskau a weím dobrym opiacowati mi

nime. A toho na potwrzeni swau wlastni rukau smc

se tuto podcpsali, a sekret swůj, kteryä wzdy pì'i sobe

miwáme, pî'idáwili.“ ”в Aekoii důwerny zápis ten mel

tuäim ehowan byti podtaji, bylo piedce witezstwi t6

strany, ku které hlasili se kniìe Bartolomej, Ladslaw

z Boskowic, Rendi, Procek a weekera :nesta eeská,

jiz auplné a dokonalé. Pan Jan z Lomnice jmenowán

sice poslem králowskym k nastáwajicimu snemu Ko

linskemu o sw.V Bartolomeji, ale instrukce jemu dana,

kterak jcdnati mel mezi stawy ecskymi k upokojeni

zeme, oznámcna take knizcti Bartolomeji.

A weak wedle osobniho zápisu dne i7 srpna ob

мы tyz kniìe zzipis, ktery mestům weî'ejne pî'edloziti

mel, a w neme obsazeny byly wyminky welmi wáìné,

pod kterymi krái k stawu mestskc'mu nakloniti se dal.

Zneiyt ony jak následuje: 1) „Aby Praiané i jiná

mesta toho na nás mocne pi'estaii, oekoliwek se sta

wem panskym a rytii'skym jsau w různici.“ 2) „Aby

208) Opís toho sauweky nalezlî sme w rkp. archivu mesta Pray'.

ského, nadepsaném Chaos rerum memorabilium.
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1513 nam posudného dawali po tŕi léta, kdozkoli piwa Нац,

po jednom cgroäi ëeském s kazdého strichu sladu.“

3) „Aby na ty důchody, kteréz na. mestech mame a

kteréz podkomoì-i k шее na'si na. nich wybírá, půjèili

nam na kazdau kopu po 20 kopách mis., a ty platy

aby potpm Ноша а tak dlauho zadrzeli, dokudzbychom

jim jejich sum nenawrátili; a to my jim ujistiti chceme

s powolenim wsi zemë.“ 4) „Coz se stateëného Al

brechta Вещие, wërnóho naseho milého, a Prazanůw i

jinych mëst naäich wërnych milych dotyöe, wsecky

wëci predeslé, bud? mezi obcemi aneb osobami, ty wäe

cky aby mezi nimi minuly. My smc témuz Albrech

towi zapsati se ráêili, ze nemáme s Prazany ani s ji

nymi mesty w zádnau smlauwu jiti, leë ty wëci pí'e

deälé mezi nimi minau; neb jest Albrecht jináé na. se v

naäich wëci wziti nechtël, aby jich pohánèl a obsilal

od nas, nez abychom jeho we smlauwu také pojali.“

5) „Aby Prazané a mêsta nase propustili se ze

zápisůw, i z tech, kteréz s oswicenym Bartolomëjem,

Wernym naëim milym, i z tech, kteréz mezi sebau

zwláàte maji; a. nam i naäim dédicům aby zapsali se

listem pod peëetmi swymi, ze zadnym jinym se zpra

wowati ani ku komu jinému zi'eni miti, ale nam po

máhati budau na kazdého, kdozby z poddanosti se wy

tahowati, anebo nam a nasim dédicům w panowáni

w'této zemi prekázeti chtël mimo ш a práwo. A

my také listem pod ребе“ nasi, za nas i za nase dé

dice, knizeti, Prazanům i mestům pŕipsati rá

ëime, ze je we zwlástni swé obranë miti chceme a

jich w nicemz neopaustéti, kdoby na. né mimo ŕády а

práwa sabati a w jich prawich a. swobodách je utiskati

chtêl.“ Konëil se zapis ten sliby hojnymi a slowy

wraucimi, pi'istaupili Prazané a mcsta ke clankům
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témto, йе král i dédicowé jeho jim té wolnosti a. „toho 1513

dobrodini“ wäí milosti a wäim dobrym spomínatî bu

dau, aby jim toho wëëná. pamët zůstala; mimo to pak

йе opati'eni budau proti panskému a rytíí-skému stawu

burïto smluwau, aneb koncënau wypowëdi tak, aby na

potom we swornosti a dobré láéce s nìmi pokoj так?”

Nclze neuznáwati, йе wjminkami dotöcnymi pî'i pì'e

chodu od strany ke strané kx'ál dosti вишню hájil dû

stojenstwi swého. Kniie Bartolomëj uwolil se jednati

в mësty o wäecky tyto ëlánky, aby je pì'ijali, а wrátil

se do Prahy „s dobrymi nowinami“ (jak di stary 10:0

pisec) w tcntyä den sw. Bartolomëje, kde snëm Koll'n- 24

sky" bral poëátek sw'ůj. ~

Mezi tim, co шью jednalo se w Budíné, pŕihodil

ее w Cechách skutek wáleesny', Мету дыми k sobë

jeätê wëtëi pozor, neíli snëm Kolinskj'. Kníie Fridrich

Lehnieky, co zpráwce heitmanstwiSlezského, na sjczdu

we Swídnici w polowici mësicc srpna dräaném umluwil

а ustrojil wa'leönau :vg/’prawn proti kniíeti Bartoloméji

a, hradu jeho Шиит; majo k tomu 0d zpráwcůw krá»

lowstwi Öeskóho nejen `swolení, ale jak prawil, i po

moc slíbenau, trhnul due 21 srpna w poëtu asi 2000 21

brannych lidi pŕed Skály; na kteréî dne 25 srpna te- Mg

prw -z dèl sti'íleti _se jaw, pokraêowal w tom ai do

dne 27, al wäak s wëtäi swau neíli nepŕátel äkodau,

ana déla, dlauho nebywëc uìíwána, wystí'cly wíce ром

пшсЬа1а веЪе а éwych, ncîli zdil hradowj'ch; oblcìem'

také pryrodbywali nepì'átel wíce posméchem neìli

brani; ай tito, polekáni jsauce wystrahau, йе z Öech

bliîilo se wojsko ku pomoci hradu, wydrancowali w

209) Sauwëká. toho kopie, я. wäak bez datum, nachází so w Öe

nkém Museum.

16
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27

Ang.

26

Ang.

okoli mcstcëka i wesnice, a téhoz 27 srpna od hradu

odtrhli, do Slez nazpët pospichajice. Nejwíce krwe

teklo teprw potom, kdyz posádka Slezáky na odchodu

stihati se jala, tito pak nad to, swadiwëe se o rozhitowáni

plenu, sami mezi sebau biti se poëali. We wojstë

Slezském ty dni kolowala powëst, ze knize Bartolomëj

nic nepoì'ídil u krále, a odkázán byl od nëho prostë

jen ke snëmu Kolinskému. “о

Co wse událo se na тёти, Kolínském, а kterak

wlastnë znélo poselstwí ono, které tam pan Jan> zLom

nice wyi'idil stawu panskému a rytiî'skému, neni nám

wëdomo do podrobna; jen tolik jest jisté, ze take na

nich zádal král, ahy We pì'i swé se stawem mëstskym

na nëm орёт prostë a mocné prestali, coz ohledem na

minulé dwa králowské rozsudky (1502 a 1509) ne

potkalo se s nizádnym odporem a naprosto pŕijato jest.

Kterak pozdèji knize Bartolomëj winil heitmana Mo

rawského, ze nejednal w Koliné we wäem tak, jak mu

kralem naî'izeno bylo, wyloîime éasem swym mistneji.

Nám ponékud známo jest aspoñ to, co snëm wyjedná

wal s Prazany a s mêsty za pricinan knizete Bartolo

mèje a dobywáni hradu jeho Skal od Slezákůw. Pra

zané poslali a psali do Kolina dne 26 srpna, zalujice

na Slezáky, a prawice, ze byli jak powinni, tak i o

chotnì, w té poti'ebë neopauätéti knizete; ptali se tedy,

melili od pánůw i rytiŕstwa oůekáwati pomoci, cili

pickáîky? A w témze smyslu pridal i kníze psani

swé, chtêje zwëdéti uprimo, mélli na pany w Koliné

shromázdëné péci miti cili nemiti? Kdyz tedy nazejti'i,

dne 27 srpna, Jan z Lomnice wyprawil se z Kolina

‘do Prahy, aby co posel králowsky oznámil stawu ~

210) Klose l. c. 618- 632 dáwá o wäem liceni obäírné.
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mestskérnu jak wůli králowu, tak i odpowed a nza-1513

wreni snemu, pî'idáni jemu od tohoto dwa pani, “fác

law Bezdruzickj'r z Kolowrat a Hynek Войти z Mar

tinic, 1 dwa rytiî'i, Jindi'ich Hloíek z Zampachu a Mi

kuláä Pecingar z Bydzina, k dalëimu s mesty jednání.

Ро 111011 odpowedel snem kniîeti, 20 die wůle krále

pána swého, páni a. rytiŕstwo w králowstwí tomto mi

nili zprawowati se î'ády a práwy, а nikoli waleenau

weci; chtelíliby ale komu byti nepi'átelé, 20Ъу neza

pomenuli ohraditi proti nemu dî'iwe eest swan, a téhoi

20 1 0d km'zete se nadeji. Prazane, kdyz jim- pred

stirán byl záwazek smlauwy uzawí'ené we Kladsku, 20

Öechowé powinm' byli pomáhati Slezákům proti zhaub

cům zeme jejich, odpowedeli, 20 mir штыку, jakkoli

uziteeny byl, nemel pro ne platnosti, nebyw ani peeeti

s'tawu mestského stwrzen; a by pak i stwrzen byl, 20

Slezáci nezachowali se dle neho ani dle zrizeni zem

ského, jezto meli wec tu wznésti dí'iwe na heitmany

zemské aneb na nejw. purkrabi, a. neprowozowati moei

w jiné zemi sami. Heitmann Morawskému na jeho

poselstwi (neznámého nám obsahu) dali za odpowed,

20 král JMt ráeil jim oznámiti wůli swan take skrze

111112010 Bartolomeje, a 20 ke slyëeni jejimu mesta kra

lowská. wäecka 312 byla obeslána; jakmile tedy sejde

se cely staw mestsky, uradíce se, 20 daji odpowed na

oboje posclstwí spolu. Mezitim powest о wálcenych

pi'iprawách mestskych, dle swedectwi starêho letopisce,

tak postraëila. pány Kolinské, 20 snem jeëte téhoz dne

prj'I náhlc rozprchnul se. Owäem w Praze 312 na ne

ktery den na weelikych mistech wlály korauhwe wy

soce, aby na dané znameni sausedé ze weech etwrti во

rychle k nim se hrnuli: 30 srpna. meli wytáhnauti ko- Ang;

16*
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1513 neene, kdyî pi'iäla zpráwa, йе Slezáci odtrhli od

Skal; a tak pry „ta wojna zhoi'ela.“ 9“

Кпййе Bartolomej nejprw dne 26 srpna wyîizowal

poselstwí swé pî'ed konäely a obeenimi starëími, dne

29 srpna pî'ed welikau obci wëech ш mest Praäskj'ch

a nekterymi posly z mest jinych, a. to zdá se ie s ро

eátku jen wäeobecnau a pŕíjemnan jeho eástku, obsa.

ìenau W sekretu králowském dne 17 srpna, powáìli

wého k nemu pi'idawku tuäim jen opodál se doty'kaje,

a nejwíce ke stálosti napominaje w dile poeatém; páni

a obce wäecky dekowaly mu welice za jeho zdárné

snahy, slibujice, йе chtejí se tak zachowati а stáli byti.

Dalëi obsah odpowedi králowské oznámil teprw we

walné schůzce weeeh mest dne 12 záŕí, a to jeäte tu

ëim necely. Citiw a predwidaw záhy weliké nesnáze

úlohy, kterauä Wzal byl na sebe, dobî'e einil, 2e od

krywal jen pomalu a, poskrownu wëe, eeho na mestech

se мимо. Staw тётку, pametliw jsa králowych roz

sudkůw r. 1502 a 1509, a slibůw, kteŕí pred wyná

äenim jich pokaìdé eineni bywali, rozmyelel se welice,

uwrci se w podobnau nástrahu potî'etikráte, i ìádal

predewëím ureitého ubezpeeeni, 2e elánkowé, о kte

rychi mezi stawy rokowáno bylo w únoru toho léta,

rozhodnnti budau we smyslu jeho. О pomoei piwo

wárne a půjece nedeláno nesnázi: ale proputiti kni

йеъе i sebe wespolek ze záwazku zdálo se byti tolik,

jako wzdáti se wei ohrady a ochrany w poloieni ne

jistém a nebezpeenem; о smiŕeni se s auhlawnim ne

kdy nepi'itelem Rendlem nebylo tuëim jeëte .ani ieei,

aekoli byl k tomu cili w Praze pŕitomen. Odpor ne

wycházel tak z pánůw, eili z konäelůw a. obeenich

29

Aug.

‘12

Sept.

211) Akta w arehivu Tì"eboni»skémY Staï'i letopisowé str. 347-8.
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staräícb, jako radeji z obei samycb, z lidu obeenébo,

a to netoliko w Praze, ale jeäte wiee wnekterych me

stech jinych; a podnecowan jest, mimo prirozenau ne

důweru, take strojenau agitaci tech osob, které strana

elechtická. w kaìdém témeŕ meste byla sobe zachowala.

Pan Hlawsa we sbromáädeui due 14 zái'i mluwil sám

o lidech wy'slanych, kteŕi jezdice prj'I po mestecb, roz

hlaäowali weci nejisté о eláncich poselstwi kralowa.

Proto uznáno za. potŕebi, aby z rady Praäské rozesláni

byli take do mest muîowé eelni, jako Jan Hlawsa,

Ziga perkmistr, Sigmund Twarsky a jini, kteŕizby wy

westi hledeli obce z rozpaeitosti jejicb. Wymluwnosti

kniieci stízí dai'ilo se, zdräeti je od nálezůw unable

nych: „prosím was, mejte strpeni, by pak bylo wiee

protimyslného, weak jste lidé maudŕil“ — tak mluwi

wal k оЪсеш. “2 Dowídáme se weak ze psani pane

Lwowych té doby, ze jiì Praiané k tomu se meli, aby

také pŕestali moene na krali, oe byly různice mezi

stawy, a ze se uwolili dati jemu berni piwnau, jestlize

stawowé pansky a rytiŕsky budau cbtiti ueim'ti tolikéî;

kníze Bartolomej mel o to zase jeti ku králi, jakoz

jii pry skuteene z Prahy odjel dne 15 záî'í. ‘"3

Znamenati sluäi, йе král nieim knízeti nepî'íspiwal

k usnadneni úloby jeho, alebrz ze i sam kladl mu po

nekud pŕekáìky; ehtelt zajisté, ziskaje stranu jediiu,

neztratiti druhé. Pan Lew psal mu byl hned po snemu

Kolínském, ze jestli to wůle JMti, on ocboten byl

wzdáti se zpráwy důchodůw a dluhůw kralowskych;

pak jiz dne 10 мы oznamowal wäem zpráwcům zem

skym, kterak „wyrozumel ze psani Králowy Milosti а

212) Stnŕi letopisowé str. 349-51.

213) Psaln' w archivu Tfebonském.

1513

14

Sept.

10

Sept.
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1513

23

Sept.

30

Sept.

2G

Oct.

take z nekterych jinych pi'ièin, ie JMt ráéí to jinymi

osobami opati'iti а. nám w tom polehöeni uöiniti.“ Pro

бей со nejpilnëji zwal je wëecky, aby o sw. Jeronymé

(80 zái'i) sesli se na hradë Prazském, jeito pry 0d

dáwnych èasůw nebylo tak welikého рой-вы, aby ura

dili se zespolka, со èiniti. Heitman Morawsky psal

zase do Öech due 23 záî'i, cbtëje zwèdëti, co pry do

brélio knize Bartoloméj s Rendlem w Praze jednali,

an „z daleka néco porozumël, zeby nëjaké weliké si

balstwo prowoditi chtéli; k Öemu tedy chylilo se, k do

brémuli, ëili ke zlému? A bndeli co z toho snëmu,

ktery'z w Öechách mél drzán bye, ai nebude ‘ги ata.

Nem' tedy poehyby, ze oba nejwyësí zpráwcowé zemëti,

jak ëesky tak i morawsky, neopomijeli doléhati na

krale, aby ono „ëìbalstivo“ ueinili sobë neskodnym; a

král swym pi'edním námëstkům nesmël èiniti se we

wsem nepowolnym. Zpráwcowé zemsti usilowali piede

wäím о zmënëni `rady mest Prazskych; nadálit se,

az bndan w Praze wládnauti lidé jini, ze wse obráti

se k lepsímu. A wäak kdyz dne 30 záŕí rozhlaëen

byl králowsky rozkaz, ze nejw. komornik Petr Holiekj'1

ze Sternberka. i nejw. sudi Jii'i Bezdruìieky z Kolo

wrat, we jmenu králown a na jeho miste, saditi mëli

nowé konsely we wsech mêstech Prazskych, obce ро

stawily se upì'imo tomu na odpor, s nehoi ani Hlaw

sowo domlanwání swésti jich nemohlo; ai teprw 26 ŕijna,

na opëtowany kralůw rozkaz, pan Lew sám prowedl

tu Wëc „proti wůli Wsech obeenieh“ (jakz di stary

letopisec,) a sadil na starém i na nowém mesté nowau

radn, we kteréz nebylo ani jednoho jmena w dosa

wadnicli sporech pl'oslnlého, ale tim wice lidi, jakoä se

ŕikalo, n'iix'u milownycli a obojetnych, ai i nëktei'i, ja

koz brzy se ukázalo, tajni zrádcowé stawn swého.
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Nez radost pané LwoWa nade zdarem tim netrwala. 1513

dlauho. Oboe poznawëe opuëtênost a beznadéjnost

swau, i kterak nebylo rady ani pomoci ledal w půso

beni téch muzůw, kteŕí do té doby je byli Wedli, sklo

nily se brzy témëi' jednolilasnë k tomu, ëemu dŕiwe

byly odporowaly, a swolily bez wyminky ke wëemu,

óeho knize Bartolomëj a jeho píiwrzenci na nich 26,—

dali; i s panem Rendlem smii'ily a. spiatelily se Vk0

neëné. Ölánkowé méstëti, obsahu jiZ známého, mëli

jen co zadosti stawu _méstského pi'edlozeny byti králi.

Důraz obecného toho snijäleni byl tak виду, ze nikdo

netraufal si postawiti se па odpor: oslawen také obrat

Wéci welikau hostinau, kterau Prazané due 6 listopaduGNov.

Wystrojili wëem nowé swolanym poslům mest králow

skjch na radnici staroméstské, a. kteréz i knize Bar

toloméj se úéastnil. Dalëi dnowé 7 az 10 listopadu 10

ztráweni Wice W pi'átelskych rozmluwách, nezli wyjed- Nov'

nawanicli. Stawowé painskj'Í a rytii'skjY chystali se opét
jetilku králi w hojném poëtu; pí'iprawen byl Zalobn)i

spis jejich proti méstům, kníze Bartolomëj a. heitman

Morawskjf Winilì se nawzájem Wei'ejnë, zeby jedeni

dmhy byu jednaii w occhách jinak, man jim 0d krále

poruëeno bylo; knize pohledáwal tedy a obdrzel od

mëst pisemná swëdeetwi wäeliká, kterjfch poti'ebowal

k hájeni swému i jejich, a zwláëtë ku porazeni pi'ed

králem pana Jana zLomnìce. Dne 12 listopadu Wydali 12

se poslowé stawu mëstského na cestu do Uher. Nov’

Poslowé ëeäti, a w ëele jejich s jedné strany pan

Lew a. pan z Rosenberka, s druhé knize Bartolomëj,

nalezli krále na zámku mêsta Taty, lezicilio as upro

stŕed mezilìábeln a Budinem. Skoda, ze о wyjewech,

kteŕi tu se událi, nemáme zpráwy naprosto nizadné;

známet jen nékolikero pisemností, z jichz obsaliu i
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tonu sauditi se dáwá о neobyeejne rozeilenosti a naru

ziwosti stran pred králem se hádaweich. Dne 21 li

stopadu wydal král, k zádosti poslůw Prazskycb, swe

dectwí, ze mu o newëŕe а neposlnëenstwi, a tim méne

о nejakém spiknuti stawu mestského .w Öecháeh proti

nemu, králi а pánu sWému, nic k wedomosti nepŕiälo,

nj'brz tim wice ochoty a snazení k dobrému jak obec

nému, tak i jeho králowu a dedicůw jeho: zaeez on

wdeeen jsa, potwrzowal Weeeky jeho starodáwné práwa

i swobody a slibowal drzeti nad nimi ruku ochrannauf'l't

Vlie sporu knizete Bartolomeje s heitmanem Moraw

skynl Janem z Lomnice Wynesl král ten rozsudek due

23 listopadu, ze knize mluwil owëem dle pî'ipisu in

strnkce dane рани Janowi, „té wedomosti nemaje, coz

jest nad tu instrukci jemu Janowi zwláete od krále

porueeno bylo; a protoz coz tento jednal mimo tu in

strukei, ze jest to dobre ueiniti mohl, a ze to jednáni

jemu na jeho poctiwosti k zádné ujme byti nema“ oe.

Bohuzel ze priznáni toto neni jedinym důkazem, kte

rak jiz král Wladislaw uziwati umel dwojiho spůsobu

wlzidy, potykajici se nczŕidka mezi sebau: jedné au

î'edni a weî'ejné, druhé tajné a kabinetni. Nejziwejei

ale dojem spůsobily dwe reei, kterymi knize Bartolomej

a rytir Rondl odepŕeli w Tate autokům swyeh protiw

nikůw, a kterychz obsah podstatny podali králi pi

semne co zalobu, chtejice rádne a weŕejne о to sau

zeni bytì. Knize mluwil w tato slowa: „Nejmilostiwëjäi

králi! Co sem Waêi Král. Milosti oznámil, i take ne

kterym pánům a rytii'stwn psal, ze pani zprziwce, (ti'i

osoby z nich Wyjimaje, pana llofmîstra, pana kaneléŕe

214) Pubieka Chronolog. Gesch. IX, 499, s odwolánim se k ar

1513

21

Nov.

23

Nov.

chivn starého mestn Prahy, w nemz origg. té listiny chownji

se podncs.
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a pana Boëka, ’"5) to králowstwi nespůsobnë zprawují,

zpráwa jejich ie jest neŕadna, ie zawedli WMt i to

králowstwí a ie nejsau WKMti posluäni: to i pred

WMti k nim mluwim, a toho nechci nic umenäiti, jest

liìe nic nepi'iëiním. A kdyí mi WMKá ráëite s nimi

den jmenowati a rok sloäiti, to wëecko chci dostateënë

prowesti a prawé uëiniti. VVMti prosim za sloieni

roku s nimi.“ Ёеё Rendlowa w Tate znëia: „Milo

stiwy králi! Jakoî mne néktei'í dotykali we psaní

k WKMti, ku kterémní newim pî'iznajili se wëiekni:

já k tomu takto prawim: йе sem WMti hodnëji а uzi

teënëji i poctiwéji slauìil, neîli oni wäickni.“ Èeëi

tyto kolowaly nezadlauho w Öecbách s tim doloîenim,

йе na ne dána od pŕítomnych sluäná. odpowéd, a ie

zwláëtë pan Lew oba ŕeëniky pî'ed kralem tak 7,nahrál,

йе newëdëli co mluwiti:“ ale král dowëdëw se o tom,

dal oznamiti skrze Wiléma Kostku, йе pan Lew nemél

se hrubë ëim chiubiti: neb kníie a Rend] йе ehtèii a

ìádali о î'eëeeh swych saudem rozeznáni byti, on aie

йе ani nehlasii se k saudufm’

Hádky w Tatë poëaté prodlauiily a rozäirily se

w Budínë, kami král ku konci mesíce listopadn pfe

sidlil se. Hlawni akce wycházela tu od knizete a strany

jeho, a celek wäeho, co äádali, nesl w sobë auplné

zruäení a zdwiieni smiauwy a zpráwy Swatojakubské

z r. 1508, jakoäto králi neménë ëkodliwé, neìli mêstům.

Proti tomu se strany páné Lwowy i'eëeno, ehceli krái

zpráwu králowstwí Öeského jinak opatî'iti, oni йе ob

tiznosti té „за: se zbawi, aie ìádaji wëdéti, jaké spů~

215) To jest Wiléma z Pernè'teina, Ladislawa ze äternberka, Hynka

Boëka z Kunstatu na Polné.

216) Wie dle akt chowanych w archivn Tŕebonském.

1513
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1518

2 Dec.

soby nowé zamyälejí se, aby k nim také raditi mohli;

horlili welice proti wäemu poëínaní kniiete Bartoloméje

в. jeho zápisu s Praiany, téiŕl proti Rendlowi a дадут

„spleteënj'fm“ radám машут, jichäto rady budeli

král poslauchati, ie oni s pi'átely swymi toho nepod

niknau, ba. ani na snëmy chodìti nebudau аса. Èeèi a

odpory takowé obsaîeny jsau We èláncich 16 a podány

králi; kdyì pak dne 1 prosince dána od krále na né

odpowéd nedosti powolná., äádáno jest о jinau pi'izni

wéjäi, kteráá p_ak патлы, 2 prosince, následowala. sku

teöné, tak йе s ni se spokojili. Uwedeme 2 jedné i

z druhé jen, со bylo důleîitéjäího. Nejprwé co se

dotykalo zpráwy zemské a. woleni rad naäich, (Í'ekl

král,) „to máme pŕed sebau, abyste wëickni tî'i stawowé

to rozwáíili па. впёшц obecním, kterak nejuäiteënéji

mëlibychom ji opatî'iti, a spoleënau radu swan abyste

nám oznámili. О kniíete Bartolomëje, aby se ku

práwu (Öeskému) pî'iznal a je skuteënë podnikl, to

my opati'iti chceme, йе se tak stane; а jiného na nëm

neznáme, пей ie to идём, 1«1уй k nému о to bude

mluweno. О zápis jeho, недуг má в Ргайапу, mëli

sme jii prwé péëi, aby byl zruäen, a. tak se stalle; a.

my надует; stranních zápisůw äádnému stawu dopustiti

nemíníme. Páni a, rytii'stwo i také mësta, сой spolu

ëiniti maji o néjaké rozdíly, to sau nám w moc dali a

my ame to k sobë pŕijíti ráůili, wäak tak, aèby se

sami smluwiti nemehli; protoî kdokoliby o jakau swé

wolnost pokauäeti se chtél, îádné strane ani osobë dele

toho trpéti neráëime. Kdyì sme kníìeti nèkteré listy

pod naäim sekretem i pod ребе“ дан k jednání wècí

naëich s mësty, neuëinîli Sme toho tim úmyslem, aby

chom w têchto rozdíleclx waäich nëjakau stranu dricti

chtëli, ale protoìe se o naäe dobré nescestnymi pro
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stî'edky starati chtél, a. takowau péëi ‘jednomu kazdému

radi swau milosti a odplatau spomináme. Co se sta

teëného-Rendle dotyöe, wëzte, ze se jest on k nám

w nasi radu netrel, nez my zádali sme jeho, aby pi'i

nas byl. A ponëwadz se k slyäeni a saudu podawá,

sami znáte, ze neni nam poctiwé ani sprawedliwé, aby

chom jemu, jenz jest sluzebnikem i radau naäim, kte

rau lehkost uëiniti mêli; i nám se zdá, ze sami jinak

k tomu nemëli byste raditi, nerci pro nëho, ale pro

jiné“ atd. Co do Buriana Tréky dal se skloniti král,

ze mu Wrátil aui'ad podkomoi'stwi zase. A ponëwadz

zpráwa důchodůw a dluhůw králowskych mezitim

smluwau obsahu nam neznámého pî'esla byla ode

zpráwcůw zemskych w шее panůw Michala Slawaty

z Chlumu a Kosmberka na Cerne'm Kostelci, a “тёща

Kostky z Postupic na Litomysli, zadali stawowé a král

narizowal, aby smlauwa. ta. co nejdî'iwe wlozena byla

do desk zemskych. 9"

Osobni králowo postaweni ku panům Rosenberkowi

a Lwowi nabywá. swëtla ostŕejsiho z události wedlej

sich. Pred odchodem jejieh z Budina, jenz se stal

10 prosince, nejen swolil král ke zwlástnimu jakémusi

zápisu we smyslu jejieh, bez wëdomi mest, о zprawë

Hor Kuten, zámkůw a důchodůw králowskych, a. dal

jim pisemné pojistëni, ze proti nim nièeho k sobë pi'i

jmauti ani proti radë jejieh pî'edsebráti nebude, ale

rozdal také pana Lwowi a strane jeho az do 90 listůw

milostnych, jen pry aby jich od sebe odbyl; z cehoz

w Öechách potom weliky hluk wzesel, jakoby tim kra

lowstwi znowa zawedeno- bylo. “в Brzy na to, 20 pro

217) Akta w archiva Tŕebonskénl. Spisek имён} s poëáitku r.

1513

1515 w (leak. Museum. _

218) Pan Lew ряд! o té wëci Wilénmwi z Pernäteina z Blatné

10

Dec.

20

Dec.
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1513 since, psal obëma. pánům, kterak muje wìdy na. péëi

cisaŕe Tureckého, nepî'ítele úhlawního, musel Wäecky

dwoí'any а в1ийеЬп11<у swé wyprawiti na zámky ро

mezní, nyní pak pî'i титлом uherském snëmu,

kdyby jako îádného pŕi sobé nemël, йеЪу ta. Wëc byla

netoliko posmëëna, nybrí ponékud i nebezpèéna: pro

той ie umínil najmauti w Öechách 400 koní, a to со

шойпй. nejrychleji a nejtajnëji, ì мы jich о рошос

k tomu, a pana Rosenberka zwláäté o půjëku 2000 kop

gr. ё. na шт léta, jelikoä w Uhî'ích nemohl рту 0

îádné peníze jednati, aby bez ki'iku weäly w ruce

jeho. Na důwérnau a pilnau tuto äádost oba páni

oswëdéowali slowy hojnj'fmi oddanost i ochotnost swau,

ale splniti ji bucïto hned, nebo i pozdëji, bylo jim pry

^ ze wäelikych pî'iéin naprosto nemoäné. “1'

Také pomër Wiléma. z Pernäteina. k dotëenj'm

pánům a ke strané jejich mél do sebe jakési тыс—

24 Dec. 1513: „Doëlo jest mue, äeby ty nowiny mëlyA bítì

rozpisowàny, йе jest núm kx'ál JMt tanto jízdau mnoho rozdal.

I kdyby byla ртами, tu by se zŕetel ukàzal, äe na JMtì

mime pána milostiwého; ëehoì núm ti záwidí, kdoì núm toho

nepŕejí. Nei byt uhm JMt muoho dal „мы nowého, za

to mhm, kdoí takowé nowiny rozcsflá, Íe jest se zle uptal;

neb se nadëji, co jest núm wäem na hotochh penëzích тип

rozkázati dáti, Не?! sme apolu k ша jeli, ie jeden nëktery"

z mis wíce jest na té cestë utratìl. Nei by JMt mnoho li

stůw neráëìl rozdati, tomu neodpírám: ueb i mnë ráëîl nëko

likonácte listuow dátì, jeìto mnohého z nich newím uäiwnli

tolìk, со sem pisafóm od toho jednohokaidého listu dal. Wink

to od JMti wäecko sem wdëënë pï'ijnl, a JMt také skrze to

îádné äkody mîetì uebude. Tuké toto wim, йе král JM! jed

nëm ráéil dáti trh в. jarmark do mësta, kteréíby mélo byxi,

kdyì se postawí: ale jeätë nenie netoliko domu, ale ani jed

noho kolu k tomu pŕipraweného. Pak za to máru, йе se

икоту": dáním toto králowstwie nezawede.“ (Arch. Tŕebou.)

219) Psaní o tom nëkolikero w témäe urchivu Tifebonnkém.
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nosti. Со do sporu s mêsty, pan Wilém wídy stáwal 1513

po stranë stawůw slechtickych, aèkolì obyöej miwal

mirniti pl'iliänau nëkterych proti mëstům horliwost: a

protoz nemohl sauhlasiti ani chwáliti pocináni knizete

Bartolomëjc a. pŕátel i spojencůw jcho. Ale ohledem

na zpráwu wéci králowskych i zemskych jewiwal ¿acto

netajnë nespokojenost swau s tehdejëimi spůsoby. Proto

dotceni dwa pánowé a pi'iwrzenci jejich nejen nemëli

k nému důwëry, alc hrojiwali ëasto neukryté proti

nému, ackoli pan Lew we swych psanich wzdy welmi

piátelsky se stawêl; poiiwalt zajiste pan )Vilém neto

liko w Öechách weliké wáznosti, ale i we wsech ze

mich okolnich slowo jeho powazowáno za autoritu. Jsa

jiz star a casto churaw, pŕál sohë sloìiti aurad swůj,

a po nëkolik let jednal o to snaînë i netajnë, ahy

za nástupce mel mladäiho syna swého Wojtëcha, kte

réhoz ustanowil byl za dédice éeskych panstwi swych,

an staräi Jan stal se byl nejw. komornikem markrab

stwí Morawského: ale kdyz pani Rosenherk a. Lew

tentokráte byli w Budinë, mluwili králi rozhodnë proti

tomu, pi'edstírajice pánë Wojtëchowo шиш, ackoli jiZ

hyl wëku muzne'ho; w powaze swé owsem oba synowé

Pemäteinëti jen málo byli potatili se. Kdyz pak wrá.

tili se páni do Öech, byla prwni jejich péëe, namluwiti

ty tŕi pany, které km'ze Bartolomëj w Tate cestnë byl

wyjal, ahy nedali se wymisiti zpoötu kollegůw swych,

ale ahy protestowali weî'ejnë proti tomu: pan Wilém

wëak odpowëdél, ze jen w tech wëcech hotow byl za

stati cele kollegium, kterych osohné byl aucasten, a

ze bez sjezdu a. úrady wäech ti'í wyjmutych nemohl

dati jiné odpowëdi; zda se pak, ze sjezdu toho

wëickni tî'i ani sobë nepŕáli. Co do kladeni auctůw

pan Pernäteinsky jediny oswëdcowal pry ochotnost
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1513

1514

30

Jan.

swan, ueiniti to co nejdi'iwe weî'ejne pî'ede weim sne

mem. “o

Snëm ten, kterymä, die I-eei Budínskych, kleslá.

moc králowská w Öechách zase powzneeena, zpráwa.

zemská jinak типа i wäe co bylo kï'iwého napraweno

byti melo, uloien byl od krále na hrad Prazsky ke

dni 27 ledna, i poeal se 30 ledna 1514; w podstate

jednan se na. nem hlawne o zruëeni smlauwy Swatc

jakubské z r. 1508. Jmenowány byly opet za, kralow

ské kommissary tytéì tî'i osoby, kteréz w mesíci

eerwenci r. 1510 k temuz cili, a weak bez prospechu,

se byly prieiñowaly: Stanislaw Turzo biskup Olomucky

(sam nekdy spolupůwodce one smlauwy,) Jan z Lom

nice na Mezeiieí nejw. heitman a Jan z Pemeteina

na. Ti'ebíei nejw. komornik markrabstwi Morawského,

W instrukci jim dané stálo jednáni o zruäeni smlauwy

Swatojakubské na prwnim miste, potom swoleni posud

ného králi ku pomoci, uwedeni arcibiskupa, i jinych

elánkůw wice, ai koneene potreba ueeni krále Lud

wika jazyku eeskému. Ale po desitidnowém baurliwém

rokowani rozrazil se snem hned o prwni elánek a ro

zeäel se koneene bez poî'izeni. О pî'iëinách takowého

nezdaru wydaly obe strany swé „opowedi,“ nezadlauho

take tiskem uweî'ejnené, w nichì dokazowaly, ze wůli

jejieh nic nescházelo ale jediné nepowolností strany

protiwné; oba spisowé slauìiti by mohli za důkaz, ze

umeni, mnoho mluwiti a malo î'ici, a pro same dobré

úmysly neswolowati k nieemu, stálo te doby we

znamenitém kwetu. Král VVladislaw citil dawno s ne

woli, kterak mu smluwau Swatojakubskau ruce we

wëem byly wázány, i dal byl saukromi skrze Wìléma

220) тощей шла pmt (hw-tmf. w fémie archiv“,
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Kostku шт wäeeh, aby mu pomohli zase ku pre» 1514

deëlé králowské moei a swobodeß“ Ponewadä w о

tázce te i mnozí páni a rytii'i pi'idawali se ku kniäeti

Bartolomeji a k mestům, horliwäim о pozwedeni moei

králowské, rozdíly stran na snemu poeinaly se ponekud

meniti. Jak mile biskup Olomueky oznámil stawům,

kterak zpráwcowé äádali krále, aby sñato bylo s nich

bi'ime zpráwy zemské, a йе Králowa Mt мы tak ei

niti a tu zpráwu _s nich snimati: tu hned nekteî'i ze

zpráweůw sami, téî nektei'i pani a rytií'stwo i weeeken

staw mestsky brali odpueteni z ni, йе ji wice poslau

ehati nemaji a nebudau; i äadali, aby tudiZ eelá. ta

zpráwa wymazána. byla. z desk zemskyeh. Strana.

páne Lwowa dokazujie, jak pewne cele zî'izeni Swato

jakubské 0d krale i ode wáech stawůw utwrzeno bylo,

nechtela swoliti ke zruäeni jeho, pokudby jiny spůsob

wlády zemské ustanowen a na misto postawen nebyl.

Strany rozeházely se hlawne w otázee, melyli о take

wem poïizeni podati se jen ná.th eili rada, kterakby

král w tom zemi opati'iti mel, aneb melili to stawowé

sami opatŕiti a наш bez wůle a. wedomi kralowa. Ро

mnohych a dlauhyeh hádkách wybrany jsau ze weech

tì'í stawůw Osoby, aby urownaly se o nejakém náwrhu:

ale kdyì i tu opakowaly se tytéi neshody, (ponewadî,

jakoî prawin mesta, páni a rytii'stwo neehteli moei

pustiti z rnky swé,) nedewedeno nieeho k iadaucimu

konci. Posleze podáwali se staw pansky a l‘ytiI-sk_y'v

k wymazani Swatojakubské smlauwy, jestliie )nesta

221) Slowa králowa byla: „Jiä inne toho prwé dobŕe zkusih', jakú

ëkodu, lehkosti posmeeh z toho sme mëli, ie sme sami

swymi wecmi newládli. Hnerl to jiì jim wäem od nas oznam,

at toho na snemn bram', a na nas toho podajx', ie my toho

„маты z rukau naà'ich nepustime“ ne. (Arch. Tŕebon.)

l
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1514 spolu s nimi podniknau >pod beitmany krajské a budau

jich posluäna, а take „budeli to wymazáni jinym arti

kulům bez ekody,“ „kteì'i w te zprawe zůstaweni byti

meli.“ Na té neshode, kdyz mesta k tomu nepi'istau

pila, rozeäel se snem, о jiné elánky králowské pro

 

. uuml-.posice ani se neradiw. A weak dne 7 února stalo se

predce usneëeni jednohlasné wäecb tî'í stawůw ohledem

na knizetstwí Hlobowské.

krahe Braniborsky, uoházel se té doby weliee na dwoì'e

králowe w Budinê о propůjeeni jemu knizetstwi Weli

kého Hlobowa i Opawy, a slibowal pry prednim pre

latům i pánům uberskym, dosáhneli jich, 2e hotow

bude ueiniti z nich slib korune uherské. Toho ulekäe

se páni a rytiŕstwo kníìetstwí Hlohowskébo, poslali

rytíŕe Hanuëe Rachenberka z Borowa na Koìicbowe a

ölawe do Prahy ke snemu s prosbau o potwrzeni krá.

lowa zápisu (26 srpna 1508,) ktery'mz we králowstwi

Öeské za jeden aud jeho koruny tak wpojeni byli, йе

jiz nikdy nemeli od nebo oddiiwńni, ani wydêdeni, ani

zastawowani, ani jakymkoli spûsobem odcizowáni byti.

Králůw synowec, Jii'í mar

b'tawowé tedy dali jim о tom zwláätni pojiäteui pod

peeetí zemskau, slibujice jich neopauäteti, kdyby je

kdokoli 0d toho utiskati chtel, a prijali také swy'm

jmenem knizetstwi Hlohowske za jeden aud swého_krá

lowstwí na wëccky easy budauci a weené. ”В

О neeni krale Ludwíka jazyku eeske'mu dal byl

král Wladislaw ke snemu take zwláätni psani dnc

20 20 ledna, prawe, ze dle ìádosti od stawůw nejednau

Jau’ oznamené, seznaw to byti wee s prwnimi poti'cbnau,

„a take k naëemu zwláëtnimu poteëení, abychom s detmi

222) Staŕí letopisowé str. 357-8. „Jedm'mie o zrliäeuie smlúwy

Swatojaknbské r. 1514“ — dwa tietené listy wCesk. Museum,

Akte w archiv“ Ti'ebonském a w deskách zemskycb oc.
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naëimi' w otcowské lásce rozmlauwati mohli,“ jii to 1513

obmyslìl a. za. nöitele 1 preceptora. králiLudwikowi dal

welebného Jeti'ieha z Tandorfn, probosta kostela. Wy

sehradského, pro bodnost a zachowalost jeho; „я, ро

néwadì byt jeho ustawiény pi'i dwoî'e naëem pro èe

skau i'eó byti má, zdá se nám za. slnsné, aby jemu

sluzba jistá. z králowstwi Öeského jmenowána i dáwána.

byla.“ -- „l ponëwadz na snémë o to jednati zaned

bano jest,“ (tak psal Jeti'ieh z Tandorfa 25 února,) 95

„a já sem pánůw mést pî'íchylnost zwláätni k tomn cbr'

seznal, aby krále JMti wůli a rozkázani dosti se stalo,

a dobré, poetiwé 1 uziteèné této korunë témito různi

cemi nehynulo, Waëich Milosti mëst 1 jinych swbe

pánůw a pi'sitel za pomoe k wyprawení zádati sem

umyslil“ oc. y,Wëecky dwojnosti a roztrìitosti, kteréz

w tomto králowstwí mezi staWy jsan, mohan `111159111

snëmem a ki'álem JMti napraweny а, srownány byti:

-ale eas, kteryz králi Lndwikowi k ueeni mijí, nikdy

se zase nenawrátí, 111112 jakym snëmem aneb jakau

berní můìe wyplacen byti. A jiì jest eas posledni,

neb JMti jiz léta k nëeni wycházejí, a. po roce se jisté

neiti nebude, ani kdo se bnde smiti o JMt ohroziti.“

Zádal tedy a jak se zdá. 1 obdrzel pan proboët od

kazdého král. mésta po 10 kopáeh gr. б. na prwni

swé potieby, kteréä i nawrátiti slibowal, jakmile opa

ti'eno bnde, co snëmem timto poslednim zameskáno

bylo. “a

223) Psani o tom w archivu Chebském.
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ÖLÁNEK SESTY.

KoNEo KRALOWÁNI' WLADISLAWA п.

Pûsobaní [штабе Barlolomìfje a pánůw Randle i Procka; Ladi

slaw z Boskowic. Рать! Praianüw a p.Lwa ku [ваш Pol

skému a odpowëd tohoto. .Kw-ucká wálka w Uhì'ích a pomoc

kníäele Bartolomëje. Sjezd рамы a srownání w Kulnëhoŕe.

Snëm sw. Marie Magdaleny. КОММ Wilémek a HawlûÈck

w .Praze odprawení. дед/су ta'bor u Вшить. Pám' беда

prati kn. Bartolomëji a Rendlowi. Cíaaŕ Maximilian a král

Sigmund. Poslední sjezd Budínskyj. Pání Коса/ш z' Лети

w auŕadech. Smrt Ímíŕele Bartolomèfje. Snëm swatoduâcní

w'Praze a kníà'e Karel. Шедший sjezd panownl'kůw we Widni

a zasnaubení Ludwíka í Anny. Jalowe' snëmowání wchách. Smrt ‚спас Wladíslawa a' родит! jeho wůle.

(R. 1514—1516.)

1514 Rozepŕe stawowská, Wloìením se do ni kniiete

Bartolomëje, zmënila znaénë dawnau twárnost swau.

Kniie uwedl otázku о práwich a swobodách stawu

mëstského we spojeni s otázkau o rozsahu práwa. i

moci králowské w Öechách, aby Wytrhnul krále z ná.

ruöi aristokratie, w jejimi objímáni panownikpoëinal mêniti se w pauhého náëelnika, i aby pozwed

nul jej zase na misto jemu pŕisluëné. Postawilt se

slechte na odpor w obojim smëru sobeckych snah je

jich: k zemdleni mocnaŕe nad sebau, i ku podmanëni

pod sebe lidu obecného. Krátká doba jeho působeni
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a Wladislawowa nespolehliwost nedaly mu siee dojíti 1614

cile, alc snahy jeho predee nepi'iäly na zmar: po

treba zachowáni a hájeni moci králowské, hlásana od

neho ponejprw s důrazem, utkwela w myslich tak hoj

ného poetu Öechůw, ze nezapomenuta od té doby wice.

Knizeti po boku stáli hned s poeátku muzowé, o kte

rychz nelze rozhodnauti, bylili jen pomocnici, aneb

snad i ueitelé a pobadaei jeho; minime rytii'e Albrechts.

Rendle z Aueawy a. Procka Malého z Cetne. Dle do

jmu, jejz působi cely auhrnek zpraw nas doälych, sau

dilibychom, ze důmyslny Rendi z pauhého saucitu,

z osobni wdeenosti a oddanosti ujimal se dobrotiwého,

ale slabého a temer odewead zrazeného pana. swého,

a obetowal se k hájeni prospechůw jeho takoì'ka telem

i duëi; sekretái' Procck ale byl z plného preswedeeni

horliwym a úeinnym welcbitelem moei panownické,

krome niz se zdá. ze nenalezal spásy wůbec, ni pro

knizata, ni pro narody. ”4 Nemirné hnewy, ozíwajici

se we wäcch pisemnostech strany aristokratické proti

temto 110111 osobám, knizeti Bartolomeji, (kterémuz ty

tyz jen Bardaäe spiláno,) Rendlowi a Proekowi, mohan

slauziti za důkaz, jak moenau oni stali se byli pre

kázkau, aby stat eesky, trebas i mimo wedomi a ú

mysly stran, easem a skutkem nepromenil se w olig

archickau republiku, jako pozdejëi Polsko, aneb we

saustáti, za prikladcm ŕiëe Nemecké. О etwrtém muzi,

ktery take k nim tytyz poeitán byl, panu Ladislawowi

224) K saudu takowémn opráwneni se БУЙ citimc jak wůbec ce~

lau jeho nám známau pûsobuosti, tak i zwlMte hojny'mi mar

ginaliemi, kteréz wlastni rnkau pŕipisowal ke sbirce wlltdnich

1151111 èeskych z г. 1512-1517, jez w laziuském pri-knalt

рода! tuà'im eisaŕi Maximilianowi, co porneniku krále Lud

wlka, w rkp. cis. bibliot. Wideìiské Nr. 8054.

17*
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1514 z Boskowie a. na. Morawské Tŕebowé, nelze nám sau

diti s dostateönym důwodem. Pán tento, bratr starei

nèkdy Jaroslawa, o jehoìto tragieké smrti r. 1485 sme

pî'ipomenuli, i one Murthy, která. r. 1507 tak statué

zastáwala Jednotu brati'í éeskyeh, preslui byl za wëku

swého neobyëejnau wzdélaností a oswieenosti ducha;

byw za mládi ureen k duehownimu stawu, nabyl na

wysokyeh äkoláeh italskyeh hojne' uèenosti, na. eestáeh

po roziiënych krajináeh Europy, Asie i Afriky sirsiho

rozhiedu, a láska i stëdrost jeho k literatuŕe a ku

krásoumé proslawily jej eo Mecenata i kdyì, obrátiw

se k swétu, r. 1493 pojal za manìelku Magdalenu

z Dubé, dobrym hospedai'enim nahromadil welikého

jméní a zastáwal auŕad nejw. komornika w markrab

stwi Morawském po dwakrát, nejprw r. 1496-1506,

podruhé od r. 1516 ай do smrti swé r. 1520. Wedle

toho známo jest i jeho mirné smysleni w ohledu ná

boìenském, kterym hiawnë délil se od sauwëkého a

duchem saurodého Bohuslawa z Lobkowie na Hasi

ëteinë (j- 1510): ale o úëastenstwi jeho we stranáeh

politiekych swého wëku pouëi nás teprw hlubäí bohdá.

proskaumáni arehivůw a dëjin morawskych.

Působení kniiete Bartoloméje a panůw Вещие i

Proeka pri králi Wladisiawowi wztahowalo se hlawné

k wécem èeskym, ale neobmezowalo se jimi. W Uhrich

poti'ebowal král jeäté wice neìli W Öeeháeh rady a.

pomoei nesobeeké, a Öasté horleni prednich prelátůw,

kardinaia areibiskupa Osti'ihomského Tomaäe Bakáëe,

biskupa Pétikostelskébo Jii'ího Satmáryho kancléŕe,

palatina Emerieha Perényiho a jinych, preti wiiwu a

moei Rendlowé, swëdëiio jen о newhednosti pro ne,

nikoli o nesleehetnosti rad jeho. Pi'iházelorse i to, ze

král odkazowal wäeiiké strany kRendlowi o odpowëd.
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kdyä sám jí nemël na 511194169” Pi'ízniwëjäím okem 1514

pati'ili na téhoí Rendle Rehoî~ Fraugepanì arcibiskup

Kolockj'7 a pan Jan Bornemissa, králowskj" pokladnik.

Nejwétäi ale působení éeskj'fch téchto rádcůw jewilo

’ se w záleìitostech zahraniènych, a zwláäté wpomérech

ke dworům Rakauskému a. Polskému. Králowé Wla

dislaw a Sigmund, co synowé Rakauské Aläbéty, citili

0d jakäiwa k domu Rakauskému „мат: jakausi ná
chylnost: ale císai' Maximilianl stal se byl Sigmundowi

0d nedáwna zjewnj'fm a krutj'fm nepi'ítelem, za. pi'iëinau

snatku jeho s Barborau Zápolskau, kterym nadèje а

moc rodu Zápolského silily se nebezpeéné. Zámiuku

k nepŕátelstwí bral sobë z kí'iìownikůw Pruskych,

kteréito рту Sigmund od î'íëe Némecké odtrhowal; я.

пешоЬа рго wálku s Francausy i s Benátëany staëiti

sám, hledèl kníiata okolní, a pŕedewäím cara. Ruského

Wasilia Iwanowiëe, popuditi k boji proti nému. Temi

а jinj'mi pl'íëinarni Sigmund uweden byl do skuteënych

nesnázi, w nichito Wladislaw bratrsky jemu pomáhati

chtëje, wyprawil kníiete Bartolomëje k nému, pana

Rendle pak k cisaŕi w poselstwi, аЪу zprostì'edkowali

pokoj a pŕizeñ zase mezi 1111111.”в

Dŕíwe wäak, neîli nastaupili oba tito muiowé ро

selstwi swé, anobrä hned po rozwedení posledního

snëmu Praiského, nawedli Praiany, aby utekli se ku

králi Sigmundowi о pŕimluwu, a pî'iprawowali spola

kniietî Bartolomëji u ného cestu. Psaním obäirnym

dne 16 února Wykládali Praiané, kterak Sigmund co 16

Polák sluäné starati se mohl a, mél, aby králowstwi Feb"

226) Swëdöí o tom zejmenß Jan z Lomnice we psaní Petrowi

z Rosenberka daném w Mezeŕiëí 26 Aug. 1614. (Arch. Tŕeb.)

226) Actu Tomiciana, tom. III, 93. 96. 120 ›-122. 156—7. Klose

p. 649.



262 Kníha XVII. КМ! Wladùlaw II. Ölánek 6.

1514 Öeské nehynulo pod králem rodu Polského a. bratrem

2 l

Febr.

jeho; ono wäak äe hyne, a nebudeli ëasnë орда-ело,

йе koneënë zahynauti musi, an král Wladislaw dal se

wywesti ze swobodné wůle, zapsal se nékterym osobám

proti swému práwu i proti moci králowské a pustil

swé wëci z rukau, ëinlä jii králowstwí pŕiälo pry k we

likému zawedeni a ke dluhům nesëíslnym. Na důkaz

pî'ìpojili pî-ipisy wäech tëch zápisůw a naŕízení, které

byly toho pî'íëinau. Widuuce pry'Y {о wäecek staw

méstsky s kníietem Bartolomëjem a s mnohj'mî pány

a rytíŕstwem, zasadili se o to, aby krále рана swého

ku prwnimu panowání, moei a swobodë пазе nawŕátili.

О tom 2e na poslednim snému mnoho bylo jednáno,

ale nic nezjednáno, ‘ponëwadä nékteî'i, jeìto zápisy ony

k sobë pî'ijuli, nechtéli z nich propustiti krále, leëby

prwé w jiné zápisy se jim заве poddal. Tytéä Osoby

йе wedau také swého krále k jînému jazyku (cisai'i

Maximilianowi,) chtíce aby dédicowé jeho tam opatro

маца byli. I prosili Praiané Sigmunda s Welikau

snaiností, аЬу neobmeäkal té wëci, ale pì'ispël bratrowi

swému гадал i pomocí. Kdyby ргу král Wladîslaw

jen sám na se, na swé dédice i na wäecko swé dobré

wice dbal, neili na ty Osoby nëkteré, kdyby na swych

wëcech stál a Hkal „tak miti ráëime a tohoto nerá.

èime,u byloby pry wäemu konec.

Psaní toto jeäté sotwa. bylo wypraweno, a jiî panu

Lwowi, zrádnau ochotností dwau konäelůw Praiskych,

dostal se auplnj1 jeho pŕípîs. Nemeäkal také on, a.

21 ůnora dokonal psani dwojnásob obäírné k témuä

králi Sigmundowi, kterymä wywrátiti se snaäil wäe,
co Pralané puroti nëmu a jeho strané byli postawili.

Pŕedewëim wyloäil pŕièiny, pljoè Praiané а. cely staw

mëstsky wzali sobë „téìkau mysl“ proti nëmu a pî'á
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telům jeho: kdyz stawowé sami mezi sebau o práwa. 1 1511

swobody srownati se nemohlì, král Wladìslaw dwojím

rozsudkem (1502 a 1509) sprawedliwë je podëlil, ale

mësta nesluänym spůsobem ze proti tomu se zasadila,

jakoby se jim w saudu jaké ukráceni bylo stalo; kdyby

pry mësta upŕímé pomúhati chtéla. krúli pánu swému

ku panowání a moci, mêlaby prwé sama posluäna. se

0111111 wůle a nálezůw jeho. Nikdy ze on ani jeho

strana nepomyslili na. to, aby důstojenstwi králowskému

jaká ujma díti se mela. Dluhowé králowäti ze wzeëli

z Wyplaty nékterych zámkůw а z jinych znamenitj'ch

potŕeb; a. kdyz král орда-1150 ty, ktei-i о në práci we

dau, aby skrze né ke äkodám nepŕiäli, ze jedná jako

král ki'estanßkj'l а pán sprawedliwj'f. Kdez pak mêsta

pi'edkládají, zeby nékteré osoby wedly k jinéluu ja

zyku, chtice aby dédicowé králowëtt tam opatrowáni

byli: kdyby jmenowali zejmena., na koho to mini,

mëliby na. to sluänau odpowéd. Neprawda, jest, со

prawí mësta, zeby pŕi nich bylo mnoho z pánůw a,

z rytiŕstwa: jest jich málo, a mezi nimi jest i néktery"

pikhart (Wilém Kostka. ?). А pî'imisil se k nim Bar

tolomëj km'ze z Minsterberka, tuëím z té pî'íëiny, ze

jeho wéci neî'ádnych w tomto králowstwí ëeském ne

mínili sme jemu trpëti, jezto Waäi Králowské Milosti

nerádbych tim mnoho zaneprázdñowal. так co Pra

zané pŕed se berau, k wůli a. k ponuknutí nekterych

osob, ktei-ízby rádi w tom králowstwí působili různici,

k tomu mnohych z nich wůle není; neb jest 51011

111110110 w Praze 1 w jìnj'fch méstech, ktel'jm takowé

různice a swéwolná pi'edsewzeti se nelíbí. Pauskym

a rytíi'skj'fm stawem w Öechách králi nic neschází; a

kdyby_mësta. zachowáwala totéz posluëenstwí, jako je

zachowáwají 0111, jistëby wëci krále pána jejich, jeho
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1.611 dédicůw i celého králowstwi, mnohem na lepsim posta

1 2

Mai

weny byly мёд”

Kdyz obë psani tato w radë krále Polského w méstë

Wilnë Wázena hyla, chtëli pry sìce nëkteî'i, ahy stra

nám obëma dána hyla odpowéd stejnë laskawá.: Sig

mund ale pristaupil k rade hiskupa Petra Tomického,

prawioiho, ze nestrannost wice bohu sluäi nezli lidem,

a w rozepŕi důlezité ze wice pï'iznë ukazowati se má

tem, kdo úsilnëji se priciñuji o dohré pana swého.

Wydáno tedy dne 12 máje nékolikero psani~w té pri

èiné: prwni Praianům a jinym mêstům Öeskym, druhé

Wilémowi z Pernsteina, tŕeti stawům ceskym wûbec,

ëtwrté a posledni králi Wladislawowi; pan Lew tuëim

neobdrzel odpowëdi zwláätni. Praiané, pan z Pern

äteina i stawowé wůbec chwáleni jsau pro wérnost a

oddanost ku králi VVladislawowi a k dédicům jeho, i

napomináni, ahy w ni setrwali, nedadauce nikym se

myliti; panu Pernäteinskému a stawům praweno, Ze

knize Bartoloméj, co posel Wladislawůw do Wilna

prisly, pi'inese jim äiräi zpráwu 0 úmyslech i zádostech

y krále Polského; Prazanům i'eceno, ze Sigmund naî-idil

Kristofu Sidloweckému, poslanci swému w Budinë, aby

primlauwal se 11 krále VVladislaWa we prospéch jejich.

Králi pak “'ladislawowi samému predstawowal Sig

mund, _kterak bylo potŕehi w nebezpecnych roztrzkách

ceskych, ahy ctyî'i predni auradowé toho králowstwi

byli W rukau muzůw zkuäenych a dokonalé wiry hod

nych, kteréito budeli jen snaznë hledati, ze najde

beze wäi pochyhnostì; za nejw. mincmistra porauéel

mu zejmena Wiléma Kostku, za podkomoi'iho Albrechts.

227) Cela psani obë, 16 i 21 Febr. 1514, ¿tau se w Ti'ebonakém

archiv".
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Randle, jenz pry mu jiz důkazy dal wernosti a wif-1514

teené einnosti swé.’um

Kdyz takto strana mestská s kniäetem Bartolo

mejem pojiätenu mela sobe pî'izeñ a podporu krále

Polského, strana druhá hledala tim snazneji útoeiëte

u cisaî'e Maximiliana; w druhé polowici mesice bî'ezna

pani Petr z Rosenberka i Zdenek z Rozmitála zajeli

k nemu osobne do Rakaus, tuäim do mesta Enze. Co

ujednali, nemůzeme udati ureite, aekoli pochybowati

nelze, ze itam jiî neopomijeli horliti proti kniäeti,

nejnebezpeenejáímu odpůrci swému. Cif-iai` také té

doby wyjednáwal w Budine ski-ze reenika swého dr.

Kuspiniana, aby kneina Anna, co budauci newesta jed

noho ze wnukůw jeho, wydána byla do Rakaus ke

swému wychowáni. РЫБ náwrhn takowému prelati

uhereti, kteŕi poìiwali té doby na dwoì'e Wladislawowe

wliwu nejmocnejäiho, a sice, jak se zdá, wice z ne

pî'izne ke hrabeti Zápolskému, nezli z lásky k cisai'i

a domu jeho; Wladislaw sam, w odporu tolikerych

stran, neumeje rozhodnauti se, hledal w odkladech oby

eejného swého útoeiëte.

Po rozpadnuti se posledniho snemu, myin eeské

rozcházely se take"v w nawrhowani prostredkůw, ktery

miby zemi pokoj zjednán byti mel. K uléeeni stát

nich rieduhůw neznalo se cest jinych, neìli snemowani

anebo walky: a k této posledni pobizeli skuteené

nmozi pani a rytii'i. Mesta daufajice nowau theorii

о pozwedeni zase moei kralowské ziskati pro sebe

mnohé z dosawadnich odpůrcůw, zadala opetowaného

snemowáni; pan Lew predkládal naproti tomu, kterak

ueila zkuäenost, Ze snemowé newedli k îádaucimu do

228) Acta Tomieiana, lli, 91-97. Rendi tn sluje „probatîssimne
I tidei et magnae industrias homo“ (p. 93.)
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1514 rozumeni, a protoä ie nezbywalo nic, nei aby král

uäíwal moei, jak od snemu Kolinského tak i od mest

пай wzloîené, a rozsudkem tŕetim ueinil konec wäem

27 sporům a nesnazem. Král rozepsal byl nejprw nowy"

Martsnem na pondelí po stŕedoposti (27 bî'ezna,) ale od

2 Apr. wolal ho brzy zase; potom 2 dubna poloäil jej opet

7 Jun. na stŕedu o suchych dneeh letnienieh (7 eerwna,) pî'i

kazuje wäem stawům, aby sejdauce se spoleene jednali,

jak od poslůw králowskyeh zpraweni budau, o weei

obecné, о рошос a berni na král. dluhy, a také 002

panskj'l a rytii'skj’Í staw s mestskym einiti meli. Dle

3 Junzpráwy starého letopisee prijeli nañ, dne 3 eerwna,

skuteene „starj'I 1 mlady Pernäteinsky, také nekteî'i

z zemanůw, a z mest králowskych wäickni, krom Hor

nikůw; a ktei-í se sjeli, oznámili skrze pana Pernätein

skeho, ie jako posluänl dali se naleznauti na miste od

krále uloíeném: ale pani Lew, Rosenbersky, Swihoweti,

Swamberei, Dobrohostowé a Treka Liehtenbursky ulo

îili sobe sjezd w Sedleaneeh, a wäak tam nie nezjed

nali.“ Nechteli zajisté tito pani snëmowati w Praza, a

protoi prosili krale, aby co nejdŕiwe swolal snem, ale

24 mimo Prahu. Král dne 24 eerwna odepŕel îádosti te'

JM' ureite, ponewadì 1 strana druhá naopak prosila o brzké

zase snemowáni na Praäském hrade, i misto same dri

walo wetäi rukojemstwi, йе „w takowych rozdilieh a

kyselosteeh, kteréä nyni lidé k sebe maji,“ snemowniei

spiäe tam, pri stolici kralowské, zdrli se nejakého po

eátku, neíli kdekoli jinde. Protoi pŕikazowal opet

s důrazem, aby weickni stawowé bez wyminky sjeli se

ke snemownimu jednáni na hrad Praìsky o sw. Mai'í

Magdalene (22 eerwence.) ”9

229) Staìi letopisowé str. 359. Akta “цены w nrchivu Tŕebon

ském. ’
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Mezitim pi'ihodila se w zemi Uberské mimo na- 1514

dání katastrofa krwawá. i brůzyplná., o Мел-62, ana mela

wliw i na domáci weci eeské, tim mistneji zminiti se

musime, eím nedokonaleji znúma jest i samym deje

piscům uberskym. ”о Kancléŕ eesky Ladislaw ze Stern

berka, wrátiw se 2 Budina na swůj zamek Bechyni,

psal odtud рани Lwowi dne 13 dubna, kterak tenkráte 13

malo poŕíditi mohl u krále, jak pro teìkau a dlaubo- Apr'

trwalau jeho nemoc, tak i pro naramny stracb pŕed

Turky, panowawäí tehdáz w Uhŕich. „Císaf Tureckj"

po cela“ zimu hrozné einil k wálce pi'iprawy, aniä

wedelo se, kam wrhnauti se minil; pi'ímeí'i s nim ne

bylo jeäte obnoweno, a nedáwno Turci wpadäe Uhrům

dobî'e hluboce do zeme, kdeä prwé nikdy uebywali,

zajali tam do sedmi tisic lidu; wtrhneli sultan sam do

Uber, strach byl, aby nestawil se ai i wPeeti a WB“

dine.“ W takowémto weci stawu kardinal arcibiskup

Ostì'ihomsky Tomáä Bakáe, wrátiw se z Lateranskébo `

koncilium co legat papeie Lwa X s neobmezenym

plnomocenstwim, problásil w Uhŕich i w zemich okol~

nich kŕíímvau шуршит proti Turkům, k nízto hned

230) Wäecka známost této tak ŕeeené „kumké“ (= kŕiìácke)

wálky bene se posud témeŕ wyhradne z wyprawowání Mik.

Isthvánii histor. l. V, p. 40-47, a z básne Stephani Taurini

Stauromschia zwane. Oba pramenowé. pilni jsauce lieeui

weci dle pŕíkladu a methody starych klussìkúw, mène мы

znt'unek essowych a. pfîrozeného dejesledu (eili wywirlu a ро

stupu dejin,) пей" КгЬпу‘еЬ feei и. jednotliwych obrazůw, s

licbym pragmatismem, “latence weci pozdejäl s prnnejäimi

dohromsdy, wíce hledi k cit“ a k fantasii, пей“ k roznmu;

aniä pak půwodowé jejieh byli dostnteene яру-мчат о wäem,

со bylo podstatného a potŕebnélm. My о weci této uwedeme

jen nekteré pŕidawky, вату sebau donti wymluwné, z pra

menůw eeskycb, starych letopisůw a puni chowanych w ar

chiv“ Tfebouském i jinde.
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1614 hrnulo se weliké lidu mnoistwi. W tom ale, (jakoì di

starj7 letopisec ëesky,) „král a Ubŕi uëiniwëe pì'iméi'í

s Turky, kazali tëm kî'iäownikům tak zhola pryë tah

nauti, ze jich jiz nebylo potŕebi. I iádali sau bisku

půw a pánůw, aby jim nëjakau summu penëz dali,

aby se mëli 0 ëem zase domůw wrátiti; 1 neehtëli bi
skupi a páni uherätí. Tuupoëali bráti Uhrům,“ —— а

2 toho wywinnlo se celé to krwawé zbauŕeni obecnéllo

lidn proti stawům wyäsim, jehoäto zjewy, со do ukru

tenstwi a brůzy, w déjinách ëlowéöenstwa malo mají

8 Mai sobë podobnycll. Dne 8 máje kaneléi' Sternberk opët

byl w Bndínë, a z jello psani dá. se sauditi, ie té

doby ln'ůzy „karaoké“ jestë byly nepoealy, ponëwadî

jestë 0 kŕiiownicich ani zminky neëinil, a mél nazejtî'í

od krále jeti k arcibisknpowi Kolockémn Rehoî'i Fran

:ilMaìgepanowL Ale 512 31 máje dáwal pan Rendi 11111111

cliowi 2 Risenberka zpráwu, kterak diwné wëci se po

ëaly, tak ze Králowa Milost i on we strachu sedéli na

hradë: neb sedláci nedáwno 2e dobyli mêsta dobrébo

а pewného na panu Ètëpanowißátoryrn, aèkoli mél na

'nëm brannycll lidi nëkolik tisic. „Öanadsky bisknp

(Mikuláä Öáky) na kůl wstrëen; jakysi Petr Rafazyn’

dáwal padesát tisic, aby ho íiwili, musei pi'edse; Lu

káë, kteryî po Batorym byl nejznamenitëjäi, a ostatek

nëkolik tisíe öistyeh muiůw zbito jest, bud’ bohn zel;

a Bátory jedwa do jakés clialupy ntekl, jeëte o 116111

newëdi, zůstalli îiw 6111 zabit. .liz kŕiäzíci tálmau шё

steëko od mêsteëka, wes ode wsi, pali, beran, bijl, na

koly wstrkuji, pod se lid podmanují, aby k nim pi'í

stupowali, a kdo neclice, zabíjejí. Krále sobë zwolili

ibiskupy, maji penëz i sti'íbra dosti, a slysim, ze

231) Isthvunii jmenuje ho „Petrus Ranasdi.“
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swému мы; spůsobili poctiwy" stůl i kredenci.“ Téhoz 1514

dne 31 maje prelati a pani uheräti, kteì'íz W Budíné

p`ri králi bylì, prosili knizete Bartoloméje pisemnë, po

nëWadZ slyäeli, ze mél neco wojska pohotowé, aby bez

meskáni pî'ispêl králi a méstu k ochranë a ku pomoci,

neb oni ze takowému mnoistwi odolati nemohli, kteréz

pokauëelo se pry o wëc wdéjináoh swéta neslychanau,

o wyhlazeni a wykoi'enèní slechty w zemi. Zdali a.

w jaké miie wyhowël iádosti této kniìe, kterji byw

jeëtë 18 máje we “711116, wracel se skrze Öechy, nelze 18M“

udati. Kdyz ale pî'inesl králi Wladislawowi zpráwu,

jak bolestnë dotj'kaly se pî'ednich pánůw ëeskych no

winy о nebezpeóném jeho postaweni, tyz král 22 ëer- 22

wna. рва] tëmto, kazdému zwláëtë, w tato slows.: „Jiz Jun'

tebe s pilnosti zádáme, znaje tuto nasi smutnau po

tî'ebu, ze k nám i s swjimi pŕátely, coi nejWice lidi

budeë moei miti, dnem i noci potáhneä, aby más i na

sich dédicůw mohl z takowé úzkosti а tesknosti wy

swoboditi. Nebo dnes tuto noo poloìilo se Wojsko kì'i

iownikůw dwé mile od Budina: a kteréz еще lidi proti

nim poslali, kdyi skrze brány w Budinë jeli, ti kteŕiŕJ

u bran stáli, bodli koné pod nimi sudlicemi, a kopáói

ze wäech winic zase dolůw béieli, kdyi widëli, ìe nasi

lidé wen táhnau. I nesmëli sme od sebe cizozemeůw

dwoŕan pustiti: neb co jest toho lotrowstwa w Budinë

a. w Posti, wëiekni se raduji, aby ti sedláci pi'itáhli,

aby jim na nás i na nase pomáhali. A daleko jsme

hůi` nez w obehnáni: kdybychom obehnáni byli, Wédëli

bychom koho nepi'ítele máme: ale toto mezi naäimi

jedi, piji, a nasi na né nesméji рвёт; nez oni, kdyby

moc mëli, hnedby na. nás i na. nase poöali“ oc. Brzy

na. to wypmwil král téhoz knizete do Öech, pro sbi

ráni walného wojska ku potiebé králowskë do Uher.
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\

1514 Kteryz pîieed dne 1 eerwence do Prahy, co a jak wy

1 Jnl.

15

Jnl.

prawowal o bezich uherskych, о tom kaneléi' Sternberk

tuto dáwal prátelům swym zpráwu: „Knizc mi prawil,

ze kŕizownici maji lidu na stotisíc; a ten heitman je

jich Cakl (= Jiri Dóza, rodem Sakul eili Sekul) p0

silá wes ode wsi kůl krwawy a hrozi, kdo k nemu

nechteji pristaupiti, ze jim tim kolem chce platiti; pak

lidé strachem k nemu bezi. A Wybral Segedin i Wa

radin, a tu wzal> znamenité zbozi, neb w Uhrích neni

bohatejëich lidi, jako w tech dwau mesteekach. Kheit

mann, ktery jest na. Temeäwáru, poslal ze slyäi, ze

jest muz dobry a chce tedy prijiti ho na milost: pro

бей аЪу mu postaupil Temeäwáru a poslal kliee od

zámku. Heitman mu hned poslal kliec sc wzkázanim

aby pî'ijcl, ze ho Chee pustiti: on tedy táhl s wojskem

k nemu. I jsau mostowé upŕimi a dlauzi k zámku:

kdyz byli plni lidu, naprawiw dela weeeka, kázal za.

páliti. Tak mi knize prawil, ae oni mluwi 0 111110110

tisicích, ale ze jest jistá prawda, zc jich wice nez tisic

zastî'cleno. Со z toho bude dálc, newi se. Druhé pra

wil, ze pani nheräti mëli s kì'izowniky bitwn: pám' meli

tii tisice koni, krizownici okolo peti tisic. Tak rozu

mim, byt Pawlieka tu nebylo, zeby páni s tezkem byli

bitwy neprohráli a. zeby Peet i Budin byli ztraceni“ oc.

Kdo ten Pawlieek byl, jehozto hrdinské a roznmné po

èináni w bitwe potom Eire se liei, nam noni wedomo.

Knize Bartolomej, we jmenu králowe, hlasem wy

sokym a důrazne swoláwal pomoc waleenau po Wäech

krajich zeme eeské, aby weichni, kdo krale pána swého

W nebezpeei postawene'ho retowati ehteli, strhli se 1165,

slawe do dne 15 eerwence; zwláàte mesta králowská

wyzwána jsau k rychlé'a hojné pomoci: a weak minul

cely mesic eerwenee, nezli Wojsko to, asi k deseti ti
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sicům lidi brannyeh, dáti se mohlo wpoehod, a 12 srp- 1514

na bylo jeëtë u Mikulowa na Morawë, kdeîto, pre ¿In?

nahodilau půtku s prodawaëi na trhu mêstském, bez

mála bylo by poealo walku preti pánům z Lichten

steina. Wrehni jeho heitmané byli knize Bartolomëj,

Hynek Бобе]; 2 Kunstatu a Prokop zalud 2 Peŕiëí,

wůdce wojska mest kráiowskyeh; mezi pány a. rytiî'i

s nimi táhnuwäimi jmenuji se ëelni Jan a Karel z Sum

burka, Hynek Spetle 2 Janowie na Hostinném, Baita

sar purkrabí 2 Donina, Jindî'ich Berka z Dubé, Wac

law Kyspersky 2 Wresowie, Jiî'ik Шинку 2 Èiëan,

Herkules Treka z Lipy, Jan Libák z Radowesie, Ha

nus 2 Nostic, Wilém Debi'ensky z Dobŕenic, Mikulás

Mutina 2 Chlumu, Sigmund a кивают Kaufunkowé

z Chlumu, Wilém Ki'ineeky z Ronowa, Bernart Safgoë

z Kynastu a jinyeh jestë mnoìstwí.232 I tahli pi'ed se

8.2 k Budínu, aékoli w Praze na hradë 512 6 srpnaßAug.

slaweno bylo witëzstwi nad kî'izáky w Uhì'ieh, jeìto

dobywawse Temeäwáru, od Jana Zápolského, wojwody

Sedmihradského, auplnë na hlawu poraíeni, wůdce je

jich jat a wedle nêho i s mukami neslyehanymi

usmreeni byli. Dne, kdy se to stale, a kdy eelá zpaura

ki'iìáeká. koneëné potlaéena, nikdo udati neumi.

Uherské tyto události dojimaly také ëeskych mysli

welice; neb i w Öeeháeh lid obecny hojné wedl 5112

nosti na stawy wyäëi, a netajil pi'áni swého, aby sed

lákům uherskym, („jeito sebrali se na pany, na ze

many a na biskupy, pre kî'iwdy a bezprawí, kteráí

232) Jmena ta bereme 2 odpowëdních listůw, z leìem' toho wojska

u Feldsperku 12 Aug. 1514 panům Wolfgankowi a Linhar

towí 2 Lichtenäteìna na Mikulew poslanyeh. Neuf tedy

prawda, co stary letopîsec di (nel str. 367,) îeby, kromë Бобка,

„jinych pánůw в. dobrych lidi“ pŕì nich nebylo.
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|514 jim ëinili, powruby s nich brali a. králì nic nedali,“)

Jun.

Jun.

dobi'e se wedlo; ba i stary letopisec neostychal se

pí'edpowídati, ze „totéz 1 w Öecháeh pî'ijde na né, pro

jich welikau neprawost.“ Nebyloli obáwati se, aby

staw mèstsky, i s kniìetem Bartolomëjem w ëele, ne

pi'ipojil se k nespokojenym sedlákům ëeskjfm, 2 pauhé

proti panstwu а rytíŕstwu nenáwisti? Proto jiz w mé

síci ëerwnu, brzy p0 dwojitém snémowáni w Praze a

w Sedlóanech, jewilo se u pŕednich pánůw öeskjch

úzkostliwé snazeni, uëiniti predewäim konec wäem ne

swornostem a. stranám mezi sebau, а upewniti smiŕeniV

a, pokoj we stawu swém. Dáwné pŕání Wiléma. zPern

äteina, uwidëti na miste swém, co nejw. hofmistra. krá

lowstwí Öeského, Wojtédha syna. swého mladäiho, pi'i

ëinëm'm nejw. kancléî-e Ladislawa Sternberka splnilo

se bylo jiì na. poëátku mësice dubna: i jakkoli horëili

se nad tim рыжем páné Lwowi, zwláätë Petr 2 Rosen

berka, netraufali sobé pi'edce protestowati proti tomu.

Nyni pak, kdyiŕl uznána nutnáì swornosti potŕeba, po

dai'ilo se nejw. heitmanu Morawskému, Janowi Meze

ŕíckému 2 Lomnice, zprostì'edkowati do Кати/югу sjezd

pŕátelsky, s jedné strany pánůw Wiléma z Pernäteina

i Ladislawa ze Sternberka, s druhé panůw Lwa, Petra.

2 Rosenberka., Jiŕika Bezdruzického z Kolowrat, Bu

riana 1 Mikuláäe Trèkůw a Radslawa. Beŕkowského

z Sebíŕowa. W nëkolikadnowé-m rozmlauwáni, ku

konci mésíce Öerwna, uklizena. wëecka nedorozuméni,

dány w zapomenuti pŕedeälé nechutì, a wäickni ti páni

slibili sobë státi pospolu jako za jeden 111112, a podpo

rowati se nawzájem we wëech politickych otázkách,

kteréì w Öechách wůbec na sporu byly. Jaké a. které

w kompromissu tom ústupky té které strane ëiniti se

událo, nelze objewiti urëitë; tím jistèjäí jest weliká.
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důleäitost události této, ana slibowala, ba. pojiëtowala 1514

stawům älechtickym орёт pi'ewahu nad stawem mëst

skym. “33

Sbirání wojska walného skrze kniìete Bartolomëje

a тёща spůsobilo we èlechté девке weliké pobauî'eni

mysli. Dle zŕizem' zemského mél nejw. purkrabi

Praäsky, tedy pan Lew státi w èele шаг wei-ejné

hotowosti w Öechách: on sám psal Petrowi z Rosen

berka dne 18 бешеное: „ponëwadî Rendl pì'i králi 13

JMti to pŕed se béŕe, aby kanoeláŕe zprawowal a lißty Jul'

misto pana. kancléi'e působil, гаке jiä není nepodobné,

йе kníäe s mësty w můj úŕad se wkládá.“ Se mno

hych впав doléháno nañ, aby (Не úŕaduswého wolal

мы na wojnu a nedal se pŕekwapiti od „knofìíkůw“

(tak spiláno méëtákům,) jeito pod záminkau ochrany

králowy chystali se tuëím následowati pŕikladu 1114251

kůw uherskyoh. Öáslaw, kam kníie je swoláwal, ne

Ieäili blizko Hor Kuten, Kolína. i Podébrad? Pan Lew

mél jiä ваш dosti chuti do zbranë: „pro dobré (tak

paal) chtéibych já. rád hrdla swého nasaditi a. statku

se odwáliti, by mél i w popel se obrátiti; neb domní

wám se, ìeby z toho dymowé wzhůru k nebesům ná.

podobné ве wztahowali, jako swatého Abela obéti.“

Koneöné ale, an snëm о sw. дин ‚Маудабепё Ьу1jako pŕede dweŕmi, odloîeny k nému wëecky dalëi

úmysly.

Sném dotèeny, a6 seëel se dosti walnë a trwal

dwé nedéle (od 22 ëerwence asi do 5 srpna.,) pŕedce 22Jul.

mimo nadëji pokojny mél průchod i konec; owëem ie5Aug’

rokowawäe staw pansky’Y srytiìskym шиш a. mëstsky

233) Pamëti Mik. Daëického 2 Heslowa wÖasopisu éesk. Museum,

1827, IV, 86. Риал! nëkolikero w arch. Tŕebonském.

18
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1514 také zwláätë, jednali témëŕ jen pisemnë mezi sebau;

také шиш snëmowni wyhláäeno jest jmenem ne

wëech ti'í, ale jen prwnich dwau stawůw, a mësta spo~

kojila se podati k nëmu jen ohrady а oswëdöeni, kte

rymi zákonná jeho platnost popírána byla. Rozepì'i

mezi stawy wyhybáno se tenkráte s oban stran, ale

král zádán jest, aby koneëny rozsudek swůj o ni wy

nesl nejdéle a2 do sw. Wáclawa nejprwé pî'iëtího; sta.

neli se tak, slibena i swolena jest mu ode wëech sta

wůw berne piwowárna dosti znamenitá, k zapraweni

jeho dluhůw (po 1 gr. ё. s kazdého korce sladu po

ti-i léta.) Osoby od stawůw zwolcné mèly jeti ku králi

в plnau moei pied sw. VVáclawem, (a “так jizda ta

potom prodlîla se az ku konci mésíce listopadu;) sta

Wowé panskj7 a rytiŕskj" dali jim od sebe nauëení, die

néhoz nékdejäi smlauwa Swatojakubská méla sice z desk

wymazána, ale èlánkowé její, kromë о zpráwë zámkůw

a důchodůw králowskych, wäickni w podstatë swé za

chowáni a znowu swoleni i potwrzeni bytî, tak jako

jiz па. prwnim snëmu tohoto léta zádáno bylo. Ношу

Ъу1 pozadawek, ze král napotom na swé zámky a dû

chody nesmél se wice wdluzowatŕbez wůle zemské. 9‘"

Knize Bartolomëj jiz w mêsici dubnu, di'iwe nezli

wyjel byl w poselstwí ku ты Polskému, zjednal byl

jakausi smlauwu тет: králem Wladíslawem a вешает

mëstskjm, o kteréz král pod sekretem swym wydal

шиты zápis, jakozto odpowëd na zadosti mëstské;

k slyëeni jejímu swoláwána jsau mêsta. do Prahy ke

dni 5 máje s tim náwëätim: ze „kdyz ji uslyëí, budau

se moci ëemu potëäiti a wdééni byti.“ Obsah i znëni

5 Mai

234) Snëmownj sneìíení ëte se w rkp. Raudnickém na l. 12e-17,

Ohrady stawu mëstského w archivu Öesk. Museum.

/
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toho zápisu chowziny peéliwê w úkrytu, a zůstaly wů- 1514

bcc tajemstwim; jen z pozdéjäich akt, a шиш zc

psani mést ku králi daného dne 2 zari, kdezto stalo250pt.

se odwoláwáni k nim, nabyli potom stawowé jini, a

my take, nëjaké 0 111011 známosti: král zawázal se byl

mêstům, йе 0‹1 programma jejich, smèi'ujiciho prede

wäim k restauraci 111001 50110 králowské, nikym a ni

zádnym spůsohcm odwesti se nedá. Knize Bartolomëj

byl ale welmi nepî'íjemnë dojat, kdyz u krále Sig

munda spatí'iti musel na swé oci, kterak wëeoka jeho

jednáni s mêsty hyla prozrazowána 1 donáäena panu

Lwowi a jinym jeho protiwnikům. Protoz kdyz prijel

posléze do Prahy, zadal toho jmenem králowym dů

raznë, aby zrádcowé ti, kteî'i psaní Prazanůw dne

16 ůnora donesli panu Lwowi, byli Wyskaumáni a ná- 16

leìitê potrestz'mi, sice zeby kazdó jeho důwërné s krá.- Febr

lem 0 111011 jednáni stalo se naprosto nemoznym. Nc

trwalo dlauho, a jiz bylo na jisto postaweno, ze zrád

cowé oni byli sam tehdejëi purkmistr )Vilém z Tros

kowic a konäel Hawlicek, jezto psani ono pi'es пос

dali byli prepsati Janowi Zateckému z Weikerstorfu

pro pana Lwa; protoz oha konäelé zatëeni jsau dne

10 cerwence a twrdë wëzeni. Neslychany skutek ta- 10

kowy pohaui-il jak obec Prazakau, tak i stawy wyääi. Ju"

W Praze délaly se o to roty, jezto pŕátelé zatëenych,

budto ze je mëli za newinné, hud ze nalezeli ke strane

tech, které pan Lew co „dobré lidi“ chwáliwal, kî'ikem

a moci zasazowali se o jejich propuëtëni, kdezto jini

u weliké wëtsinë zádali zaslauäeného na nich trestu;

pan Lew a jini älechtici wolali zase na. hlas, 2e lotrow

stwí jiz witëzilo а. dobî-í wsude byli utiskowáni. W roz

broji takowém uposlechnuto hlasu knizete, jenz radil

podati wéci té králi k rozhodnutí a mezitim opatî'iti

18*



276 Книга XVII. Král lVladislaw Il. Ölduek 6.

1514

zatecné oba wazbau bezpcenau. Od krále pî'iälo w lte

weci, jako we mnohych jinych, narizeni dwoji a. sobe

odporné: jedno, aby Prazané s Wìlémkem a Hawliekem

nekwapili; druhé, aby oba tito práwem tázani a na hrdle

trestáni byli, bez ohledu na. jakékoli listy tomu od

porné. Oba tedy konëelé, mimo piani sice kollegůw

swyeh, ale z dotirani obci jak Praiskych, tak i jinych

mest, mueeni, a kdyä ke weemu se pi'iznali, odpraweni

21Aug-jsau katern dne l21 srpna. Dowedew se o tom pan

замещен, psal 23 srpna z Blame panu Rosenberkowi: „já

1'2

Aug.

6 Nov.

k tomu krátce prawim, rae prin bůh pomstiti krwe

newinné, a nam dati ten úmysl, abychme toho podlé

sprawedlnosti pomáhali, jakoìto sluìebníci boìi, ku po

mste chlapům a lotrům zlym a ke chwále dobrym.“ 935

Oba stati byli z poetu onech konäelůw, které

minulého roku pan Lew sám byl sadil na miste krá

lowe. Aby lidé podobni nemohli napotom dostatì se

na, „тау-щётке, wyäadali sobe a. obdrzeli obce Sta

rého i Nowého mêstkrazskych od krále majestáty dne

12. srpna, ze napotom „obyiïßjêm Nol'mbel'ßkjm а ji

1131011 mest ŕiäskych,“ wnepi'itomnòñti králowë W zemi,

skrze wolence k tomu zî'izené mohli sami Sadïti SObë

konëely kaädoroene. Prwni takowa obnowa-'ßui'adůw

dála se W obau mestech dne 6 listopadu, a {Ждем

pane Hlawsowi dostali se k weslu opet.

Wladislawowa obojetnost ukázala se take pri skut-\

ku, ktery toho easu působil nejwetäi hluk a obracowal

na se pozor wëeobecny: waleené tazeni kniäete Barto

lomeje do Uher. Jií w polowici mesice srpna dáwala

‘235) Obìiirné о té weci zpráwy starého letopisce (str. 361-376)

dobfe shoduji se s psanimi w archivu Tŕebonském zacho

wanjmi.
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se zpráwa, 2e wëem ki'iìákům byl konec, an i jakysi 1514

mnich (Michal), jeni pod sebau mel jich nekolikonacte

tisic, jiì take poraíen а 1ареп, do Budina poslán a tu

w kotle uwaì'en byl ; ”в a protoì k Zadesti prelatůw

a panůw uherskycli kral poslal komornika swého Zi

bi'ida z Bobolusk kníîeti wsti'ic s porueenim, aby se

wrátil zase, ano pomeei jeho jiZ nebylo potŕebi: ale

za nim poslal jiného posla se psanim wlastni rukau

podepsanym, aby pred se jel a na iadné psani ani

mluweni se neobraeelßa" Cítil bezpoehyby král po

tŕebu branné ochrany preti wáëním i ро wálce vki'i

Zácké w celych Uhi'íeh nesmirne rozbaui'enym; wolanot

о pomstu'netoliko nad prowinilym lidem sedlskym, ale

i nad půwody celého ki'iìáckého taZeni, a Wedle kar

dinala Ostrihomského take preti králi samému rozléhali

se hlasowé zlolajní.238 Preto kníìe leiel táborem u

Budina od 22 srpna do 12 záì'i, a pak teprw poehody22Allt'

. . 12 Spt.

welmi powlownymi wracel se smerem ke Treneinu a

236) Psani p. Lwa 21 Aug. dweje, srown. se slowy Barthelinowymi

ap. Freher-Struve, II, 627: Ultimus Michael . . prepter Sir

minm cum fortiter pugnziret, victus est.

237) Ladislaw ze äternberka paal z Budina 3 Oct. panu Lwowi:

„Идей dotykáte выше Bartolemëje, ie jest preti JMK. wůli

táhl do Uber: i wëzte, йе to jistë wim, jakä jest krúl Zi

bŕida. k nëmu poslal aby nejezdil, tak hned za. nim w patách

poslal list rukú swú podepsany z Rendlowy kaneeláŕe, aby

pfed se jel a na äàdné psani ani mluweni se neobracel. A

protoä jeho tim nedoty'kujte“ ee. (Arch. Tŕeben.)

238) Paulus Jovius hist. sui teniperis lib. XIII: Bohemi — duce

Bartholomneo professi se tutaturos regiam dignitatein et vin

dicaturos armîs, quae rex fraude et furto procerum amisísset, '

cum emnium animos in se convertissenl, intestini belli inizia

sustulernnt, maxime, quod ÑVladislaum cum Strigoniensi con

sentire et favere illius causae, neqne passurum, ut ille pro

cerum armis oppugnaretnr, apparehat oc. (Pray annal. IV

357.)
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1514iSlezsku; ale w mesici i'íjnu powolal jej král do sluzby

swé s 500 koñmi zase, kdezto jini jeho wojini roz

puäteni byli. Nebylo slyeeti o ekodácb, které wojsko

to byloby spůsobilo thrich; aniä nam udati lze, od

' ' kud äel náklad na ztrawowáni jeho.

Rozumi se, йе strana рвёт? Lwowa, nyni témeî’

weekera elecbta eeská, take nezůstáwala neeinna. Jii

na poslednim snemu о sw. Mai-í Magdalene stalo se

Aït' bylo usneëeni, ze o sw. Bartolomeji meli we wäech

' krajieh drìáni byti sjezdowé, jak pro slyäení a wyí'i

zeni nálezůw snemowních, tak i pro uwázeni poti'eby

a spůsobeni werejné hotowosti. Pan Lew psal o to

do weech krajůw jii 19 srpna, a nazejti'i pî'idal jeete

poueeni, kterak hotowosti takowé bylo potŕebi, aby od

cizozemcůw „aneb od kohoìkoliwek“ na králowstwí

toto nepi'iäel pad, „jeäto my а. snad i naei potomci ue

mohliby toho zase nabyti;“ take aby w te pi'ieine

z kazdého kraje poslány byly nekteré osoby na sjezd

38ept.obau stawůw do Beneeowa ke dni 3 zári. Sjezd ten,

5581.1.byw tuäim odeweech krajůw obeslán, nal'idil 5 zárí

skuteöne o hotowosti, která we weech krajicb zi'iditi

se mela na odpor cizozemcům aneb „lidem nekterym,“

jeäto „nepi-estáwali usilowati, pokudzby mohli na krále

pana naäebo a na stawy naee zlé uwesti.“ A ponewadz

páni byli pi'eswedeeni, ze wäecko zlé jim pi'icliázelo

jediné od knizete Bartolomeje a pana Rendle, “stro

jena jest mimo to agitace weestranná. co nejîìwejeí

proti nim, aby aspoñ mrawne znieeni byli pred oeima

jak národu eeského, tak i cisaŕe Maximilians. i krále

Wladislawa. Ponewadì kníie neweimal sobe pane Zi

bŕidowa poselstwí, rozkiieen jest co neposluäny krále

swého äkůdce zemsky; ponewadz on i pan Rendi chteli

tom“, aby pŕe о práwa lnestská jen We spojeni s Otaz
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kan о restanraei moei králowské pojimána i rozhodo- 1514

wána byla, wykládano to wten smysl, йе ze sobeckych

úmyslůw neclitéli srownání a pokoji mezi stawy wůbec

atd. Císaŕe Maximiliana popauzel hlawné pán z Ro

senberka proti kníieti, jak weliëenim nepatrného jeho

ústrkn s pany z Lichtensteina, tak i donaäenim lichym,

zeby mel úmysl, s Wojskem swym pŕispëti jednomu

z brati'i knizat Baworskych ku pomoei proti druhému

atd. Hlawní útok pi'i králi Wladislawowi prowesti

wzal na se kancléi' Ladislaw ze Sternberka, byw k tomu

i od samého Wiléma z Pernäteina. pobádán a podpo

rowán. Kterak se mu podai'il, o tom dal we psani

'dne 15 záŕí zpráwn obäírnau. Pi'iëed do Bndina, ozná- 15

mil králi pi'edewëim, ze mel poruëení ode wsech pl'ed- Sept*

nich pánůw а. anŕedníkůw zemskych, aby s Rendlem

ani s Proekem nebywal w radách, a nièeho w kanee

láŕi nepeöetil, k öemuzby oni radili; w ëemkoli kral

po jejich таясь půjde, to aby peèetiwal swym sekre

tem, jakoä i posud se stáwalo. Potom wzaw sobé za

swédka wyslanee Polského, Kristofa Sidloweckého, kte

ryz jmin byl za pŕedniho pî'itele knizete Bartoloméje

a strany jeho, sel ku králi, a dlanhan i'eéi piedsta

wowal mn jak nehodnost, oäemetnost a nebezpeůnost

Rendlowu i celé jeho strany, tak i pì'ednosti, zásluhy

adobré úmysly stawůw panského i rytiŕského, s tim

koncem: jestliîe král jim toho roku s Prazany nepo

[от а tech rad, které n sebe má, nezmëní, ze upŕimo'

jemu nic uöiniti nechtéjí, (zachowáwajíce owäem tu

powinnost, kterauä jemu zawázáni byli,) a ìeby jiz to

piedse wzíti museli, coäby pî'ed bohem i pŕed swëtem

sprawedliwé bylo. „Pak tu jest mnoho jinych мы

bylo, tak ie jest JMt srdeënë plakal, ze jest za dian

hau ollwili promlnwiti nemohl; а tu jest se p. Sidlo
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1514 weeky k tomu sluëne i sprawedliwe pŕiinlauwal.“ Ро

пёшадй pak rok sw. Wáclawa, äádany od posledniho

snemu, jiî byl kratek, ehtel kancléil miti nejprw den

sw. Hawla k rokowáni stawůw eeskych pí'ed kralem:

ale aby snem uhersky, jiä ke dni sw. Lukáee (18 î'ijna)

rozepsanj', nebyl jemu na pŕekáeku, odroeeno 110 ke

dni sw. Martina (11 listopadu.) A weak kdyi snem

tento, eili jak se prawilo „rákue,“ (kterj'l proslul jak

uzákonenim kruté poroby lidu selského w Uhi'ieli, tak

i sehwálem'm známého dila M. Stepana z Wrbowce

„Tripartitum opus juris consuetudinarii regni Hunga

'riae,“) trwal ай do dne sw. Alibety (19 listopadu,)

prodleno potom take roku sw. Martina zase ai ke dni

27 listopadu.

Knizete Bartolomeje doela oweem známost о tom,

eo proti nemu strojilo se. Psal tedy králi z lezeni

Q15 swého u Wsi Fokla, mili za Osti'ihomem, dne 15 záî'i,

"ер“ kterak od Praianůw a stawu mestského proeen byl

0 pi'imluwu, aby král nepŕistaupil k artikulům na. po

slednim snemu od „nekterych“ pánůw a rytiŕstwa bez

jejich tŕetiho hlasù swolenym a sepsanym, añoby mu

prj'I i dedicům jeho skrze ne wice neswobody pi'ibylo

zSept.neìli prwé, (jakoit i Praiané sami 2 záî'i králi 0 tom

bylì psali,) a äeby z toho jen straeh byl různiee i

walky. „Také Waei Král. Milosti dobŕe jest wedomo,

ìe ta jest smlauwa s Praiany a jinymi mesty, ze na

pl'ed WMt mate weech zápisûw prázdni ьуы, abyefe

téä swobody uäiwali jako pŕed Swatojakubskau zprá.

wau, a dluhowé weickni йе maji ukázáni byti piede

weemi tiemi stawy, kteì'i placeni byti maji, a i'ádny

робе: aby se zemi stal, ne zpráweowé aby sobe sami

poeet delali; berne ze ma ukázána ьуы, kdo ji dal a

kdo nedal а kam se dela, aby z toho poeet “einen
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Ьу1 wäi zemi. Kdyì se to tak ваше, tehdy já s рт,- 1514

tely swymi stawu panského i rytiŕského, s рёву Pra

йапу a. в jinj'mi mésty máme berni dáti; pakli se ne

вшие, dáti 51 nemáme.“ “39 Widéti aspoñ 2 tëchto

slow, w öem záleîelo jádro tehdejäich půtek mezi stra

nami. Ostatné o bêzich w radé králowë dáwnl pan

Sternberk рани Lwowi дне З ì'ijna, 2 Вщ1111а tuto 3 Oel

zpráwu: „Wéì'te mi pane äwagŕe můj milj', йе mám

s králem JMti dosti óiniti: neb 002 (111ев zjednám pí'i

JMti, hned oni prijdauc wäecko to 211161, 11 JMt také

hned k tomu swolí; a já opèt pi'ijda, zase JMt na

wedu, a. oni také орёт to zkazi; a tak se 0 to druhdy

hnéwám, îebych snimi radéji se рта! пей11 med jedl.“

Ku konci mésice 21111 рНпеёепо králi do Budina

0d bratra jeho psaní s poselstwím о welikém wítëzstwí

wojska Polského nad carem Wasiliem Iwanowiöem: dne

8 zái'í 40,000 brannych Polákůw, wedením Konstan-Ssept.

tina kníiete Ostroîského, “о porazilo nad ŕekau Orëau

wice neZli 100,000 Moskwanůw tak, йе jich zůstalo na

mistë 31,000 a zjímáno 15 kníiat, wéwod a heitmanůw
i 1000 dobrych urozenych lidíl; Sigmund podáwal ty

zpráwy sám, a posel, jenZ je pŕinesl, byl oéitym swéd

kem té bitwy; brzy na to rozesílal Sigmund ty zajaté

239) Zpráwy tyto, jakoä i jiné wëecky, kterjch nedoklá'láme ji

'nymi prameny, béŕeme z bohatého archiva pánůw nëkdy

z Rosenberka w Tŕeboni.

240) Tenta kníìe Konstantin Ostroìskŕ, винту wítëz we 33 bit

wách п prwní ústrojco wojem-Jkého spolku Kozlzkůw, náleìel

k wáleëné äkolc stnroëcské. Aëkoli prnwoslawní Rus a. po

tomek sw. Wladimira., bojowal pŕedce proti саги Moskew

skému, od nëlloî utrpël byl weliká protîwenstwí. Monografie

důklndná kníäecího rodu jeho, bywäího jiä od r. 1426 we

stâlém spojeni s hnsîty ëeskj'mi, bylaby důleäita netolîko pro

тайн“ n polskau, 1110 ì рт öeskan historii.
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1514 co dary prátelům swym do zemi трать, takze

о prawdé a welikosti wáleènyeh jeho úspëehůw nelze

bylo poehybowati. Událost ta. nezůstala beze wiiwu i

11a zaleìitosti Öeské a uherské. Císaï- Maximilian, jenì

4Allg~jeäté 4 srpna w mêstë Gmunden slawnël potwrdii byl

smlauwy mezi nim aVVasiliem „eisai'em“ Ruskym uza

wi'ené proti Polákům, spamatowal se a uznal potŕebu

zmëniti chowáni swé naproti bratî'im Jagieloweům; ne

zadlauho nowi jeho poslowé ujiätowali w Moskwë, ie

půwodee té smlauwy, rytiî` Jiri Énieenpamer ze Sonneku,

prekroeil byl meze swého poruéenstwi a plnomoeen

stwi. 9“ Bylot mu tim wiee potŕebi hiedéti néjakého

udobŕeni se s Sigmundem, ëim wíee w Uhŕieh, zásiuhau

Jana hrabète Treneanskeho o petlaeeni kŕiiákůw, mno

2ilo se nebezpeei, aby, pŕi wrtkawém )Vladislawowé

zdrawi, dédieowé jeho neoetli se náhle w moei téhoì

hrabëte, a nadëje doniu Rakauského k nápadu koruny

Uherské a Öeské nepi'isly tim na zmar. Jiä w mësici

мы wyjednáwal o té wëci opët poslany od nëho dok

tor Kuspinian w Budinë. Cisaŕ slibowal prowesti to

u ì'ísskyeh kurfirstůw, йе král Ludwik zwolen bude a

prijat za kráie Èimského: ale мы proto, aby on i

s kneìnau Annau jemu wydán byl, a we Widni aby

napotom ehowány a wyehowáwány byly obë dítky tak,

jak toho budauenost jejieh wyìadowaia. Pro náwrh

ten ziskánì jsau nejen kardinal Bakzié a kaneléŕ Sat

máry w Uhîieh, ale i cela strana pane Lwowa w Се

cháeh, u kteréì mél eisaŕ zwláätniho swého jednatele,

rytil'e Jana Mrakëe z Noskowa. Král VVladislaw, boje

241) Brown. Jos. Fiedler, Allianz zw. Kaiser Maximilian l u. Va

silej Iwanowië im J. 1514, in d. Sitzungsberiehten d. Knis,

Akademie d. Wissenseh. Wien, 1863, Bd. 43. S. 188.
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se Zápolskych, klonil se k nëmu саке, ale bez wédomi 16M

а. га.‹1у bratra swého nechtël ustanowiti o tom nic ko

neéného; mëlt zajisté wzdy na mysli cisaŕe Tureckého,

kteryzto porazîw toho léta Persany rozhodnë, stáwal

se kí'estanstwu èím dále tim nebezpeönëjäim, a. proto

lilawnë pŕál si VVladislaw sjezdu а spojení wsech {Н

panowníkůw. Sigmund, jehoîto Élechetná. mysl nehle

dala. pomsty nad cisaî'em, podáwal se pì'ijeti bud do

Olomauce, aneb do Koäice; az posléze na tom zůstal

Wladilaw, aby ku pì'iätímu masopustu zwal bratra

swého k sobë do Preäpurlm, císaì'e pak do blízkého

tam mésta Heimburka, kdeztoby s obau stran pohodlné

dále wyjednáwati se mohlo. S pozwánim a náwrhem

takowj'm pan Sidloweckj" jel z Budína zase ku мы;

pánu swému nazpét na. konci mésice listopadu.242

Sjezd вышку poslední, w pondélí po sw. Kate

teì'iné (27 lìstopadu 1514,) stal se jeëté hluénëjäim, 27

nezli byl o rok di'íwe, jeíto byli na. nem nejen pŕední Nov'

páni Öeätí strany oboji w hojném poétu, ale i Mora

wané mnozí a ze Slezska. zejmena. knízata Kazimír

Tëäinsky, Fridrich Lehnicky, Karel Minsterberskj", Ha

ций Opolsky a гнусь pánůw drahnë. Wyjednáwáno

take о wëcech nejen ëeskj'ch, ale i morawskych, slez

skych a. jinj'ch; ale o weëkerém jejich béhu zpraweni

jsme орёт welmi nedostateöné, jen to jest jisté, ze ne

дешево ani tu koneëného dorozumëni a. upokojení.

Strana. pánë Lwowa. dobyla w celku wétäích а zî'ej

mëjslch úspëchůw, neili protiwnici jeji. Hned 30 li- 30

stopadu wydán od krále, k naléhani stawu panského a Nov'

rytii'ského, list na pojiätëní, ze nemolll se upamatowati,

242) Acta Tomîcîmm, Ш, 257—-9. 164-8. Psaní hojná w archivu

Tŕebonském.
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1514 by Praianům neb jinym méstům byl~ dal jaké listy

aneb uéinil s nimi smlauwu, jeìtoby bylo 11eb byti

mohlo k úrazu práwům, ì'ádům а swobodám stawu

panského neb rytiŕského; а staloli se pŕedce z omylu,

z верящей пеЪ jakkoliwëk jinak, йе to wäe мамы,

kazí, moî'í a w nic obracuje, wéda. ie toho proti pH

заве, kteraui se tëm stawům byl zawázal, uèiniti ani

nemohl; protoä také, kdyby podobného néco i potom

jeáté pi'ihoditi se mélo, to йе nemá. miti маце moei

ani pewnosti. K relaci pana Petra z Rosenberka. Wy

4 Decdal 4 prosince dwoje пинцет, aby Zdeñkowi Lwowi

z Roìmitála, důchodowé 2 král. mince Kutnohorské i

z úì'adu podkomorského, 11a kteréi mél králowské zá

pisy a kteŕii mu zadrìáni byli, орёт I'ádnë se wyplá

сей. Со do restaurace mooi králowské wÖechách ne

prowedeno na sjezdu tomto nic, aèkoli kniíe Barto

loméj, páni Slawata i Kostka, rytíŕi Albrecht Rendi,

шьет Wrabsky, Sigmund Вашей, а poslowé od Pra

йап i jinych mést králowskych podali tu Wladislawowi

(due nám neznámého) supplikaci důkladnau i obäírnau,

nezadlauho мы tiskem uweî'ejnênau, ze kteréi aspoñ

nékteré kusy zde uwedeme: 1) аЬу král neustupowal

od hradu Praäského mimo nález, kterj'Í swolen byl ode

wëech tì'í stawůw; 2) aby mést а komor swych nepo

Ранее! panu Lwowi, ale skrze úî'edníky zprawowal je

ijako dŕiwe; 3) aby nikomu nedal sobé odjímati mooi .

k dáwaní auŕadůw a k sázení do saudu zemského a

rieb do rady králowské; 4) aby tu w Budíné nebylo

snëmowáno ani wéci snémowních zawíráno, proti swo

bodám králowstwi Öeského; neb zawŕeli se со, 2e to

маце moei miti nebude, a. pî'inese jen вишу а. růz

nìce; 5) aby внеш obeení па. hradë Praíském uloien

byl co nejdŕiwe тайм, jeëtë. pŕcd suchymi dni роз:—
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nímì; 6) ponëwadi z panůw zpráwcůw, kromë Wiléma 1514

z Pernëteina, zádny se jest neohlásil, aby chtëli poëty

ëiniti, co kdo za. té zpráwy důchody WMti zprawowal,

a pan Lew, byw napomínán, aby poëet pí'ede wäi zemí

z berm' a z důchodůw za swého pl'wního i posledního

zprawowáni uëinil, a dluhy ukázal, odkud sau a zaë

kteŕi pŕiäli, k tomu jest pŕistaupiti neohtël: oznámili

sme jemu, ze on musi swym ty dluhy platiti, a ze mu

nedáme uwázati se w králowstwí, dokud poétůw ne

udëlá a dluhůw neprowede pî'ede wëemi tŕemi stawy

na snëmë obecném; Wasi pak Král, Milosti ohlaäujeme,

ze berní od nas miti nebudete, leë se to stane. А

k tomu mate wëech zápisůw bjti swobodni a prázdni,

kterymì ste se panům zpráwcům toho базы proti swym

swobodám králowskym zapsatí ráëili. Coz pak mlu

weno jest, nebudeli nejw. pan purkrabi Prazskym hra

dem wladnauti, ze páni a rytíŕstwo nechtéji ku prá

wům stáwati, ani k saudům jezditi, ani na hradë Prai

ském bywati, ani práw a swobod swych tu neclxati,

ale radéji hrdla ztratiti a wálku jakaukoliwék podstau

piti: takowá nenadálá. ì'cë od takowych wzáonych a

maudryeh pánůw zasöJ wázena byti má, to wäi zemi o

známime a na ni W Öeském králowstwi odpowëd dati

chceme, ponéwadz zde dostateënë slyäáni яте byti ne

mohli. A prosime WKMti, йе tuto naëi supplikaci u

kázati ráèite pánům i rytiî'stwu.“ Neni nám známo,

ieby na diwnau tuto „supplikaci“ ЬшТ od krale, ЪшТ 0d

stawůw älechtickych jaká. odpowëd weŕejná. byla dana.

We грош mést se этажу slechtickymi nalezly se

na tomto sjezdu nowé zádrhly a uzly, jiolnzto rozwazati

lze nebylo. Mésta formulowala byla sedmero èlánkůw,

. litei'ychìJ rozsauzeni oèekáwala od krale: pet z nich

tykalo se moci a pî'ísluänostì saudní, äesty trlxůw swo
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1514 hodnych, sedmy waŕeni piwa na prodej; pani wäak a

rytiŕstwo prawili, ze jen o to pŕestali mocnë na krali,

cohy mimo rozsudky r. 1502 а 1509 jeäté na враги

bylo, nehot wêci jii jednau platnë rozsauzené ze ne

mëly znowa pŕetŕásány hyti; a ponëwadz oni clankowé
jiìŕl onèmi rozsudky byli dostatecnë wyŕizeni, А tedy

chtëli jen na to dáwati odpowëd, cimhy mimo tyto

wëci winéni hyti mohli. Darmo pi'edstirala mësta, ze

о éláncich jejich stawowé pansky a rytil'sky sami byli

se dali (w únoru 1513) do pî'átelského a6 nezdaî'ilého

s nimi rokowáni, i ze uznáwali tedy skutkem, kterak

hyli jeëté sporni mezi nimi, a ze ta гей jejich hyla w

odporu s podánim, kteréi ncinili byli stawu méstskému

ze snëmu Kolínského (w srpnu 1513): kdyz pani a

rytiî'stwo neustupnë stali na swém, rozeälo se i Budin

28 ské toto jednáni bez konce. Král wäak dne 28 pro

Dec' since wydal o sporu tom wypowëd obsahu následujiciho:

„Jakoz sau různice wznikly mezi panskym arytiŕskym

stawem s jedné, a Prazany s jinymi mésty naëimi

s strany druhé, o sandy zemské: my, majíce pî'i sohë

knizata, рану a wládyky rady nase, slyëeli sme oboje

strany, a. Wäemu dostateönë Wyrozumëwëe, toho sme

nikterakz poznati nemohli, ahy toho které slusné pi'i

ëiny byly, pro kterézby saudowé zemäti zastaweni byti

mëlì. Protoz prikazujem moci nasi králowskan a tak

miti cliccme, ahy wëickni tî'i stawowc pi'i saudech zem

высь а pri rádcch a práwich tak se k sohë zacho

Wali, jakz sau se sobé dskami zemskymi zapsali; a. t0

mu jináó nechceme, nez ahy saudowé zemäti pî'ed se

sli a pietrhowáni ani zastawowáni nebyli. Kdohy se

tak nezachowal, proti tomu bude'me se miti jako k ru

äiteli obecného dobrého. A jakoä о to rozdil jest,

kdez páni a rytirstwo prawí, te na mis mocnë jen o to
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pŕestali, coby mime rozsudky naäc bylo, a na to uká

zali mocny list; preti tomu Praiane a jiná, mesta pra

wí, ze o sedm artikulůw na nas prestali, a na to tez

ukázali mocny list: ponewadi oboje stx-any na nas

mocne pî'estaly a nam to w moc daly k dobrowolnému

jednáni aneb k mocné wypowedi, my toho s sebe ne

skladáme, ale pro ten rozdil odkládáme toho wäeho na

nejprwnejëi snem, kteryz wäem stawům o ty weci po

loiiti ráeime. Tu Wëickni stawowé jednejte a. rownejte

mezi sebau pî'átelsky, a. my chceme wyslati mezi ne

pesly пабе k tom“ prosti'edni: a nebudauli moei srow

nati, wyprawte o to k nám osoby, a my ueinime moc

nau mezi nimi wypowed. Coz se pak dotyee stanych

práw a zatykacich listůw, ktei'iz se stali о mestské

weci, ty wëecky -béí'em na se, a mesta w tem zaßtau

piti ráeinlc.“ Tak tedy opet wzato útoeiäte k odkladu,

temuto hlawnimu pomocniku w tezkych wyjednáwanich.

О nekolik dni pozdeji, n'a den noweho roku 1515,

upokojil Wladislaw stawy wäecky majestátem wyda

nym na to, ze mel i slibowal zachowati jak pany a

rytiŕstwo, tak iPraiany, Horniky a jiná. mesta kra

lowstwi Öeského pì'i wäech jich práwich a swobodách,

kteréî jim sprawedliwe náleiely.“‘"

Kdyi rozeëel se pamatny tento sjezd Budinsky,

zdálo se jakeby král nastupowal tim odhedlaneji na

ceety odporné strane pane Lwowe, eim wetei byl ji

musel einiti ústupky. Následuje rady ed bratra Sig

munda sobe dane, ssadil predewäim nejw. mincmistra

Jindi'icha Tunkle z Brnieka, (jeni mel za manielku

243) Originaly kral. listin 30 Nov. 1514 a 1 Jan. 1515 chowaji le

w ëeském korunnim, 4Dec. 1514 w eeském gubeminlnim ar

chivu. Supplikace a rozsudek 28 Dec. 1514, tietené r. 1515.

jsau w Öeském Museum, psané w archivu Tŕebonském.

1514

1515

1 Jan.



288 кита XVII. км: тадыаш II. быть в.

1515 pane Lwewu sestru,) a podkomoï'iho Buriana Treku

s auî'adůw jejich, a jmenewal na onehe miste pana.

Wiléma Kostkul z Postupie na Chlumci, na tohoto pak

rytiî'e Albrechta Rendle z Auäawy na. Myäline. Na.

pana Tunkle Eel nái'ek, 2e byl nejwetäi pî'ieinau rez

mnoäení zlopowestne mince Gerlické w zemi, dodáwaje

pry do Zhoŕelce i jinam, pro zwláätni swůj uiitek, d0

bré mince eeské, takîe staly se byly wzáctnosti doma,

идет wee zaplaweno bylo chatrnymi penezi dotee

nymi. Proto u lidu jmenowani pana VVilema Kostky

uwítano bylo s radostí, aekoli nejwyääí auŕednici a

saudcewé zemëti reptali preti nemu, ano se stale bylo

bez uwáìeni a rady plného saudu zemského, tudiä preti

îádu, pod sekretem králowskym, a ne pod obyeejnau

peeeti z kaneeláre. VVypraweni byli nejw. hofmistr

Wojtech z Pernëteina i nejw. komernik Jaroslaw

z Selnberka de Hor Kuten, aby nedali uwesti pana

Kostky w ten ша: ale eßec Kutnoliorská nebyla jim

Шатре wůli, a tak (jakoi di stary letepisee) dne 4 bi'ezna

uweden jest pan Kostka na wlasky dwůr za minc

mistra, s mneästwim panstwn., zemanůw a Praìan obo

jlho mesta i domácieh Hornikůw, s welikau cti, spi

wanim a weselim.“ 9“ W úŕade tom udrîel se potom

ai do swe smrti (1521.) 

S wetëimi nesnázemi a krutejäim protiwenstwim

28 petkal se pan Rendi. Bylt siee jiî 28 únera podko

Febr‘mei'im kralowskym wyhláäen a prijat na radnici staro

mestske w Praze, a со takowy pomáhal hned take

uwesti pana Kostku do Kutnéhory: ale eim wice mesta

s nim se pî'iznila, tim äiwejäi byli nenáwist a odpor

  

244) Staŕi letopisowe str. 382-3. Mikulhìs’ Daëicky w (Зазор. eesk.

Museum 1827, IV, 86-7.
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se strany stawůw wyäeich. Radslaw Berkowsky nejw. 1515

pisaî* a Burian Treka swolali byli staw rytií'sky do

Beneäowa ke dni 25 února proti wůli králowe, aby ЕЁ;

pl'ekazili jeho úi'adowáni, popirajice zákounau platnost

naŕizení wycbázeweicb pod králowskym sekretem wů

bee; staw pansky wolán k témuì cíli do Raudnice na

den 23 bi'ezna, ae pry tu nic nezjednawee, swadili a. 23

kordowali se nekteii. Náruäiwosti wzbuzene nedaly Mart'

se ukojiti po mnohá léta, jakoz wykladati budeme easy

swymißü

О knízeti Bartolomeji po sjezdu Budínském w ee

skycb zalezitosteeh nebylo nic wíce slyëeti; za to po

tî'ebowan byl od krále w důwernych poselstwicb k ei~

sai'i Maximilianowi. О wáinosti a pî'izni, kterau pies

weecka pánůw eeskyeb soeeni poäiwal u cisai'e, swedei

rozbodne skutek ten, 20 m“ nabizeno welitelstwi nad

wojskem cisaŕskym we Friaulsku; “6 newime, bylli

ocboten je piijmauti. Pî'ední té doby událost bylo

jednáni о sjezd císaŕe a králůw Wladislawa i Sigmunda,

k dokonaní auplnébo mezi nimi dorozumení, smií'ení a

spî'iznem', jakoz `112 pï'ipomenuli sme. Císaî' jiä byl

slíbil, 010 Wladislawowy îádosti, pŕijeti w mesiei únoru

do Rakaus а2 k“ Preepurku, ale pro mnobé zamestnáni

swé, zwlaäte pro walk“ s Benateany a nejistj'r staw,

do 1101102 smrt krále Ludwíka ХП (1' 1 ledna 1515)

i wrtkawost Sweicarůw uwodily, nemoba wzdáliti

lse 2 Нёе, poslal na miste swém predníbo rad“ swého,

Matauëe Langa kardinala i biskupa Krckébo (Gurk,)

а prosil za odroeeni sjezdu az do nedele druäebné

245) sari шар. ш. 381—4. мы krnowská в Febr. а 14 Арт.

w ar'chivech Budejowském a Tï'ebonském atd.

246) Swedeí o tom Riccardus Bartholiuus ap. Freher. Struve, II, 625.

’ 19
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(18 bŕezna.) Wladislaw poslal Ladislawa ze Étern

berka k swémn bratrowi, aby ho sklonil k roku tako

wému, sam pak pî'ijel do Prespurka i s ditkami sku

teënë 18 bï'ezna; Sigmund zawital tamtéî, k weliké

bratrowé radosti, 24 bi'ezna; od cisaŕe ale dostawil se

kardinal Lang teprw 29 bí'ezna. Zaznamenáno co pa

mátnost, йе kdyi dne 2 dubna w kostele sw. Martina

slauzena slawná. mse na wzywani sw. Ducha ku poëí

nawsimu jednáni, 111-110111111 Ъу11 ti'i králowé korunowani,

dwa kardinalowé, kníîat, biskupůw, prelatůw a pan

stwa drahnë, a йе ohláseni k lidu dálo se w jazycich

latinském, uherském, êeském i nëmeckém. Nazejtì'i

ohromeno jest to slawné shromáz'déni nowinau 0 nena

dálé smrtz' kníz'ete Bartolomèj'e, an pospichaje od cisaŕe

ku králům w poselstwi, dal se wésti po Dunaji w noci,

a. kdyi we tmách lod se rozrazila о skálu nedaleko

Heimburka, utonul sám рагу, aniz mrtwola jeho nale

zena byti mohla. Uslysew to král Wladislaw, rozpla

kal se zalosti; wäak i jim' wysoci páni, ba i sam kar

dinal Lang, byli tau zpráwau hlnboce dojati; král Sig

mund poslal manäelce swé psaní plné saucitu, napomi

naje, aby pî'ilisnym zármntkem nad tanto smrti ne

uäkodila zdrawi swémn.“7 Wedle tak sworného swé

dectwi nejslechetnéjsíeh osob swého wëku, o welikosti

1515

8

Mart.

Mart.

2 Api'.

З A p1'.

247) Knspinían we swém Diarîum l. c. p. 598 prawi: „Illustris

ilu: Barthel. de Mynsterberg a Caesars festinans ad hnnc

conventum, in Danubio hand longe ab Hamburgo a iìuctibus

obrutus submcrsus est. Quod inprimis aifecit Wladislaum

regem et in lacrymas excitavit; deinde cardinalem Gurcensem,

qui eum unice amabat, utpote virum bonum et strenuum. Ex

cujus morte quidam male de futuro convçntu augnrabantur.“

Podobnë piäe Riccardus Bartholinus ap. Freher. Il, 625. Stain'

letopisowé str. 385. Psam' krále Sigmundowo, prawy wzor

manìelské nëìnosti, stoji w Acta Tomicisna, III, 366.
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a citelnosti ztráty mladého jeete knizete, promeiiuji se

w obwińowáni sebe samjch weeeky nemírne hany,

kydané od pánůw eeskych strany p. Lwowy na tohoto

potomka jednoho z nejslawnejeich panownikůw naei

wlasti. Praiané mnozi dlauho uweî'iti neohteli zpráwe

je omraeujíci; teprw ай poselstwí o to do Preepurka

wyprawené pi'ineslo potwrzeni její dne 18 dubna, zwo

nili jemu po Praze a sluäby po kostelíeh. 1"

Utrpel jiste weekeren narod eesky pi'edeasnau smrti

muze opráwñujíciho k welikym nadejem, jehoìto za

pomenuti w dejinách wlasti wyswetliti lze jen polito

wanihodnau ehudostí jejich. Nieméne moine jest, ba.

i prawde podobné, ze zmizenim jeho zmizela na oka

mzeni spolu weliká. pŕekáìka Wzájemného dorozumeni

mezi stawy, any naruìiwosti osobni postrádaly pî'ed

niho swého cile; take s druhe strany seeel náhlau

smrti w techto dnech jeden z nejeinnejeieh náeelnikůw,

heitman Morawskj'7 Jan z Lomnice.

Wladislaw jii 6 února. poloäil byl snem obeenjr

weem tŕem stawům do Prahy ke dni 13 dubna, kteryì

ale kdyi ani walne neseeel se, a i hned roztrìen byl,

‚ kázal swolati jinj'l ke dni 23 máje, a poslal k nemu co

plnomocniky swé biskupa Olomuckého Stanislawa Turzo

i kniiete Karla. Minsterberského. Snëm tento swatc

«luà'ní stal se nad jiné mnohé pamatnym, an skuteene,

aekoli nedowedl, aspoñ znßmenite pî'ibliiil stawy ku

koneenému dorozumení a urownani, zásluhau hlawne

knííete Karla, bratrance utonulého Bartolomeje, co

prostî'ednika mirného i maudrého zároweñ. Bylot to

poprwé, 00 knize ten u weteí mii-e oswedeil schopnost

swau kwedeni weci státnich, a staupil spolu, ae mene

1515

18

Apr.

24R) Staŕí letopisowé str. 385.

13

Apr.

23

Mai

19*
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1515 odwáíné я. skwële, na dráhu od stryce opuëténau. Ze

15

Jun.

wnëjëi snému bëh líëil маг}? letopisec, jak následuje:

„Biskup ra kníie pi'ijewëe w stŕedu pì'ed sw. Duchem

(23 máje,) w pátek joli na brad Praäsky a zdíli po

selstwi poruëené sobé od krále: biskup роба! а udèlal

pozdraweni od krále pánům, zemanům а. mëstům, po

tom kniäe Karel Копа] а mluwil, kterak JMt, jakä

jest pi'ijel s poéátku do tohoto králowstwi, wìdycky

o to pracowal, aby pokoj spůsobil a. jednoho kaìdého

podlé jeho práwa. zachowal, 1 wëecky tî'i stawy: téä

i nyni äádá, prosí а wëŕí, йе se k воЪё pl'átelsky za

chowáte, а ty nesná-ze mezi sebau pokojnë srownáte.

Pak ukázal list wëì'icí, а ten ëtcn; potom заве mluwil,

oëbyste mezi sebau nemohli smluwiti a uhoditì, йе sme

my na to wysláni na místë králowském, 'abychom ty

wëci k místu pŕiwedli. I ukázal tu také list mocny,

kteryì jest také öten, kterak král решит а. dáwámoc konati, jakoby JMt sám swau osobau mluwil, aby

to tak dräebné а pewné bylo. Páni uöinili dèkowáni

od sebe i od stawu rytíî'ského, a mësta také potom; а

s~tím mësta, wyëli wen od pánůw do jiného pokoje,

kdeì malowáni králowé а kníäata. Ten snëm Ми

wice nei tî'i nedéle, а ро wëecken ten èas ай do sw.

Wim (15 ёепша) Ьу1у weliké tŕenice mezi stawem

panskym, zemenskym a mëstskym, rozliënë podáwajice

sobë onéch i onëch мы. Ву1у také wybrány Osoby

z panského, zemanského i mëstského нити, prwé we

тку poéet а potom щепы, а. mezi nimi biskup s kni

ìetem prostŕedkowali. A nejwíce pak о ty půhony se

tahali“ oc.

Obäírny spis snëmowniho sneäem' stal se s pì'i

znánim a. jmenem wëech ti-i stawůw, a. wztahowal se

hlawnë nejprw ke zŕízení nowé weŕejné zpráwy flû

`
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ehodůw a dluhůw králewskych, potom k urownáni 1515

dáwného sporu o práwa stawu mêstského. Со do prwni

eásti ustanoweno jest, ze woleni budau ëtyi'i ŕeditelé,

jeden od krále a od kaädého z ti'í stawůw po jednom,

a jim pridáno bude k rade i pomoci osm osob, dwë

od kráie a po dwau od kaidého stawu. Ti uëiñte

pî'isahu králi i zemi, wezmëte na se opatrowáni wsech

králowskyeh důehodůw, z Hory Kutny, ze zámkůw,

z ungeltůw, z mest i s ìidůw, pi'ijimejte k sobë wäe

eky bernë, i predeälé zadrialé i nciwë swoiené, a obra

eejte wëe pŕednë na spláeeni dluhůw králowskyeh a

na úroky; oni méńte také auŕedniky na zameíeh i pi'i

jinyeh důehodech králowskyeh, (kromé auî'edníkůw

zemskych,) a to s radau tech osmi osob jim pî'idanyeh,

ktei'iì od nieh poiauletnë úëty prijimati, je kwitowati

a to do desk zemskyeh klasti maji. Král pozůstawil

sobë jediné na prodeji mëdi důehod 3000 kop ëeskyeh

pro sebe, a stojiei wydáni pî'i hradu a kostelu Praz

ském i na drobné potî'eby. Jak predesli jistcowé a

rukojmé za krále, tak 1 pani Lew, Slawata i Kostka,

ktei'i di'iwe wládli důchody králowymì а jistci se öinili,

opati'eni budte, aby, ke skodám nepi-iäli; pan Lew

z ëeho jeätë poètu neuèinil, ueiñ ho we 4 nedëlich.

Bernë jiä dŕiwe na ti'i léta swolená poeni se Wybirati

ten den po sw. Jakubë (26 eerwenee,) a i'editelé do

upominejte také wse, eo bylo jich zadrîáno, skrze ber

niky w krajieh, práwem berniëim, sdopomáhanim heit

manůw krajskych. Ро zaplaeeni dluhůw î'editelé po

stupte králi wäech jeho zámkůw a důchodůw zase, a

on nemá dopauätëti na ne ìádnyeh záwad wiee, ale jen
z bëìnych důchodůw swyehV bude moei milosti ëinitioc.

Druhé èásti snëmowniho sneäeni, tykajici se roze

pi'e stawowské, nelze zde wykládati podrobnë. Hiawni
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1515 nesnáze о půhonech, ëili o pî'isluänosti saudůw zem

skych (älechtickych) a mêstskych, ŕesena. jest hojnym

wyëtem wäeho toho, со jiti mélo pied saudy mëstské,

kterymi páni a rytíi'stwo we wécech „sosowních“ prá

wë tak podlébati mëli, jako mèëfané saudům zemsky'fm

we wécech ty'kajícich se dédin a statkůw swobodnj'ch.

Staly se tu s obau stran ústupky ne tak wáhau jako

poötem znamenité; desti bude, kdyz i'ekneme, ze tu

polozen jako рты základ, na. kterém о dwë léta. po

zdëji postawena. smlauwa. Swatowáclawská.

Zápis так snëmowni, hned také tiskem ohláäeny,

podal jen ty êlánky, o kterych se stalo narownání

mezi stawy, a, zamlëel wäe, co zůstalo bylo na. sporu.

Takowy byl zejmena. élánek o waî'ení piwa na prodej,

kteréhoz më-sta. wyääím stawům naprosto popirala.

S druhé strany páni а. rytíì'stwo wäi moei doléhali na.

to, aby páni Kostka i Rendl nepoziwali úî'adůw, jim

od krále udêlenych bez wédomi a wůle nejwysäích

auŕednikůw a saudcůw zemskych. Odpor ten ëelil

upî'imo proti wůli a. moci králowë, а wedl ku pŕetŕásaní

otázky, bylli král opráwnën, powolati do swé rady a

na. auŕady zemské nëkoho tŕebgs i proti Wůli Wlád»

nauci wétëiny? Jakkoli ziwë se о ni hádáno, zůstala

pŕedce otázka tato za ziwobyti Wladìslawowa. neroz

ŕeäena. Prudkost wáëní s nl spojenych jewila se blawuè

w варит berne swolené, pokudby wůli stawůw

newyhowilo se.

Do kollegîum dotöenych ëtyr ï'editelůw jmenowal

král rytli'e Wáclawa Litewského ze Swinaî', staw рап—

sky Zdislawa. Berku z Dubé a. z Lîpého, staw тушку

Jindi'icha. Hloika z Zampachu a na Bi-eznë, staw mëst

sky Jana Hlawsu. Mezi osmi jim k radë pi'idanymi

byl kancléî` Ladislaw ze Sternberka nejpŕednéjäl; jmena
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ostatnich nejsau наш známa. Zŕízením а. působením

nowého tohoto státního ústrojí wyprázdnila se tuäím

sama sebau moc, ktergiu тащит, k radë bratra

swého krále Sigmunda, W Preäpurce 23 máje udëlìl

byl témuì репы 2е Sternberka, aby jako nëkdy pŕed

chůdce a. sok jeho Albrecht Libäteinskj'Í 2 Kolowrat,

stal se jakymsi zástupcem a. námèstkem osoby králowy

w Öechácll;249 aspoů takowé působnosti pì'i nëm poz

déji spatI'iti nebylo. A так ani onno zŕízení ne

potkáwalo se wäude s pochwelau, jakoîto pry nepro

spéäné. ”о

Dlauhé 'rokowa'ní w Preàjmrku mezi cisaŕowym

plnomocníkem a králi nebylo bez nesnází. Wladislaw

byl siee ochoten potwrditi dáwné smlauwy swatební

s rodem Rakauskym, ale jen za auplnym smíŕenim a.

dokonalym spì'átelenim císaî'e s bratrem jeho Sigmun

demrcoì znamenalo tolik, jako aby cisaì' wzdal se

spolku swého s carem Ruskj'fm а s ki'iiowniky Prus

kymi. S druhé strany pŕátelé hrabéte Jana Trenöan

ského neobmeäkáwali nièeho, ëimby wyjednáwaní, neli
pŕekaziti, aspoñ stíiiti mohli.v Císai', aby zruäenim

sjezdu nepì'iäel snad o dáwné rodu swého „меде, uci

nil se koneönë králi Sigmundowi powolnym we wäem,

a tak uzawi'ena w Preëpurku konecné dne 20 máje mezi

1516

23

Mai

249) Zápia nn to dany tiì'tën w Poselkyni Beckowakého str. 998.

250) W диспута! simwëkó stati ¿teme о пёт následujicí pemau

kritikn: „Tëch osm za. гада postawenych mají raditi о dû

chody a. dluhy krále JMti. Pak ti ëtyfi se radi, aby lidem

dáwali n nemají co, a tëch osm by jim rádo radilo i newëdí

jak, kdyì цеп! kde со wypůjëiti ani kde co wziti. I wy

chàzí ta rada tëm osmi a ëtyŕem jich zï'izeni na nic, a na

krále den ode dne wìdycky äkody jdml; a nebudeli to jinâë

opatŕ'eno a pŕedsewzato, jìstó. je wálka о ty dluhy; aneb to

na rukojmë pŕijde, аЬу je zaplatili.“ (Arch. Tŕebon.)

20

Mai
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1515 králem Wladislawem a kardinalem Langem smlauwa,

26

Mai

‘28

Mai

Jul.

kteráz mëla rozhodné následky jak pro moc a posta.

weni dynastie Habsburské, tak i pro budauenost ná

rodu ëeského. Umluweny tu a ubezpeëeny wysokymi

s obau stran pokutami nejen zasnaubeni obau dëtí krá.

lowych se wnuky cisaï'owymi, ale i skuteëné oddawky

jejich hned pî'i nastáwajicím sjezdu panowníkůw. Také

se Sigmundem dokonána, co do podstaty swé, smlauwa

téhoz dne, we prospëch Polska. О tëchto smluwách

stawům ëeskym knize Karel Minsterbersky jiz 26 máje

dáwal známost na snëmu swatoduänim, za бей spíwáno

28 máje od nékterych w Praze Te deum laudamus.

Také ustanoweno ze snëmu, aby stawowé w hojném

poötu a skwëlé auprawé auëastnili se slawností weli

kého sjezdu. Ale císai', aókoli slibowal na kazdy den

pì'ibliziti se do Rakaus, meäkal pî'edce tak dlauho

w î'iëi, ze králům ëekajicím w Preëpurku poèalo rfse

welioe styskati. Nudnosti pobytu zaháliwého a piklům

strany Zápolské byloby se bezmála podaŕilo, zmaî'iti

weäkeré dilo úmluw a rozptyliti slawné shromáìdëni.

Jan Zápolsky sám pokusil se mezitím, bez wédomi a

wůle krále swého, o proslawení se nowym skutkem

wáleënym proti Turkům: ale мы porázka, kterauz

utrpël, uöinìla ho neäkodnym.

Teprw na poöátku mësice öerwence, kdyz koneönë

Maximilian zjewil se w Rakausích osobnë, nastal wäe

obecny ru'ch mezi tëmi, kdo k budaucim slawnostem

zwáni byli; také stawowé бей“ hnuli se, jedni upî'imo

k Widni, druzi ku králi do Preëpurka. Pì'ední mezi

nimi byli Zdenëk Lew z Rozmitála, Ladislaw ze Stern

berka, Wojtëch z Pernäteina, Jaroslaw z Selnberkaf

ti'i brati'í Èwihowëti zRisenberka, Hynek Бобе]; z Kun

statu, Adam ze Hradce atd. Petr z Rosenbcrka i Wi’
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lém z Pernäteina zůstali byli doma. Swët málokdy 1515

widal tolik knizat a wysokého panstwa ze wäelikych

zemi blizkych i dalekych, tolik nádhery, hlesku a

sláwy, takowau rozmanitost krojůw, reci a ohyëejůw

pohromadé, jako pi'i prwni/m shledám’ a witani se pa

nownikůw w äirém poli nedaleko Bruku nad Litawau

a 'l‘rautmansdorfu w Rakausich dne 16 óerwence; anii 16

my zde do podrobného 1166111 wäelikych pri tom zjewůw Jul'

a í'eéi pauätëti se můzeme. Kdyz 01581- dal zwáti wäe

cky ty nesëislné wzactné hosty k Vsobe do Widne,

strana Zápolskych mezi dwoŕany Wladislawowymi po

slednim namáhanim jala se wystî'ihati krale, aby ne

dawal se do jistého pry nebezpeci, a Wladislawowy

skrze to rozpaky jen Sigmundowau uälechtilou důwérau

i odhodlanosti premoìeny jsau. Nazejtŕi, 17 öerwence, 17

trwal wjezdldo Widnè’ tolikerého mnozstwi lidu témëi` Jul'

cely den, w pocasi destiwém; Maximilian 1 Wladislaw

dali se nésti na bohatych kreslech. Dne 19 cerwence

bylo prwni slawné posezeni a jednáni; 20 ëerwence

wydal Maximilian zápis, jimi krále Ludwika ustano

wowal napred za swého námëstka wŕiäi (imperii sacri

vicarius generalis) a poraucel 110 spolu kurfirstům po

swé smrti za nástupce. Potom w nedëli den sw. Mai-i

Magdaleny (22 cerwence) — (tak psal o tom pan Lew

Petrowi z Rosenberka) —— „cisaî` rácil jest u pritom

nosti nas nékterych z nékolikera králowstwi wstawiti

korunu na hlawu dcery pana naseho a za králowau ji

ohlásiti, kteráz potom w té korunë jela do kostela sw.

Stëpana ke mäi swaté, a hned za ni cisaì` i králowé;

a cisai` pi'iprawil se w majestat cisaŕsky; a tu po 11161

swaté 116111111 san slib cisai' i králowna, dcera pána na.

ëehò, k manìelstwi na ten spůsob, jestlizeby ji zádny

jeho wnuk nepojal, ze cisai` má. ji konecnë sám pojiti
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1515

29

Jul.

3 Aug.

w roce a we tî'ech mesicich poŕád zbehlych; a jii ma

Jeji Milost zůstati u Widni. Take oddan jest tu

kmanzelstwi král Ludwik se wnuekau cisai'owau (Marii)

skrze kardinala arcibiskupa Ostŕihomského. Tu také

w tom kostele cisaì` i tii králowé pro poctiwost take

wych prátelstwi pasowali sau: a pro weliky lidu daw

pî'ihodilo se mnohému, kdyi klekal ahy byl pasowán,

ìe ho jini dorazili, ai upadl“ oc. Daläí dnowé 23-28

eerwence ztráweni w rozmanitych kratochwih'ch, tan

cech, turnajich, hrách a hostinach, wymenách darůw,

spisowání a prohlaäowáni smluw oc. 29 eerwence eisai`

odjel do Nowého mesta za там, kami 31 eerwence

následowali ho králowé, králowny, kardinalowé a jini,

ku prowozowáni mysliwosti a k jinym zahawám. Dne

3 srpna, po cisai'owe odjezdu d0 Lince, nastalo Wla

dislawowi laueeni jak od bratra, jeni pres Wideñ a

Morawu wracel se do zemi swych, tak i od dcery,

ktera zůstala na dwoi'e Rakauském, aby pry naueila

se i'eei nemecké. Jakoì byl )Vladislaw mekého srdce,

rozumi se ze rozplywal se w slzách a od milowaného

ditete temei` násilím rozlaueen byti musel. Se synem

swym Ludwikem a panstwem eeskj'fm i uherskym dojel

jeäte téhoi dne mesta Soprone.

Smlauwy swatebni dne 22 eerwence doäly pozdeji

potwrzeni od papeze Lwa X dne 29 ledna 1516; Fer

dinand pak arciknize, co infant Hiepansky, pi'iznal se

co budauci manici k neweste swè, králowé Anne, dne

24 brezna 1516 w meste Majoretu we Spanielieh.

We hluku slawnosti VVideñskych ani král ani sta

Wowé eeäti neineli byli kdy wyjednáwati о. domácich

zaleìitostech swych: to stalo se teprw w Soproni, ne

bez äiwych hádek a ústrkůw. Strana nekdy kniìete

Bartolomeje byla tu owäem na male zastaupena; proto
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prowedli pan Lew a prátelé jeho, ce chteli. )Vladi- 1515

slaw dal byl prwé pod sekretem swym list na to,

íeby saudeůw zemskyeh mel byti rowny poeet s oboji

strany, pod jednau i pod oboji: nyní ale zápisem da

nym 0 srpna., k naléhani stawůw, zruäil to a ustanewil, Мин.

2e král mel miti wůli, dáwati úi'ady bez ohledu na

wyznáni, t. dopauëteti na ne Éimany opet u wetëím

poetu jako dŕiwe. Strhla se o to W Sopreni půtka

zwláete mezi rytii'i Mikuláäem Trekau na Lichtenburce,

náeelnikem podobojich, a Radslawem Berkowskym z Se

biŕowa, nejw. pisaŕem a pì'ednim horliwcem katolickym.

Z daläího jednáni té chwile jen to jeäte známo jest, йе

král poleiil stawům nowy" snem ke dni powyëeni sw.

ki'ize (14 zái'i) do Praliy.’un

Kniie Karel z Minsterberka, sidlem na Oleänici

we Slezku, stal se pe Bartelomejowe smrti prednim

radau a důwerníkem králowym we weceeh eeskych, a.

také mesta králowstwiÖeského ueinila. s nim smlauwu,

aby za prikladem swého bratrance působil jejich dobré

pŕi králi i jinde, podweliwäe se mu za te ku platu

roenimu. Na snemieh následujieieh bywal en králowym

poslem i plnomocnikem, ale s wetäim e dobré úsilim

neili zdarem. О jednání jeho nemajice zpráw jinycb,

musime spokojiti se krátkym opakowánim slow starého

letopisce. „W autery (18 zári) kniäe Karel na miste 18

kralowském eznamowal, ie král äádá na wäech sta- Sept

wich, aby mu pomoe ueinena byla na jeho potreby;

pak о Here, aby zase byla naprawena, jakoì sami

' Hornici oznamowali, йе jest na Welikém pádu; a Ger

251) Zápis 6 Aug. 1515 nadiâzí se w e. k. tajném archiva we

Widni. Psani p. _Lwa 19 Aug. a l10 Sept. w archivu Tie

bonském, `
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1515

16

lické peníze aby byly wykoì'eneny, о tom dlauhá Ре

byla; jinych artikulůw wice sobe porueenych oznámiti

necbtel, ai tito budau na miste postaweni. I dali mu

na to odpowed. Kniie nawrátiw se ku králi, озна

mowal, kterak pani a zemané neehteli nic jednatì krá

lowského dobrého, leeby zase Burian Treka byl pod

komoi'ím, a kterak on slibil pánům a zemanům, ze

chce toho dowesti, aby jim byl. A kdyä jest Treks
spolu s jinymi vpany do Budlna prijel о nejâké potŕeby,

tu jemu král nawrátil auŕad podkomoŕstwí; i trwal

w nem toliko pì'es uoc, a opet ho dostal Rendl. A ten

snem trwal ai do sw. Hawla (16 î'ijna,) a nie 11a nem

ct. . .

nezjednall. “

1516

11

Febr.

vvv
Tentj'fi zdorny odpor stawůw wyss1cb opakowal

se také na druhém snemu, kteryz poeal se na brade

Praìském due 11 února 1516. Pri hádce o pŕiëinách

dluhůw králowskych ŕekl tu knize Karel pánům a ry

tiî'stwu bez obal“, йе oni je zawinili s wetäiho dilu

sami, nemirnosti a nezbednosti proseb o propůjëeni jim

weelikych sum a důcbodůw, mylne zprawowawee krale,

ìeby to neb ono zbywalo; take 2e kral nieebo byl ne

rozdáwal bez wedomi a rady jejieh.”n Pomoci kanc

252) Jnsny wyklad podal о tom pan Jindiiicb z Rosenberka we

zpráwe králi Sigmundowi Polském“ r. 1525 poslané: „Take

шву znsmenîtà snmma dluhu na krále мышам uwedens,

йе nekteŕi z páuůw jedni za druhé aneb zn swé sluäebuiky

k nem“ se pfimlauwali a radili, aby tomuto tolik set kop

groäñw, onomu tolik dáti raeil, le jest toho neb jeho pfed

kowé nu JKMti шиши. Tu on un jich pŕimluwu пе!)

radu ráeil psàti p. Lwowi, ueb tem, kdo zprawowali důchody

králowské, aby jim daino bylo; tito nemajic penez lmtowycb,

дыня se a jistci se delali, a na to lichwy ily, a tak ипп

menitá summa dluhůw pïihytî jest mum-la. Дикой pak JMKÁ

pied swú smrti růeil jest na snem psáti, aby zeme ty dluby
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lei-e Sternberka tyz kniie nawedl pana Rendle i Pra

iany, ie nwolili se nstanpiti od jeho podkomoî'stwi:

a wäak tu paniv a rytiŕstwo jali se èiniti nowé poza

dawky, aby ti mëätané, kteî'i pro swé jim stranëni

wypowëzeni byli z Prahy, z Lann a. z jinych mest

nëkterych, zase nazpët byli powoláni, a pan Trëka

hned aby w úŕad byl uweden, na králowo swolení ne

èekaje. А tak tëmi wécmì ten druhy snëm zase roz

tríen a králowské dobré i zemské bylo nazad zůsta

weno. ”53

S potèëením seznati nám jest, йе netoliko mêsta

horlila proti newlasteneckému tomuto poeinání stawůw

wyssich, ale i mnozi pani a rytiî'i sami, ba' i pan Lew

ze na hlas а ирНшо zatracowal takowan pŕátel swych

urpntnost a nepodajnost naproti králi, ktery" hi'esil byl

wice dobrotan nezli pŕisnosti.

nebyl na poslednim snëmn osobnë pi'itomen, bylté teh

dáz zajel do Slez, pro ienëni tam syna swého, a swëiil

byl auŕad swůj na eas nejw. sudímu Jiŕímn Bezdru

îiekému z Kolowrat; odtnd pak upi'imo bral se do

Budina ku мы, nenadáw se, äeby tam mél doöekati

se jeho skonání. .

Zdrawi Wladislawowo jiz od nëkolika let bywalo

welmi wrtké, zwláätë pakostnice trapiwala ho öastëji,

tak йе nèkdy po celé nedèle ani lmauti sebau nemohl.

Nyni ze silnëjsího té nemoei útoku wywinula se ho

reöka tak silná, ie mn od lékaŕůw netnseno wice, i

on sam dosti záhy pi'edwidal smrt swan. Pŕiprawowal

zaplatila, tëmi slowy: „neb еще my toho s sebú z zemë ne

wynesli, пей pïi was sme toho nechati ráëili a wám na Wale

rady sms dáwati ráëili, za to majíce, is jsú zbyikowé.“ (Ar

chiv Tiebon.)

253) вы: letopisowé str. 393- 396.

1516

Owäem ze pan Lew.
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1516 se k ni myin klidnau a stateenau, eo kî'estan, poziwaw

dobré pameti az do posledni chwile. Dwa, dni pî'ed

smrtí oznámil poslednz' swan wůli do Öech, ei radeji

posledni zadost k weekerému národu w Öechách, Mo

rawe, Slezieh a oboji Luìici, obsahu takowého: aby

krále Ludwika pana swého w nieemz neopauëteli, u

werné poddanosti k nemu se zachowáwajie, a koruna

Öeská. i ty zeme aby ls Uherskau korunau w lásce a

swornosti pod nim se drzely; aby pŕieinili se k tomu,

by dceì'i jeho we weem dosti se stalo wedle smlauwy

s cisaŕem -ueinené; aby w králowstwi Öeském s weli

konoci polozen a rochsán byl snem, na nemzby о za

placeni králowskych dluhůw opatî'eno bylo tak, aby

kral Ludwik zámky а. důchody swé eisté miti mohl;

aby stawowé weiohni w lásce a swornosti spolu Ziwi

jsauce, to králowstwi dobî'e наш a zprawowali do let

rozumnych krále Ludwika; aby prawa zemska i sau

dowé zemeti pí'ed se eli a drzáni bylì, tak aby se chu

душ i bohatym sprawedliwosti einily; nesnaze о piwa

waŕeni aby stawowé nechali bez různic a nelibostí

mezi sebau ай do etastnych let rozumnych krále Lud

wika, weak bez ujmy kazdé strane na jejich prawn;

ponewadz král k маем; lidské na statcich duchownich

w Öechách i w Morawe weeliké summy pŕipisowal i

dediene dáwal, toho einiti nemew, i nechteje toho na

duei swé nechati, zadel snazne, aby ty weci na sluené

mii'e postaweny byly a neobteiowaly swedomi jeho;

„pti tom JMt мы a. s pilností pomeil, pro swatau

wiru kiestanskau арго jeho vduee spaseni, aby pikharti

w králowstwi Öeském a markrabstwi Morawském tr

pini nebyli, nez aby bylì jejich sborowé zastaweni a

oni k naprawe pî'iwedeni;“ posléze, chtelliby kdo na

dati duchowenstwi statky dedienj'fmi aneb jakkoliwek,
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аЬу nebylo bránëno, ale aby toho kaädy uìíti mohl“ oc. 1516

Psani obsahu podobného dán» také stawům Моющ

skym i do jinych zemi; ba 1 do wëech krajůw ëeskych

psáno zwláätë s ukládánim snëmu nu brad Praäsky ke

dni 28 dubna.. Za poruèníky krále Ludwika do jeho

zletilosti ustanowení w zemich koruny Öeské pi'ítomni

tehdáí w Budinë páni kniie Karel Minsterbersky, pan

Lew a Bŕetislaw Swihowsky z Risenberka; w Uhŕich

kardinal Bakáë, Jii'i markrabé Braniborsky a Jan Bor

nemissa; král Sigmund Polski a cisaî' Maximilian pro

äeni jsau, aby pî'ijali na se spoleénë wrchni poruöen

stwi jak nad králem Ludwikem, tak i nad 111111077

stwími jeho, do let jeho ~rozumnj'fch. Takto spoî'ádaw

wëci swé na, zemi, skonal Wladìslaw na modlitbách,

we ëtwrtek pŕed kwétnau nedëli, dne 13 bi-ezna, 13

w sedm hodin u weëer, a, pochowán u swé manäelky Mm'

we Stolnim Bëlehradë dne 19 bi'ezna; poëítal wëku 19

swého 60 let, kralowáni 77 Öechách 45, w Uhî'ích Mm'

25 let.

Nowina. 0 smrti Wladislawowë pŕiäla do Prahy

w bilau sobotu, a nazejtŕí 0 welikonoci (23 bi'ezna) 23

roznesla. se mezi lidmi. Smnteëné slawnosti odbywali

хай Ргайапё 31 bl'ezna, páni zemëtí na hradë teprw

26 máje. Bylot mnoho lidi w Öechách, ktei'í upi'imé

litownli smrti pána. dobrotiwého, ale sotwa. kdo 517106

néji, neìli pan Albrecht Rendl, jenä 24 bî'ezna zPrahy 24

psal do mést králowskych: „Srdce mé po tak milosti- Mm'

wém pánu jest pî'ilië tëice truchliwo; i mámet já i

s wámi mëstskym stawem welmi pykati tak swatého,

sprawedliwého а pí'iliä milostiwého рёва; рго kteréhoä

sluäí nám dokázati wiry a. lásky nad synem JMti, jako

nad naëim pî'irozenym dëdiënym korunowanym králem

а pánem. Pro íalost wám wice psáti nemohu.“ Ne
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1516 zdá. se, îeby pi'edwidaná od muìe tohoto ztráta weî'ej

ného skwèlého postawení a působení byla daia zwláätní

pŕièinu k tomu wylewu sleehetného srdee; sobecké

ollledy sotwa rozhodowaly 11 toho, kdo se byl odwáìil

boje s celym takoŕka swëtem, ne pro mzdu, ale pro

hájeni dobroty newdékem a kì'iwdami spiacené.

--\1\N\^,v\.W/VW-N .f A. 
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ÖLÁNEK PRWNI”.

sMLAUwA swAToWÁc‘LA\vsKÁ.

Пай! klesání swornosli a moei Jeske'. Marne' sblííení a nowé

roztríky slran. Jednámf .s císaŕcm Maximilianem. Wile'm

z Pemè'tez'na, ‚рт Втед‘ошв/су a porady mëslske'ho stawu.

Uzna'ní clsaŕe a kra'le Polske'ho za pmuëníky krále Ludwíka.

Marne' snëmowání. Jìndŕich Бейте/су. Zdà'tí Hynka Вод/га

z Kunstam a Видана iii/cy. Wyprawa р. Lwa prati se

(Ilákům. gfastné upokojeuí zemë skrze smlauwu Swalowác~

laws/cau a гнёт о sw. Kaleŕínë, Sjrzd na Kladsku. Ne~

shoda о la'álowskau .sankczl Koneängj sauůet dluhůw po králi

madislawowi.

(R. 1516—1518.)

Neutëëená jest úloha, stopowati a wykládati,

kterak Öechy, nëkdy mohutné a. slawné, kterak národ

nad jiné öily a (Нину, za pî'ièinami sice swëtowymi, a

wäak ne bez wlastní winy, klesaji a hynau, i krok

po kroku 111121 se ku pádu. Náhledu a citu takowého

jiz za celého panowání Wladislawa Jagielowce nebylo

lze ubrániti se: pì'i uwazowáni události pod synem jeho

Ludwíkem wydirají se nad to z prsau bezdèky slowa:

„bëda Häi, kteréz panuje dítë 1“

Nowy' staw wëci dá se naznaëiti jednl'm slowem:

ze národ mél pi'íëinu pohî'eëowati jiz i panowani Wla

dislawowo, jakkoli bylo nedostateöné a slabé.

Jdet wůbec na wëk Jagellonsky w Öechách, na.

krále Wladislawa. 1 Ludwíka, náìek, ze pod nimi a.

1516

20*
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1516111111111020 skrze 116, skrze neschopnost a nestateènost

jejich, národ Öesky nejen ztratil státni samohytnost

swan, ale take octnul se w bezwládi, w rozbrojich a

swizelech wëtêich, nezli nastaly byly we dlauhém bez

králowi za Hynce Ptaéka z Pirkëteina 1 Jiŕiho z Po

débrad.

Aby neuki'iwdilo se pamatce chau Jagielowcůw,

511161 owëem hráti na wáhu, ze jim nesnadno bylo

z Uher prowozowati wládu w Öechách, pokud 770

ì'ejni 'rádowé wäickni a celé ústrojí zemské uspůsoheno

bylo 50616 pro mocnáŕe w zemi ústawnë pì'itomné a

wkládajíci se swau osohau do 1760011 oborůw zemské

zpráwy, 6111 pokud w Öechách nejen ústawa pauze

provincialni a wäak swézákonná 50616 hyla neznáma,

nybrz pokud ani nedomysleno se zwlaëtni jeji potreby

a powahy. Teprw dlauhau a trpkau `zkuëenosti nahy

wali predkowé nasi pouëeni, ceho we zmënenych okol

nosteoh se jim wlastnc nedostawalo; prozatim pomá.

háno si domyslem, jakohy král byl w zemi jcn do

òasnë neprítomnym. Take o nezletilosti králowc a

jeho moci a půsoheni nedostáwalo se zákonůw urèitych,

uznanych a platnych. Weliká. öást naskytnulych se

nchod pryëtiia se z toho pramene, jimi ne jedini to

liko mocnárowé winëni hyti mohli a mèli.

Ale hlawním pramenem neŕesti byly, jak _ oby

605116, wzdy jen wáänë a náruìiwosti lidské, jichzto

strannické hrojpeni w posledni dohë dostaupilo Wyse

nehezpecné. Kdyz jii ëlechta nehála. se ani ìiwého

Wladislawa, po jeho smrti libowůle jeji newidèla 1

neuznáwala obmezeni jiného, nezli wrtké predpisy cti,

pokud je sobé wykládala sama; ze neodepî'ela se 7750110

р0511160п51771, za to dekowati bylo tusim jen pozůstalym

jestë upominkám staré zwyklosti. Majic i moc 170
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ŕejnau temei` wäecku w rukau swj'fch, i wůdce we 1516

strannickém boji zkueené a hesla známá, nepochybo

Wala 0 prowedeni swych aumyslůw. A weak ani mesta,

. po dlauhém zapasu, nestala se byla. 0 nic kroteejeimi

aneb powolnejäimi.

S poeátku zdálo se owäem, jakoby nad samym

hrobem králowym nastati mohlo predce blizké stran

dawnich srownáni a smiŕeni. Prazané dowedewëe se

o smrtì VVladislawowe, hned w pondelí welikonoeni

(24 bi'ezna) psali panu Petrowi z Rosenberka, aby on, 24

co hlawa stawůw panského a rytiŕského, (zwláëte w ne- Mart'

pí'itomnosti pana Lwa,) hledel орда-111 tak, by zemi

nic ekodného, strannym kohokoli poeinanim, se nepi'i

hodilo, jakoz i oni, ce hlawa stawu mestského, téä ei

niti chteli, a to az do daläiho wäech zůstáni, kterakby

zeme zi'izena byti mela. W odpowedi swé dne 2 dub- 2Apr.

na pani Rosenberk, Lew a kancléî' Sternberk, jeîte

spolu na. Krumlowe byli se sjeli, teäili se welice ze

psani toho a slibowali tak ueiniti, o swornosti а lasce

mnoho peknych slow pronáäejice: a weak napominali

' Praianůw, aby neswoláwali zwláätniho sjezdu stawu

swého, sice zeby stawowé pansky a x'ytiŕsky'r totêì. ei

niti chteli, a snem obecni zeby mohl z toho miti pi'e

káìku; také zádali ubezpceeni stawůw swych na miste

gleitu, aby nikdo nerozmyälel se jeti do Prahy na

snem od neboìtika krále ke dni 28 dubna. polozeny. 28

Na toPrazané omlauwali se, йе poslednisjezd mestsky Apr'

swolán byl pro potreby zwláätni jeäte pred známosti

o smrti králowe a také ze rozeeel se, i dali wëem

stawům wyeeim Zadané ubezpeeeni w té nadeji, ze oni

také, wPraze budauc, zachowaji se „beze wäech půtek

a priein k neprátelstwi;“ doloìili weak, (bezpochyby

ohledem na whidyku Jindi'icha Bohniekého, ae nebyl

l
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isle

28

Apr.

11

Mai

jmenowán,) йе takowé ubezpeeení nemelo slauíiti ku

prospechu zjewnych odpowednikůw a zhaubcůw zem

skych, kteŕii pry wůbee nemeli uiiwati práwa 11121511—

ného.”" Byl tetiî doteeny wládyka, za pî'ikladem.

nekdy Jiŕika Kopidlanského, stal se zjewnym nepi'íte

lem a ëkůdcem Praianůw, jako i rytíi` Hanne z Ро

lenska meetnnůw Litomei-iekych; a půtkami jejich po

ealy opet kwasiti se mysli jeäte pred poeetim dotée

neho snemu.

О jednánl tohoto гнёт", trwawäího ode dne 28 du

bna do 11 máje, doäly nas jen welmi chude a kusé

zpráwy. Nejwetei tenkráte záwadau objewil se byti

elánek spornj'7 о wai'eni piwa. Staw mestsky prawîl,

2e podlé smlauwy s králem VVladislawem ueinené туг

kral zawázal se byl wynesti rozsudek о té weei mezi

dni G ledna i 23 dubna toho léta, i йе oni dle téäe

smlauwy berni piwnau jiz swelenau meli teprw pe

wyneeeni téhoV'. rozsudku sklzi-dati. Kdyä tedy poeale

se mluwiti na snemu o zemské dobré, о krále Ludwika

i o placeni berne na 'dluhy králowské, ìádal staw

mestsky, aby prwé otázka о wai'eni piwa byla wyî'i

zena. Tudie zbudily se zase wásne a opakowaly se

hádky lonského snemu swatoduäniho, jiehäto konec byl

ten, йе stawowé pansky i rytiŕsky ohlásili, ponewadì

mesta nechtela stati ke elánkům na onom snemu swo

lenym a neboìtikem kráflem stwrzenym, 2e oni také

tech umluw drieti nebudau,

z'desk zemskych.

ale káii je wymazati

254) Podetŕkáme :de jednnu na wädy, ìe wà'ecka historická data’

ölánku tohoto, kteryeh ncdokládáme prameny zwláè'tnimi, ani

emu se we Starycli lelopisech eesky'feh, wznta jsau z bolmté

sbirky listin n korrespondenci snuwekych w archîvn Tŕe

bonském. '
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Civil-Maximilian z wálky swé italské 17 dubna

psal byl wäem stawům eeskym slowa welmi laskawá.,

йе dle wůle a íádosti neboztika krále, k dobrému

krzile Ludwika i weer jeho zemi, poruenietwi nad nim

spolu s kralem Polskym ochotne na se wzal, a wypra

wil do Öech posly swé, proboeta VValdhauského, Jana

swob. pana z Seftenberka, Jiŕiho ze Seysnek a jiné,

jezto se stawy raditi se meli o potrebné zi'izeni dworu

krále Ludwikowa i zpráwy zemské pi'i nem. Poslowé

ti prijeli do Prahy teprw, kdyä doteeny snem se

byl rozcházeti poeal; a jakoi di stary letopisec, w pon

deli dne 19 máje zdili poselstwi cisaŕské prede weemi

ti'emi stawy nemecky, Praianům pak instrukci dali la

tine; Praäané take 22 máje uctili je wei-ejnau slawnau

liostinau. Ale jednáni mezi stranami wázlo hned od

poezitku, jeíto poslowé nebyli pŕipraweni na různice a

stíánosti, které stawowé wedli proti sobe. Jak elech

tici, tak i mesta dali cisaŕi odpowedi swé, kaidá strana

zwlaet. Unino prawili, Ze jim о poruenictwi cisaî'owe

a krale Polského nic prwé oznámeno nebylo, a ze

proto newedeli, nebudeli se tu dotykati ponekud swo

bod ‘králowstwi Ceského; jináee йе uhlidaji doteené

porueniky radi, a prosi oweem, aby cisai' mel 11a péèi

krále Ludwíkowo dobré. Stezowali weak sobe na staw

mestsky, ktery chtel pry", aby o jello weci prwé neili

o krále jednáno bylo; jim pry to scbazelo, ze berne

w tom králowstwi swolené neskládaly se. Oznámili,

2e wyprawi wlastni swé posly k eisai'i, kteiiby ho

zprawili o weceeb eeskych; mezitím prosili, aby mesty

swésti se nedal. Posléze dotykáno také obtiìeni toho,

ze drzitelé mansth koruny Ceské „w swaté i'iäi“ po

háneni bywali k cisaî'skému saudu komornímu, каши

pry'Y jen pod sand krále Öcskébo a nejinam sluäeli ос.

1516 '

17

Apr.

19

Mai

22

Mai
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1516

29

Mai

19

Jun.

28

Jun,

Mesta we psani swém dne 29 máje «ушат cisaì'i

pî'edeweim pî'i swan se stawy о waî'eni piwa i o pro

wozowání jinych take ziwnosti mestskych, které na

äleclitice pry ani nesluäely; nedotykajíce otázky o po

ruenictwi, jewila jen iádost, aby cisaì' i s králem Pol

skym napomenuli prwé pany a rytiŕstwo eeské, by od

wareni piwa upustili dobrowolne; kdyby pak w torn

neprospeli, aby pî'i tn na miste krále neboätika sami

k rozhodnnti wzali do rnkau swych. We prodleni

snemu oznámil ŕeenik stawu mestského stawům Wye

äirn: ponëwadì oni lonskau smlauwn swatoduëni opet

zrueiti a 2 desk wymazati dáti nmínili, 1e také :nesta

shodla se w tom aumysln, aby swolení pî'edkůw swych

(r. 1487) о lidi sbehlé a о eeled sbehlau wzala nazpet,

шве kdokoli 2 lidi poddanyeh a 2 eeledi panské pî'i

jde do mest králowskych, nebndau jich Wydáwati, ale

pî'iwedau wee tu zase k tomu spůsobu, jakoi jest byla

pŕed oisaŕem Karlem i po nem. Z daleiho pak jednáni

snemowniho wime jeete jen to, йе stawowé pansky a

rytii-sky zespolka uloiili sobe sjezd walny do Beneäowa

ke dni 7 eerwence.

Mezitim ale, působenim nejwíce pana Wiléma

Kostky, stawowe’ podobojí seeli se 19 eerwna we Hradci

Králowé, aby nradili se о potŕebné kroky proti útis

kůln noweji strane jejich zase einenym. Nejwetei stie

nost wedena jest na dekret neboitika krále wsoproni

dne 6 srpna 1515 wydany, jimäto wzal byl nazpet a

zrnëil pojieteni swé, nekdy pod sekretem kralowskym

dané, 20 na anŕady zemské meli dosazowáni byti w

rowném poetu, jak pod jednau, tak i podoboji. О tom

pan Lew psal pann Rosenberkowi zdani swé dne

28 eerwna W ta slowa: „ee ti, bych ŕekl podoboji, ale

spiäe ша mohl bycli Hei pikharté, swan wirau chtejí
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nam rowni w poctiwostech a w úŕadech byti, mne se 1516

zdá, aby jim na to byla dána poctiwá odpowed, weak

ze se nám toho, сой jest pod sekretem wydáno, nehodí

twrditi z pí'iein mnohych; nebudauli pak na tom chtiti

теша, abychom toho podaii- na cisaî'e a krále Pol

ského, a jich (podobojich) abychom napomenuli, coi

jest se na snemich zjednalo, aby to dräeli.“

Kdyì se blizil den sjezdu Bmwäowského, pan.Wi

lém z Perneteina, nemoha k nemu jeti osobne, dal dne

4 eerwence psani ke stawům, wrhajici swetlo malo li- 4 Jul

chotiwé na tehdejei weî'ejné pomery. Horlil'pí'edeweim

ìpro to, ie piedeelá ustanoweni, zwláete lonského snemu

swatodueniho, kterak s důcliodyjki'álowskymi nakládati

se melo, aekoli stwrzena. byla i relatory ke dskám, i

králowym powolenim a kázaním, zůstáwala jeete ne

wyŕizena; wzdyt pry weecko melo napŕed zemi wruce

uwedeno byti, a zeme, majic to w moei swé, mela to

ziiditi; tomu pak йе podnes dosti se nestalo a nedeje,

nez o prwni weci ee se ki'iei, jen aby ti, kteŕi co ат,

tim swé pî'iki'ywajie, pŕedse je drzeli. Takowá dräení

jak jsau k uzitku wei obci tohoto králowstwi, raete

mili páni to rozwáziti: pakli jsau ke ekode, proe je

ráeite trpeti i posmech z nich hanebny? To piedkem

a napi'ed postaweno bud na konci beze weech ocasůw,

aby to jiz zeme w moci mela, a kdo co ueíwal w tech

easich, aby to pì'ed ni ukázal poetem: kdyz se-tak

stane, co se tj'ee pomoci na dluhy králowské, na eem

se koli swolite weickni, mnau nemá. nic sjiti; пей d0

kud tyto weci na konci nebudau, oznamuji WMti, ze

já. w zádnau pcmoc se nedám. „Mili pani! raete my

sliti na toto králowstwi: nebudemeli we swornosti weic

kni ш stawowé, a. práwa nebudauli miti swého prů

chodu, weecka jednáni nemohau stati na zakladu stá
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1616 lém ani na bezpeèném, krále majíce wedle let nebudem

110 miti, а 21'120111 77 201111 iádné nebude dostateëné,

ani na heitmanech we krajích 00 zawazowati bude bez

1100110. Jest 11021 dopuätëní: 0d pollanůw :mi od 1110

stanůw 2 lnilosti 11021 110551110 111120111 77 tomto králow

stwi: mámeli sami sebau je kaziti a pi'ìtom i krále

pána. swého mladélio o ne pi'iprawiti? Jaká nase hanba,

i také p0 naäich smrtech jaké bude o nás pi'ipomínauí

w jinycli králowstwích a. zemich! Tu nedéji „tento

práw, a tento ki'iw,“ 1102 kdyiŕl zemŕeme, smíäejit nás

wäeeky spolu, tak dobŕe prawého jako kŕiwého. Raöte

na. to mysliti a pohledati cest néjakych, 011102100 od

sebe pychu 1 77Бе111<аи zlobiwost, aby pro malé wëci

nepi'iëla zkáza welikál“

Na dotèeny sjezd Beneìîowskj’l pi'ijel také od krále

Ludwika posel nejmenowanj", tuéím lilawnë 5011 za pi'í

èìnau Лжи-101111. Bolinickéllo a Praianůw. Pansky a

rytlî'sky staw usnesli se, poslatì ku králi Ludwíkowi,

k eisaì'ì a ku králi Polskému oswédèeni, 20 hotowi

byli, 110 2 powinnosti, ale ze swobodné wůle, pi'ijmauti

oba poslední za. poruöníky a zŕn obránce králowstwi

swého, wëak proti zápisům, :Ze zachowajl stawy pî'i

jejich swobodách, práwích, starobylych obyèejieh a 111

110011 1 р1‘1 Wiî'e tak, jakoZ král sáln je zachowáwati

powinen byl; poslowé, ktcŕí k nim wypraweni budau,

maji oznámiti jim nejeu potì'eby krále a králowstwi,

ale také skrze kolio 00 nepoŕádného w zemi pŕichází,

jeìto potŕebuje opati'eni brzkého, u ша51 od zemë pe

nëzì па ztrawu zásobe'ni byti. Berne swolené bmïte

pŕedse wybírány, a hotowost bud nai'izowána we wäech

krajích, aè nedokládá se protì komu a k jakému 0111.

VVyméî'eno, které a jaké listy nejw. kancléî` wydáwati

1110111 2 kaneeláî'e `sńm aneb s radau nèkterycli pánůw

à.
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jemu pi'idanj'ch. J'menowáni etyi'i pani a tolikéì ry

tii'ůw, ktei-i jmenem swych stawůw mëli po sw. Waw

ì'inei dáti se 11 wyjednáwáni s Praiany a s jinymi

mésty. Ustanoweno, ze kdokoli uìiwati ehtëli stawu

panského a rytíî'ského, mëli pri sjezdceh krajskych

Wände priznáwati se osobnë, Ze 0111051 stati podlé tychäe

stawůw, siee йе 51111 u'Zíwáni swobod а práw jejieh za-~

staweno bude; )Vńciaw Itepnice wäak, jenr'. pry zjewnë

od tyehze stawůw odstaupii, nemai nikdy wíee k nim

pripustën byti. Jindi'ieh Bohnieky, jenä od Kundrata

z Krajku na Ml. Boleslawi k шее wëeho kraje Bole

slawského slibem byl zawázán, budiî propustén z ného,

chowej se pokojné, a pi'e jeho s Prazany budiz odká

zána na cestu práwni. Mestané Launäti a jini, ktei'i

pro swau ke stawůln wysäim pí'iehylnost byli z mest

wyhnáni, nebudauli nawráeeni zase ke statkům swym,

uzawŕeno jest, ie pani a rytíì'i maji wëemlidem swym

do äádného mesta králowskóho nedati jezditi ani cho

diti na trhy ani jináë, ale w panskyeh a rytii'skych

mësteeh a mésteökách aby miwali obehody swé; na

mêsta Praìská, pokudi stawowé tam ke dskám i k sau

dům bezpeëné jezditi moei budau, zapowëd takowá se

newztahuje.

`110100101“? nawráeen skrze osoby k jed-mini s mesty

zi'izené, má se mu koneënë do Wánoe k nemu depo

moci a na Rendie saäeno byti jako na toho, kteryzby

se práwu a zi'izeni zemskému zprotiwil oe. О sklá

dani poëtůw eelé zemi, na kteréìJ “7110111 z Pernsteina

tak horliwë byl naléhal, necini se w eelém zůstáni

toho sjezdu íádná. zminka. Pred rozjezdem wëak,

11 ëerwence, daii stawowé ke stawu mêstskému psani

obëirné, w пёшй wedly se důkazy, йе we sporu jejich

wäeeky ki'iwdy a wäeeka prikoí'í poehazely od mëst,

Burianowi Trèkowi nebudeli auŕad pod-'

1616

11

Jul.
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1516

1 1

Ang.

ponëwadz sprawedliwym krále VVladislawa rozsudkùm

podrobiti se byla nechtéla.. “55

Ро sjezdu Beneëowském mëla take mésta porady

w Praze ti'i dni trwajicí, ohledem па rokowáni se sta

wy panskym а rytíi'skym, kteréí mélo se diti dne

11 srpna.. О průbëhu а Wysledcich tohoto neni nám

nic wédomo; známet jen uzawŕeni, kteréz dáno bylo

jednatelům mëstskym za. instrukcì. W nëm ëlánek

prwni dáwá swëdectwi о celé oprawdowosti pohrůzky

mêstské, ze swoleni r. 1487 o lidech sbëhlych mélo

Wzato byti nazpët, an zninásledownë: Coi se lidi tëch

dotj'fée, ktei'l sau od swyoh pánůw odeälî a. pî'i nékte

`ry'vch mëstech se drìí, tém můze byti ‘mluweno a. jim

powëdino, i také wůbec pro jiné oznamowáno, ze ja

Кой sme se wäechen staw mëstskj'f opowëdëli pánům

а rytii'stwu, ze lidi sbëhlych, ktei'izby k mëstům se

obrátili, wydáwati nebndeln, ze lia tom wëecka mësta

jeëté stoji a tuk prawi, ze wás newydadi zádnému we

dle spůsobu starodáwniho. Jestli pak zeby k ёешц

рНЫо а jaké srownáni mezipány а rytíŕstwem а námi

mëstskym stawem bytì mélo, také chceme Wasi Wëc

tak w pamëti miti a s sebau pojitî, aby wám z toho

na budauci баз zádné nebezpeëenstwi nenastáwalo:

nez jakibyclime nasi wëc na místë postawili, tak také

A téì od

wás toho zádáme, pokudzbychme my s pány a. туши

stwem konce a mista o nase wëci neméli, ze wy také

swé wëci bez nás а naäello wëdomi a bez nasi wëci

k místu nepowedete.“ We ëlánku tŕetim naî'ìzujese,

waëi s nasi spolu k mistu pŕiwesti cliceme.

'255) Акт впёшп Вепеёон'эКёЬо ¿Stau se w archiv“ Jindŕicho-Hra

deekém, w rkp. bibliot. Raudnické, a w knize archiva Praì~

ského Chaos rer. memorab. -- Staff letopisowé str. 402.
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kdeìkoli mèstům od odpowédnikůw ваше se äkoda 1516

jaká, aby je bez meäkání hned honili a wäude po sil

nicich pokí'ik Öinili a napominali, aby тау honiti

pomáhal. A kdoäby koliwèk honiti nechtèli, zwláätë

z lidi selskych, aby je wedle swoleni hned na misté
zwëäeti rozkázali. Jestliieby pak na kterau twrz neb

zámek odpowédník ujel: tu nechtèliliby ho wydati,

aby s boil' pomoci dobywali, jaki mohau, bud ohnëm

neb boŕenim oc. Jinych èlánkůw wice pomíjime ml

ëením. и”

Saudcowé zemäti, (tak wyprawuje stary'I letopisec,)

spůsobem а casein mimoî'ádnym sjeli se na brad Prai

sky ke dni 8 srpna. proto, aby wyhlaäowáni byli pů-SAug.

honowé, a nejwíce na mësta, kteráì; nestálaliby, aby

na né pomáhali sobë wäickni jako na ty, na kterj'chä

práwo ustáno, skrze сой bylaby nejspíë powstala wálka

w zemi; potom aby rukojmowé za. dluhy kralowské

wedli se na 213021 králowská, kterái jim odlladowána

byti mela. Praiané wäak a. jini poslowé 2 mëst tu

wëc pì'etrhli, a6 nedokládá se, ëím a kterak. Mezitim

pak pi'incëen a wyhláäen list králowsky, kterymì po

kládán wëem stawům влёт walny' na hrad Praisky

о sw. Martine, nañì рту wyslati chtêli rady swé cisaî',

král Polsky a král Ludwik. '15"

Cisai` Maximilian, (odpowëdí stawům králowstwi

Ceského na psaní jejieh z prwního snëmu, tedy pied

sjezdem Beneäowskym danau w Bregenci, 4 cerwence,) 4 Jul.

naléhal zwláëtë na uznáni a pŕijmuti od nich poruc

nictwi cisai'owa i králc Polského, aby pry' spůsob wlády

na dwoî'e krále Ludwika zi'iditi se mohl. Oznamowal,

256) Cedule sauwëká z archivu Budëjowlkého w ëeském Museum.

257) Staŕí letopisowé str. 402- 3.
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ze král Ludwík na snëmußudz'nském nedáwno di'zaném

pi'ijal pì'ed uherskymi stawy cisaî'e i krále Polského

za swó poruëníky, otce i ochránce: nedolozil wëak, йе

stawowé uheräti tolikéz uöiniti se zdráhali. Bylat jeho

zádost, aby pi'i králi Ludwikowi w таясь ústawnè

bywali dwal radowé cisaŕowi a dwa krále Polského,

k Öemuì. ale .w Uhî'ích ncswoleno: a wsak neprowedeny

také úmysly strany Zápolské, aby hrabë jejich Jan

ustanowen byl za gnbernatora králowstwi Uherského,

jako nëkdy Jan Hunyadi. Jake 2 toho powstaly roz

broje mezi tau stranau, kteráä slauti chtéla národní,

a stranau dworskau, jejímz náéelnikem stal se slechetny

Jan Bornemissa, není ani dostatcönë známo, anii můze

zde wykládáno byti. “s My ani newíme, z èího ná

wodu wycházely té doby králowské listy z Uher do

Öech; sekretáí' nekdy VVladislawůw, Procek MalyL

z Cetné, pi'ijat byl jíz od krále Sigmunda do podobné

sluzby w Polëté; jisté jest, ze i z kanoelál'e uherské

posilány král. dekrety do Öech, jako do nèjaké pro

vincie, pokud to, k reklamaci stawůw ëeskych, zame

zeno nobylo. Mezitím uznáni dotëeného poruëm'ct'wí

a zî'ízeni nowé wlády potkáwalo se i w Öechách jeëté

s nesnázemi. Bylot owsem wëci nowau, a newëdèlo se

jeëté, jak daleko dosahowati mély moc a. působeni po

ruònl'kůw. Staw mëstsky zcjmcna hrozil se pana Lwa

i pana Swihowského, zwláätë an kníze Karel Minster

berskj'7 nepi'ebywal w zemi. Z podobnó tuäirn ph'èiny

také we stawu panském nekteŕí, (Wáolaw Koäátecky

z Kolowrat, Jan z Waldäteina, Albrecht ze Sternberka

1516

258) Nepochybujeme, ie co Dubrnvius wyprawuje na ребёнка

knihy 33, stulo se skutkom hned na poëátku Ludwikowa.

kralowhni 1516, a nikoli teprw r. 1519, jak zejmena Katana

twrfli.
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i jini,) ohlaeowali pochyhnosti swe o legalnosti tako

wého zŕizeni. Poslowé na sjezdu Bcneeowském zwo

leni, a mezi nimi pan Lcw, byli w mesici zai'i sku

teene u císai'e,\a wrátili se odtud s poi'izcnim, jak

prawili, dobrym, alc nám neznámym; pí'edni mezi

posly kn králi Polskému wyprawenymi umi'el byl na

ceste, ostatni tedy wrátili se zase, cile swého nedoecdee.

' Wysoce powzbuzenych wáeni a prudkého mezi

stawy brojeni důkazem jest i to, йе snem o sw. Mar

tine, aekoli ulozen byl sauhlasem cisai'e a krále Pol

ského s kralem Ludwikem, nedoeel pî'edce k mistu.

Jakkoli chudé jsau na'se zpráwy, wíme pi'edce, ze ne

kteî'i pani popírali králi az i práwo k ukládani sne

můw, jini ncchtéli snemowati w Praze, a. mnozi pry

rádi byli, kdyz jen nedosaieno evidence o dluzich

králowych, ahy jich tim dele pokautne pozíwati mohli.

Nejwyäei aurednici zemïsti a strana pane Lwowa ji?.

w mesici î'ijnu rozpisowali snem do Raudnice a nikoli

do Praby, eimî nemaly wzeeel zmatek mezi stawy.

Ke snému Swatomartinskému prwni do Prahy pi'ijel

posel krále Polského Ondŕcj z Teneina, palatin Luh

linsky, dne 13 listopadu; zal nim 16 listopadu kom

missaî'i králc Ludwika, Jan Goston biskup Ráhsky a

Jan Drágii z Beltök, král. ëíënik; posel cisai'ůw On

dŕej z Burku opozdiw se na ceste tezkau nemocí, do

stihl teprw 3 prosince.

Kdyz stawowé, ktei'i se byli seeli w Praze, chteli

na hrad jeti k snemowáni, nejsau tam pueteni od heit

mana pane Lwowa, nybrz odkazowáni do Raudnice.

Stalo se, ze rozpisowán na to snem kc dni sw. Kate

î'iny (25 listopadu) od obau stran, od král. kommissarůw

do Prahy, od pana Lwa do Raudnice: i neumime u

dati, kym a kterak to zprostî'edkowáno, ze koneene

1516

т.

Sept.

11

Nov.

13

Nov.

3 Der.

25

Nov.
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1516 pî'edce wäiekni stawowé a strany wäeeky seäli se k внё

12 mowcíní do Pra-hy, poeawäimu ale teprw 12 prosince.

Dec' Snemowání toto prodlile se az do nasledujicihe

1517 léta 1517, a melo aspoñ ten debry nasledek, ze cisai’

i král Polsky'7 uznáni `a. pi'ijati jsau ode wëech tri sta

wůw koneene za porueniky krále Ludwika, i ie od te

doby 0 jakémkoli poruenikewání jmenowanych 0d krále

Wladislawa jinych ti'i osob, (kniìete Karla, pana Lwa

i pana Swihowského,) nebylo wice reei. Ostatne ale

hádek a rekriminaci strannickych událo se na tomto

snemu wice, neäli na kteróm jiném; a kdyì poslowé

kralowätí a cisai'ëti widini byli wetäi pi'izni propůjeo

wati se stawům elechtickym, mesta odrekla se úeasten

stwi w nem, tak ie zápis potom pauze 0d stawůw

panského a rytiì'ského wydán byl. Z obäirneho jeho

textu budii zde uwedeno jen co bylo podstatnejëihe.

Ötyi'i ŕeditelé na snemu swatoduënim r. 1515 zwolení

propuëteni jsau z auî'adu, a woliti se meli na. jich

miste etyì'i „heitmané krále JMti w kralewstwi Öeském,“

po dwau z kaädého stawu, a t0 pî'edbeäne na jeden

rok. Ti mejte na péei wëecky petî'ebné weci toho

králowstwi, pokud nenáleîeji k saudům a k úŕadům

zemskym; opatrujte králowské zámky, důchody a dluhy,

prijimejte král. berne k sobe; brañte wäem wytrìnostem

w zemi, pomoci heitmanůw krajskych, kteréz sami

usazowati 1 meniti mohau, a budeli kdy potreba, má

nejwyeëi purkrabe -k jich iádosti hnauti celau zemi

wojensky; zjewni weak odpowednici jen tech mest

budte stiháni, ktera podnikaji práwo zemské. Pri králi

budte za radu etyŕi Osoby, po dwau z kaädehoY stawu;

ti pri kanoeláŕi eeské budte relatorowé, aby psanimi

králowskymi spletkowé w zemi se nedáli, a wznáeejte

weecky pilné weci -na kral. heitmany, tito -pak na
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saudee zcmské; z uherske kaneeláî'e nemají listowé

do Öech pŕijimáni byti. Berne prwnim snemem (28

dubna 1516) swelená. bud wybírana i wymáhána prá

wem bernieim, ed hremnie 1517 poeinaje po tî'i léta.

Take Morawa, Slezy, oboji Luìice a kraj Chebsky

budte pî'idrzány pomáhati na splaeeni králewskych

dluhůw. Wei'itelé a rukojmewe král. mohau na statky

král. se wésti a. tite jim deeasne i zastawewáni byti.

Prawa i saudowé zemeti mejte průchod swůj; zproti~

wili se jim osoba nebo staw ktery, maji dle pewinnesti

král i s porueniky swymi preti nim byti radni a po

mocni. Nad wykonáwáním teehto naî'izeni, ueinenych

jmenem i moei krále Ludwika s wedomim a woli po

slůw obau wrchnich peruenikůw, bdíti maji dotëeni

etyì'i král. heitmane. Konei zápis obnowenym prud

kym horlenim proti páne Rendlowu podkomoi'stwi, a

siee s tim doloìenim, nebudeli auŕad ten nawráceu

Burianowi Trekowi do pi'iätiho snemu, ze stawowe' ne

budau králi ani berni platiti, ani jakymikoli pomocmi

dele slauiiti. “5° О skladaní poetůw, tolik let úsilne

wymahaném, aby aspoñ summa král. dluhůw zwedeti

se mehla., nebylo w zápisu opet ani zminky. Kterak

pani strany páne Lwowy о této weci smyëleli, dá. se

uhodnauti ze slow od Jana z Wartenberka na Dewíne

psanych Petrowi z Rosenberka 23 rijna 1516: „Co se

poetu p. purkrabi nejwyeeiho dotyee, kdeî ráeite psáti,

‘ze пай lidi eikují, mne se zdá, 2e toho sama spra

Wedlnest páne purkrabowa ubráni, 2e za jeho pilne a

pracné sluìby, kteréì jest temuto králowstwi einil, pan

bůh toho nedopusti, aby jemu lehkesti a äkodau mele

259) Celé snemowni sneäeni ete se w obnowenych deskâcli zem

skjeh 45, B. 29, a w rkp. Randnickóm l. 31—36.

1517

21
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1517

14

Jan.

zaplaceno byti.“ Staw mèstskjf zdá. se 20 ani 110110

mosti nemël о wkladu snëmowniho toho 5000001 do

desk zemskych, kteréì dne 14 ledna u hojném poötu

relatorůw stawu obojlho stalo se; psaní mësta Prai

ského 2 té doby mluwi naopak, jakoby 511010 beze

wëeho poi'izeni byl se rozeäel. И“

Jak oisaì', tak i král Polsky dëkowali stawům

ècskym za uznání poruènické moei jejieh, ujiätujice

spolu, йе 10.001111110 5100й111 k ujmé starodáwnych práw

a swobod zemskych: ale rostaucí w Öechách rozbroje

naplñowaly zejmena, císaí'e nemalau starostí. Staw

mëstsky i nëkteî'í pánì a rytiî'i wyprawili byli, 50

”шт-21111. 11 1005101 bŕeznu, Albrechts. Randle k 001011 11 ро

selstwí, aby ho ústné 0110 zprawili 0 stawu 11001 00

skych, owëem we smyslu nëkdy kniîete Bartolomëje,

kterak pry „neboìtíku králi wäecky wëci 2 ruky wy

ñaty sau byly а neuìiteënë zpl'awowány,“ i aby ho

prosíli o radu a. pomoe k tomu 0111, „aby náä pán 0101

01111 panowatißû’ Stejnau dobau wyjeli také néktei'i

Praiané, а 11 jich 0010 Jan Hlawsa., do Budina ku

králi Ludwíkowi. Na obau místech dáwány jim dobré

óáky, owäem s napomínanim, aby mezitím pokojné 50

260) Ku pf'. psam' Praianůw k Doumälickjm 10 Jan. 1517 dané

dí: „Z tohoto 500100 tak dlůhéllo 110100110 jest nic, a. beze

wäeho zawŕenie se jest rozäel“ oc. Srown. Staŕí letopisowé

str. 405. `

261) ~Aem Tomicíana (IV, 340—343) 110561150 obäíx'nau 51111 psanau

pod jmenem cisaŕowjfm na spůsob ŕeënického cwìëení, proti

stawům 005113101, 2111-111111510101 se uznatî cl'saŕe 11 krále Pol~

5116110 za pornëníky. Spia 100 1101100 005010001 nikdy sta.

wům podán neb pfedneà'en uebyl, ani byti nemohl. Jest to

pouhá invectiva. w duehu nè'kdy km'íete Bartolomëje, pana.

Rendle a Procka protì stranë p. Lwowë w Öechách, ku kte

réä podnët i material podán od nëktoré 11011 od oban posléze

jmenowanj'ch osob.
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chowali.

ohledu swedèilo i psani od neho dne 10 dubna ku

pann Zdeñkowi Lwowi dané, aby odwolal snem znowa

ohláëeny do Beneëowa ke dni 24 dubna, jelikoi kralem

Ludwikem, we sroznmení s obema pomeniky, sne

mowé ulpzeni byli, w Uhnch ke dni з máje, w ee

chách we dni kî'íńowé, 17 máje, a to zase do Prahy,

kami i oba pornenici rady swé poslati nmínili. Hlawni

toho snemn záleeitost mela byti koneené nrownáni daw

nych a ekodliwyeh různic mezi stawy eeskymi. Cisal’

jmenowal k tomu cili hned posly swé: biskupa Eich

statského, Ondŕeje z Burku, doktora Kunrata Peutin

gera i Jiî'iho 2 Rorbachu. Od krále Sigmunda wy

prawen byl tamtéî jakysi Mikuláä wewoda. A weak

snëm ten potom ani nedoeel k místu, protoze, 2 pi'i

ein nám neznzimych, ani poslowé krále Ludwika i cí

О sknteené oprawdowosti cisaŕowe w tom 1517

10

Apr.

24

Apr.

1 7

Mai

safe Maximiliana, ani wetäina panstwa i rytiì'stwa ee-,

skeho k nemu nepî'iäli; nad ëímz zwláäte král Sigmund

weliee horeil se. “я

Dáwné a ëim dale tim wice zmahající se kyselosti

a v'ozb'roje mezi вишу eeskymi dosáhly roku 1517 té

wyäe, йе w obecném domneni jiiŕJ schylowaly se kn

krisi krwawé; o waleenan hotowost horlilo se na oban

stranáeh, a zdá se dìwu podobné, ie nepowstalo krnté

krweprolití 2 ìadné 2 oban půtek, kterymi w behu

262) Всей letopisowé str. 408. Acta. Tomic. 1V, 120. О snemich

eeskjch psal Sigmund Ludwikowi tato slowa: Ex duabus

oratorum nostrornm praeteritis expeditionibus, quas illuc in

Bohemiam ad postulnta Mtis Vrae fecimus, altera (o S. Mar

tine) qnidem nullum fructnm шиш, qui fieri tamen potnisset,

ni ut intelleximns ipsi oratores Vrae Mtis res omnes infecis

sent, altera vero (о kŕíäowych dnech) penitns frustra fuit,

nemine tam a Vra quam a Caesarea Mte iu conventu illo de

signato constituto.

21*
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1517 léta toho zmitany byly zeme eeská, а ponekud i

18

Mai

Morawská. Prwni byla zálezitost ладаном Bobníckého,

tez Bohemieky zwaného, zjewnéh'o mest odpowednika

i ekůdce, jakoz sme jiz podotkli. Práwe té doby,

kdyi melo snemowáno byti, poslali Praiané moc

swau brannau proti nemu, kteráz piepadpuwei ho

18 máje nenadále, w nejaké krëme za Jieinem, mela.

sice ziwého zajmauti, ale kdyz bráne se ranen byl

smrtedlne, pŕiwezena do Prahy mrtwola jeho i se etyrmi

towaryei; na to hlawa jeho na di'ewci wystreena na

mostské Wezi Malostranské i nechána tu nekolik let,

a towaryei na koly wstrkáni. '163 Mezi pomocniky jeho

di'iwe i pozdeji джута a odprawenymi byl i zeman

Jaroslaw Pŕerubenicky", jehozto Praeané bez okolkůw

dali bylì stiti, k welikému stawu rytii'ského po celych

Öecháeh reptáni.

Weak jeete wáznejeí a bauŕliwejei byla udalost
i druhá., гад“ mezi pany Hynkem Boëkem z Kunstatu а

В1т°апет To'ëkau 11a Lipnici; a ponewadz celá ta 2:1

leeitost, aekoli saukromá, objewila Weeliké neduäiwé

pomery weku swého, netoliko socialní, ale i státni, do

wolime si o ni туша ponekud eireí. Nejbohatëi po

panich z Rosenberka i z Perneteina statkái' eesky, ry

tiì' Mikulae Treka na Liehtenburcc, o kterémz 11am pn

cely'I eas panowáni krále Wladislawowa eastá. Гей by

wala, umi'ew 2dubna 1510 bezdetek, (manzelku swan,

postiìenau w neweŕe, dal byl так; za ziwa,) odkázal

byl wetei poeet hojnj'fch a rozlehlych panstwi swych

strycům linie ÑVlaeimské (bratìím chñkowi, Janowi,

Jindí'ichowi, Wilémowi a Mikulaeowi,V synům nekdy

263) Kronika Martina Kuthenn 2 Krynsperka wydaná r. 1817.

str. 537.
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Mikuláäe Trëky starsiho;) bratrowi Burianowi podko

moi'ímu, pánu na Lipnicì, а synu jeho Janowi, mëly

dostati se jen panstwi а hrad Polná s Pí'ibislawi a

Ronowem а. mésto Chotèboî` s pì'isluäcnstwím. Panstwi

- Polnau туй Mikuláä Trèka nedlauho pi'ed swau smrtí

kaupil byl od dotèeného Hynka Boèka z Kunstatu, а

pì'i smrtì swé jeäté nedoplatil byl 10.050 kop gr. ö.

z trhowé ceny; pan Burian nicménë hned uwázal se

w drîeni Polné, a upomínán byw od pana Boëka. o

nedoplatek dotóeny, odkazowal ho ke strycům swym

Wlaäimskym, co hlawním dédicům po bratrowi. Proti

tomu protestowal pan Boòek a. wedl stiznost hned na

snému Beneäowském w êcrwenci 1516, каше uznána

sice sprawedliwost dluhu, ale wéc celá. odkázána k row

náni pi'átclskému. ТУЙ pan Boèek wychowán byl

za. mládí u 7Wiléma. z Pernätcina, co syn sestry jeho;

pojaw k manzelstwi Annu ze Hradce, wnuèku Hynka

km'zete Minsterberského, pì'ilnul byl pozdéji ku knízeti

Bartoloméji oelym pí’átelstwím, ямы s nim r. 1514

wáleénë do Uher; strana ëeská, штаты se w po

slednich letech o restauraci mooi' králowské, mela

k nëmv. posawad zi'ení, со jedné ze hlawních podpor

swych. Pî'e jeho nabywala tudy rázu strannického

hned od poëátku, a zaplétala se mnohonásobnë do

půtky 0 podkomoî'stwi mezi Rendlem a суша Burianem

Trékau; Boóek sám utikaw se pì'ednë ku щи, hledal

téz rady a pomoci nejen u' stawůw Morawskych, ale

take шиш u stawu méstského w Öechách. Jak ne

dostateëné bylo té doby dopomáhaní práwa i sprawe

dlnosti, ukázalo se, kdyz pres wäecky králowské roz

kazy a. skládané roky wéc jeho ani о krok nesla ku

pî'edu. VVyprawowal о tom sám slowy následuji'cími:

„nejprwé na Beohyni, kami sem jezdil, nic semnau

1517
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1517 jednáno neni, ae sau mi na tom snëmé W Beneäowé

13

Jul.

22

Jul.

28

Jul.

dluhy mé sprawediiwé byti wyswédöili; druhé misto

polozeno jest mi od krále JMti o sw. Katel'iné, kdyz

jest sném w Praze drîán byl, a tu semnau také nic

jednáno nebylo; treti misto jest mi poloîeno od orá

torůw Králowy Milosti a panůw z králowstwi Öeského

11a stredoposti (19 bŕezna 1517) w Myte Wysekém, a

орёт semnau nie jednáno neni; etwrté bylo polození

krále JMti na sné'm, kteryi pŕi sw. Jiî'i drzán jest

mél byti; pâté snëm, kteryí mél byti wPraze o dneeh

ki'izowych (17 máje); äestó jest mi opët poloieno

w Myté na sw. Markétu (13 èerwence): tu sau pani

беби wyslali ze sebe pana hofmistra (VVojtechaz Pern

äteina) i pana Litoborského, toiiko aby strpeni jednali

do sw. Wáclawa“ se. Jeliìŕl diw, йе pan Boëek ta

kowého strpeni se odpiral? Byli wëak na tom druhém

roku w мука také wyslani od pánůw Morawskych,

Jan z Pernäteina heitman a Ladslaw z Boskowic ko

morník s jinymi, a pos-lewe Praääti: ti, s welikau ob

tiäî obdrieli to koneëné, йе slibii р. Boëek miti str

peni ай do sw. Wawi'inee (10 srpna) pod wyminkau,

aby mu to nowymi rukojmémi do té doby pojiäténo

bylo, йе do S. Wáclawa dluh mu skuteëné na Kun

statë w Morawë w jeho moe poloäen, aneb u Wiléma

z Pernäteina, neb we Chrudimi nebo w Mytë na rad

nici sioìen bude. K tomu pi'istaupili pani Morawätí,

бей“ ale wzali to jen ad referendum. Rokowáno zase

o'to' w Netolieich 22 eerwenee, касте pani ëeäti dá.

wali panu Trckewi za prawdu, jelikoz mezi rozlienymi

záwadamì take weno manäelky pánë Boekowy pojiäténo

bylo na Polné. Proto pani Morawäti preti ëeskym po

ëali se ponékud jitï'iti. Wilém z Pernäteina, kn kte

rémuì hledëly obé strany, psanim weŕejnym 28 cer
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wence mluwil opatrnë, nedáwaje celé prawdy ani jedné 1517

ani druhé; owäem synowé jeho stáli pî'i oban stranách

proti sobé. Rozhoŕéeny pan Boóek 31 ëerwence psal 31

r   , ‚ . . Jul.

stawům éeskym, zádaje wëdëtl, pratelsky-h ói перш

telsky k nëmu chowati se chtéli? „Nic mi to diwné

neni do pana Lwn, (tak prawi1,) neb jest on toho piů

rozeni, aby na se mnoho bral a. k sobë mnoho pî'i

jimal: nez pokudi od sebe zase odwozuje, w to já.

na tento eas nesahám, nez k rozeznáni WMtem pli

pauätim“ ec. Nékteî'í páni Morawëtí sami chtéli pry

ëiniti se jistci а rukojmé dluhu za Polnau, domlauwa

jíce рани Boókowi, aby jen pokojné se chowal, ja.ka

со spoluzápisnik zemskéllo mix-u w Morawé chowati se

powinen byl. Оп wëak nodal sebau hnauti, a о

sw. XVawŕinci, 10 srpna, se zámku swého Kunstatu 10

W Morawé opowédèl skuteènë wálku рани Trëkowi do Aug’

Öeeh; s nim co pomocnici odpowëdéli také Sigmund

Kaufunk ze Chlumu, Herkules Treks., Hynek i A1

brecht Pêtipeëti z Krásného dworu, Petr Janowsky

z Sautic a jinych zemanůw drßhnë; w rychlosti pi'i

bylo k nëmu lidi boje а 1аире2е chtiwyoh mnozstwi

odewëad, z Uher, Rakaus, Cech i Slezska; о úéasten

stwi pri nëm nëkterych pánůw éeskycln dáwaji se na

obë strauy zpráwy nejisté. Tim jistéjëi jest prawda,

ze nejprw nejwysäí purkrabé pan Lew rozeslal do

wäech krajůw naì'ízeni, aby zemé celá wojensky strhla

se na. Kaëin ke dni 4zái'i, набей i Prazané psali wëem48ept

mêstům králowskym о potí'ebë, celau mooi brannau

dostawiti se W den 3 Vzáj'i u Kolina. Také morawäti

stawowé, Wedenim swého heitmana. Jana z Pernäteina,

nemeäkali opowéditi wálku рани Boëkowi, ее ruäiteli

zemskéllo jejich miru; Wilém z Pernëteina sám pobizel

k tomu horliwë, pŕedwidaje pry kruté z toho a dlauhé
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1517

18

Sept.

krweprolití po celych Öechách i po Morawé, nebudeli

uduäeno hned s poëátku. W tom ale poslany o`d krále

Ludwika dwoŕenin, polskj" pán Ondŕej Trepka, pi'iäed

nejprw ku panu Boëkowi na Kunstat, zastawil 1311

prawy wáleóné na obau stranách, i spůsobil to, ie

swoleno jest k nowému rokowánl w mésté Bydîowë

dne 18 záŕí, a jmenowáni k nëmu od stawůw králow

stwi Öeského s plnau moei Zdenëk Lew a Wojtéch

2 Pernäteina, od Morawskych Jan 2 Pernëteina 1 Lad

slaw 2 Boskowic орёт. Т1 swau pilnosti pí'iwedli

k tomu, ie pan Burian Trëka „pro obeení swornost

králowstwi Öeského a markrabstwi Morawského“ uwolil

ве zaplatiti рани Boëkowi celau summu 10,050 kop

gr. б. we lhůtách urëitycll; ргоёей „napŕed tato růz~

nice, nesnáz i odpowéd mezi temi pány, 1 takó mezi

jich poddanymi, sluäebniky a pomocniky, potom i mezi

obywateli králowstwi Öeského nesnáze skrze to er

ëlá.,“ mély 512 minauti auplnë а. strana iádná na druhau

napotom nemíti „ani ребе, ani myin nepŕátelské.“ О

nékteré skody mezi 1111111 a o swedeni záwad se statku

Polnického jmenowáni jsau co rozsudi Stanislaw biskup

Olomucky a NVilém z Pernëteina: ale pozdéji pan Bo

öek wypowëdi jejieh pŕijmauti se zdráhal, a postaupiw

' Kunstatu i statkůw swj'fch wäech panix Ludwíkowi Za

3 1

Ang.

jimacowi г. 1518, uëinil se, za pŕikladem Heì'mana

z Janowic, zjewnym odpowédníkem zemskym.

Jeäté pì'ed ukonêením půtky 0 Polnau, ba w nej

horäím jejim тещ a tî'ení, due 31 srpna, dáwal pan

Zdenëk Lew рани Petrowi 2 Rosenberka také nasle

dujicí zpráwu: „Raëte wëdéti, йе jacís sedlácz' артоб

шт se práwu а о‹1Ь05 шос1 uèinili nedaleko Hrádku

Ki'iwoklátu, a nëjakj'Í kostel osadíli zbrojnë; a mam

toho zpráwu, 20 jest drahné lotrowstwa k nim se sbë
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blo, okolo tŕi neb étyr set, i rozumim, Ze jeäté w a- 1517

kom wice nadéji maji. A protoz ohci dáli pán bůh

tento tyden na né táhnauti i s dély; neb sem pro tu

poti'ebu nékoliko krajůw obeslal, aby semnau. se strhli.“

K tomu dáwá. stary letopisec ten туша, ie (dle swo

lení posledniho snemu) nékteré wsi králowskébo pan

stwí Ki'iwoklátského nejw. sudímu Jiì'íkowi Bezdru

zickému z Kolowrat na. Buätéhradé byly postupowány;

kteryzto kdyz pî'iprawowal sedláky k tomu, aby mu

slibowali élowéèenstwi, oni jen ku poplatkům a auro

kům jemu, nikoli k dédiéné poddanosti se uwolujíce,

pokudby král Ludwík jich sám nepropustil, postawili

se brannë k odporu, a mëli pry hakownic dosti i jiné

stŕelby. Tu pan Lew, obsilaw jiné sedláky a nékteré

zemany okolo Prahy, táhl na né s hradu Praíského

i s dély: a. „вешай, (di letopisec,) opatrné uëinili, ze

sau od toho kostela odtrhli k lesům, on pak táhl ku

Praze, poraziw ëwáby. Lstiwy èlowëk, mluwil pékné,

ze stal о zemské dobré, wäak k uzitku swému a ne

králowu; maje lid ochrańowati, chtélliby kdo

ki'iwdu óiniti, on pak sám je suäowal. A nebylo sly

ëeti prwé, aby kdo se 0 to pokusil.“ Dokládá, ze i

lidi králowské, ktci'i nálezeli ke hradu a. panstwí Ko

línskému, chtel napodobné uwesti w porobu, ktei-íz ale

radëji prj'y rozeëli se na (Вашу а do Kutnéhory, nez

liby se tomu podrobili; ba i wlastni jeho poddaní w né

kolika wesnicich йе zprotiwili se jemu toho дави. “4

W nejhoräí této dobë, kdei auwazkowé вши;

wäickni rozpadali se, a stawowé jedni proti druhym

264) Staŕi letopisowé str. 409-10. We spráwë té slowa letopìs

cows. „muje peëowati o dobré kràlowské“ pŕedpisem nëkdejäi

c. k. censury tiätëna byla „chlëje peëowati“ ат.
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1517 stqili se jiz ne ostrymi slowy toliko, ale krwawau

seei, podai'ilo sc uëlechtilym snahám starce od dáwna.

jak rozumem, jmenim i autoritau, tak i prawym wla

steneckym duchem nad jiné Öechy wynikajiciho, sklo

niti tyto různé ìiwly k upokojcni, k jednote a k miru

koneenému, a to pauhan moei slowa i preswedeeni.

Jest nam mluwiti o uzawŕeni smlauwy Swatowácla-wské,

jejizto památka. w národu падет, pohromami pozdéj

eich wekůw neslychanymi jako zádny jiny zmítaném a

témeì` jiz znieeném, uerela se pi'edce ai do nasi doby

w hlahoi'eeeni. О spůsohu, kterak moznan se stala,

podal nam sauweky letopisec jen náslcdujicí skaupá a

weak wyznamná slowa: „Té smlauwy byl nejwetäi

půwodce pan Wüém stam] z Perníteína, kteryz nekolik

let о to usilowal a mnoho pracowal, ahy se sami Се

chowé smluwili, bez cizich národůw, kteì'iz powah ee

skych swedomi nejsau.“ Jakym as duchem, jakymi

důwody a slowy mocnymi působil na snemn tohoto

léta ke dni sw. Wáclawa (28 zái'i) do Prahy swolaném,

domyäleti jest se dle toho, co psal byl w eerwenci

1516 ke sjezdu Beneäowskemu a my .na swém miste

uwedli; hohnîel ie podrobná w této wëci jednáni té

méi' weecka pokryta jsau tmau nepameti. “5 Bez

pochyby pan Wilém dowoláwal se netoliko wlaste

nectwi stawůw éeskych, ale i citu jejich pro éest, ahy

nedali se w posmech cizozemcům, zehy byli neumeli

urownati se mezi sebau sami, ale od nich teer miŕeni

a. k rozumu i ke sprawedlnosti nawedeni hyti museli,

—— naráieje na úlohu, wzlozenan posléze na posly ci

28

Sept.

265) Piedni pramen naè'ich známosti o tomto weku, archiv The.

bonsky, neposkytnje o nich niäńdného swetla; wyznamnjr to

důkaz, йе páni Lew a Rosenherk mâlo w nich se úeaatnìli.

1
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saì'owy a. krále Polského. Prawí slm-j' letopìsec, ie 1517

tenkráte „smlauwali se wëickni Ш stawowé, об sau

byly různice pŕedeälá léta, а wolili wolence ze wäech

tì'í stawůw. Praiané падай jednati о tu smlauwu,

ktërá za äiwnosti krále Wladislawa (о вцёши swato- '

duäním 1515) byla swolena. wäemi tí'emi stawy i do

desk wepsána, ale potom z rozkazu panského i rytíi'

ského z nich wymazána: ta. заве narownána. i W né

kterych artikulích polepäena jest.“ Jeätë 16 i'ijna. dá- 16

wána. knííatům Saßkjm zpráwa, йе sice jednáni snë- Oct'

mowní ke äfastnému sméŕowalo konci, ale nedokoná

Walo se. Konec ten udál se teprw w sobotu 24 ì'íjna., 24

po бешй hned w „еды; spíwáno Te deum laudamus a Oct'

zwonëno ро kostelich Praäskj'ch. W úwodu smlßuwy

prawilo se, ie o wäecky různice а nesnáze, i о wëeliká

ша, kteráä mezi stawy od dáwních éasůw stály a tr

waly, pŕátelskym jednánim a. s celau ì dokonalau

k sobë obojich stran důwérnosti, tíi stawowé wäickni

tí'i sami mezi sebau, jakoìto jeden jazyk éeskjf, smlu

wìli sau se а srownali.“ Do krajůw rozpisowáno jme

nem snému: „Oznamujeme wám, ie z daru pána boha

wëemohaucího nu tomto snému stalo se jest sluäné а

pî'átelské srownáuí mezi stawy tohoto králowstwí, aby

práwa zemská i méstská mêle. swůj swobodnjl průchod;

а na splacení dluhůw i oèiätëni zámkůw krále pána

naäeho milostiwého má se Ьешё dáti, jakoi Wám ш

wëc pŕi sjezdu krajském ëil'e oznámena ì zde w Praze

tiäténa bude“ ага.

Jakkoli snaînë hledali sme, nenaskytnul se nám

pí'edce podnes bohuäel ani jeden auplny, burïto tiätënjl

nebo реалу, exemplar smlauwy Swatowáclawské w té

půwodní formé, we které wyäel z porad snémowních

dne 24 î'íjna. Známe jen to, со z ni pî'idáwáno bylo
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1517 ke wäem pozdejëim zi'izenim zemskym a zachowáwalo

platnost zákonnau, aspoñ nominálne, az do naei doby

(1848); pak co dale rytíi~ Procek Maly z Cetne z ni

wypsal a w prekladu latinském pedal (tusím eisaŕì

‘ Maximilianowi r. 1518). Postaeit bohdá, kdyi z ebo

jiho pramene podáme zde jen ce zdá. se byti pedstat

nejeihe.

Hlawni péee byla o auplné a ureité rozdeleni a

wymeî'eni prisluänosti saudni, jak saudůw zemskych

tak i mestskych. Delidlo k temu eili nalezeno w roz

dilu statkůw swobodnych a äosownieh. „Sosow'nimí“

nazywany wůbec weecky pozemnosti mestům králow

sky'm hned pri zakládani jejich (nejwice pod králeln

Otakarem II) pi'idelené, male i Welike, ze kteryehä

potom jisté reeni poplatky (ëosy) jak k obeem, tak i

do králowské komory byly odwádëny; jine grunty

wäecky, newyjimaje ani manskych ani kláäterskych,

sluly swobodné; a weak i w králowskyeh mestech ne

které domy, wyñaty bywäe kral. wysadami ze swazku

obecního, byly swobodné. Nyni tedy ustaneweno, ze

pre wäeeky, které tykaly se weci äosownich, náleäely

pi-ed sandy mestske, trebasby актам domůw a po

zcmkůw takowyeh byli panského neb rytii'ského stawu;

naproti tomu, kdekoli drzeli jake reality swobodné,

trebas to byla i mesta, podléhali s nimi saudům пеш—

skym, kemornim neb dworskym. Wetäina elánkůw

smlauwy Swatowáclawské obira se podrobnym wyëi~

tánim hejné takewé kasuistiky, kterau zde opakowatí

byloby tuäim zbyteené; jináee ale obnowena. zásada jiì

pod cisai'em Karlem IV wyneëená, ie кашу staw mel

, swym prawem sauzen byti, ëlechtie a zemané zemskym,

meetané mestskym atd. Pi'i osobnim swedeeni u zem

skóho saudu o (Зевс, hrdle i statky pozemské pestaweni
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jen „osedh'“ mèèùmé na roweñ se zemany, kteŕi pì'i- 151'.'

sahalì stojíce, каст jini pì'i tom klekati museli; jiná

swëdectwi mohla wëak pisemné odbj'wána. byti. Nej

chaulostiwëjäí w Aposlednim базе otázka., о wai'em' piwa,

odbyta tim, 2e koneëné rozi-eëeni její odroëeno па sest

let, а mezitim swoleno ke status (1110, (totiä 2e od mo

nopolu méstskóho upuëtëno,) сой alc potom udrîelo se

w tómíe spůsobu nawicly. Naproti tomu neëinila se

jiì ani zminka o ti'etím hlasu mést па. snëmich, ponè

wadì to nejen prwnim snêmem г. 1508, а1е i pozdèjsi

praxi bylo rozŕeëeno tak, йе nikdo wice w pochybnost

ho nebral. Trhowé ро mêstech wëichni mëli wäem li

dcm swobodni ьуы, tak aby кашу bez útisku kupo

wati i prodáwati mohl. Zápowëdi stranné, wiee z nc

libostì neäli z jake poti'eby uèinéné, mëly minauti, jen

noäeni ruónic zapowëdèno wëem stawům wesmës, kromé

wálky, a to poèna od wánoc nejprwé pi'iëtích. Kdo

koli ëìnil se odpowédnym nepiítelem komukoli w zemi,

budií k nëmu hledéno co k nepŕíteli eelé zemè: oh

drîíli gleit od krále neb od zemského saudu, nesmí,

kromé pauhélno jídla а. piti, niöim dále fedrowán byli,

а. to pod ztrátau cti a lmlla. Ze zápisùw postrannich,

kteh' w tëchto různicích mezi Машу uöinëni byli, wëi

ckni ti'i stawowé i také staw kaídjl se propauätůií.

Ohledem na krávlowské dluhy powolila, se bernë 0de

wëecll stawůw bez wyminky p0 půl groäi s kopy, jeìto

wybírati se poóne o hromnicích nejprwé pŕiëüch. О

sw. Martine mají po krajich bjti sjezdowé, a tam wo

liti se bemíci, z Камыш stawu po jeflnom. Tëmto

powoluje se práwo exekuëní proti wäem, kdo berne

nesloií do urëitého базы. Kaìdy powincn jest dátilisty swé wyznawací; rukojmë za dlliliy králowské

mollau náklady swé w робе! klásti а srńîeti. Nepo
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1517 вып} ta bcrnë k zapraweni wäech dluhůw, má pî'iäti

rok о sw. Martinu opakowána byti; snëm wäak о tom

rozhodne, az mu auèty pi'edlozeny budau. Ustanowí

se т nejwyëäí berníci, z kazdého stawu jeden, jeito

pî'ijimati mají роту a summy od berníkůw krajskych;

oni zprawujße také králowské zámky, důchody a au
гиду; ŕeditelé snëmem swatoduënim r. 1515y zwoleni

propuätëni jsau z úŕadůw а pî'ísah swych. Pro doko

nání jinjch wëcí, tímto snëmem newyi'ízenjch, ukládá.

se поту snêm ke dni sw. Katei'iny (25 Натр.) А po

nêwadz pro zaplacení králowskych dluhůw tak tézké

náklady se díti museji, uwodi se wäeobocné moratorium

ai do sw. Jii'i 1518. “в

Dotèeny влёт o sw. Kateŕínè’ 1517, jenä trwal ai

’ do polowice mësice prosince, mél a mohl skuteënè po

wazowán ьуы za pauhé pokraóowáni we snëmu Swato

wáclawském. Na. místé wäak {Н nejwyëëích bernikůw

jest tu woleno Без: nowych feditelůw celého králow

stwí, 2 kazdého stawu po jednom katolíku a po jednom

podobojím: byli to (k.) Jan ze Sternberka na Bechyni

purkrabé Karläteinsky a. Michal Slawata ze Chlumu

a. Koëumberka 2 panského, Opl 2 Fictum па. Nowém

Sumburce a. Jan Litoborsky 2 Chlumu (р.) z ry

tii'ského, Jan Hlawsa (р.) a. Наций Deutsch zKonobrz,

mëätan Mostsky (k.) z méstského stawu.°°7 Pi'isau

zena. jim мы moc, jako jejich pŕedchůdcům od r.

1515; wëak ponëwadz ze sjezdůw krajskj'ch o sw.

266) Latinské шурпу Procka Mnlého z Cetné ze smlauwy Swatc

wáchwské podáwá rukopis c. k. dworské bibliot. we Widni

pod ëíslem 8064.

267) W pozdëjäích listinách wládm'ch nacházíme ten obyëej, ze

půnì ëtyŕì stawůw Elechtîckjch nazjwnlí se „heitlnané,“ dwn

pnk „олеат stawn mëstskéhn wedle nich вши „î-editelé.“



.S'mlauwa защитам-дм. Snëm aw. шиш-ту. ‚зубы: кипы-у. 335

Мшдбпё drìanych horlilo se bylo pi'edeweim o koneene 1517

skládam' auetůw, ulozeno jim take stamati se c ne, mezi

jinymi zejmena od pana Lwa; weickni auŕedniei zam

kůw a důchodůw králowskych dostawte se na hrad

Praäsky 7 ledna 1518, aby skládali slib do rukau je

jich. Reditelé swoláwejte рты snem, jeni ukláda se

na sti'edopostí (11 bî'ezna 1518) do Prahy; pi'ijimejte

weecka poselstwi, která z ciziny do zeme einen». bu

dau a wyî'izujte je; o hromnicich (2 února 1518) drie-n

bud sjezd weech zemi korunních na Kladsku 0 po

tŕebné opati'eni jejich proti odpowednikům azhaubcům

zemskym oc. “s Jako pî'i mnohych snemownich za

pisech pcslednieh let, tak stalo se i pŕì smlauwe Swatc

waclawské a pii zůstáni snemu Swatokateî'inského, ie

wlozeny jsau do desk zemskych bez kralowske relace,

na pauhé toliko nai'izení stawůw snemowaweich.

Ke swoláni generalniho .qjezdu na Kladsku (2--9 1518

února 1518), a k obnowcni tam úmluw 18 prosince9 Febr'

1512 ueinenych, daly byly půtky Hynka Boeka zKun

statu s Burìanem Trekau nemalau pi'ieinu: ale podob

nych neŕesti nebyly prázdny ani jiné zeme koruny

eeské, а. 1 w Uhî'ícli nalezli lidé, kteŕi weŕejnym zboj

nictwim iiwiti se chteli, útulek u jisté pani Weispra.

eherowé na zámku Landsee. Byli to s weteiho dílu

eeeti zemané, jakotunek Petipeskj'I zKrásného dworu,

Wanek Petipeskj'I z Chyë, Hynek Weselicky, Adam

Stolinsky z Kopist oc. иен té doby na slowo wzati

bylì co koruny Uherské odpowedniei, z pŕiein nam

neznámych. Sjezd KladskjI ìádal na králi Ludwikowi

а na wláde uherské, aby kroky energickymi zamezili

268) Zápis snemu sw. Kateï'iny znáxu jest jeu z rkp. dotlzeného

Proeka Malého z Cetne. Stown Stai-I' letopis. str. 412.
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1618 toto zlé, kteréz nejinak nez spolupůsobenim wäech zemi

wykoŕeniti se dado.“9

lÈtastné uklizeni rozbrojůw a. baui'i téméì’ аут

cetiletych skrze smlauwu Swatowáclawskau nemohlo

nezli welice wdèk byti králi Ludwikowi а poruënikům

jeho; мы: na. тёти wPraze o stŕedopostí (11 bi'ezna.

rytiŕ Zibŕid z Bobolusk, wy

prawowal о welikém potëäeni mladého krále, ze sta

wowé sami, beze wäech cizich prostî-edkůw, (jezto ci

saŕowi poslowé tehdáz na. baui'liwém snëmu вышьет

nadarmo ëekali byli na kollegu swého polského,) Brow

nali se mezi sebau. Nemenëi nad tim potëëeni wyjewil

take cisai’ dwojim psaním z Inspruku, jedním ke sta.

wům wůbec а druhym ku Petrowi z Rosenberka zwlá

sté. A pŕedce i ta sama smlauwa Swatowáelawká

dala pì'ièinu k důlezité neshodé mezi stawy a králem:

а to zejmena proto, ze ji stawowé bez králowské re

lace dali byli мот do desk zemskych, èili, dle :no_

demího mluwení spůsobu, ze ji prohlásili za zákon

zemsky, о králowskau sankci ani se nepostarawäe.

Jakkoli wi'ele dekowal pan Zibŕid we jmenu králowu

za swolcnau bemi, oznámil pi'edce, (jakoî swédèi эту

letopisec,) „ze JMt Král. zdwihá pî'edeälé snémy, ze

jich neráòl twrditi, ale tomu chee, aby budauci sne

mowé bez ného nic nezawirali, пей na ëemby se koli

swolili, aby jemu sepsané poslali, а JMt ohledaw je,

aby uèinil jakby ráëil, nel) stwrditi neb zruëiti.“ Ро

îadawek takowy, wäedni za naäeho wëku we stůtech

konstituënich, byl stawům ëeskym té doby nowy, a.

snadno bylo domysliti se, ze kuil Ludwik neëinil

11

Mart

' 1518) posel krńlůw,

269) Originály smluw Kladskych ze dne 9 Febr. 1518 chowaji se

w c. k. tsjném a w Mornwském zomském archiva. Srnwn.

Klose Gesch. v. Breslau p. 851 sq.
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ho sam yze sebe. Dokládá letopisec, kterak rozjimali 1518

a вышина воЪё tuto î'eé welmi, „prawiee, ìeby to

byia weliká. neswoboda, preti naäim práwům starodáw

nym, a ,mohlaby Öasem pŕijiti nëjaká. náhlá potreba,

zeby nebylo ylze na králowo wyŕöeni ëekati, neìliby

posel od nëho se wratil, aìby. dosti ëkody w zemi

stati se mohlo.“ W odpowëdi králi dané prawili sta

Wowé, ie smiauwu Swatowaelawskau uèinilí mezi sebau

jen pro zrůst obeeného i kráiowa dobrého, a ze dbáti

bndau,` aby опа nebyla zase pietrìena ni zkaäena». .

Prwni jejieh potom péee йе byla, kudy by Jeho král.

Milosti z dluhůw a korunë ze záwad pomoei mohli, a

protoi йе swolili k dani a k berni мы, „hiedice 2e

кит hora, zámkowé a zboìi i jini důehodowé krá.

lowäti, kdyby byla pro dluhy prawa _pred se wedena.,

jiìby byli museii w ruce jinym pŕijiti, wedle záwad a

zápisůw sl. pam. otee JKMti.“ Protoì prosili, aby to

také tak zůstaio we swé wáze a mii'e, a nebylo tim

hybáno niëim náwodem; aby král odstranil z rady

swé lidi obmyëlejiei pauhé spletky, a zpráwu zemé

aby poneehal w dosawadnim spůsobu ai do prijezdu

swého do Öech oe. Důtka o „spleteenyeh“ radáeh

králowych më'rila bezpochyby opët na skein nëkdy

~ kniíete Bartolomeje, na rytiî'e Rendla i Proeka. Wé

dauce my, kterak Procek, jenìiJ nedáwno predtim byl

od kráie Sigmunda w poselstwi u eisaŕe Maximilians,

i w poznámkáeh ke smlauwë Swatowáelawské èinënyeh

nepŕestal byl horliti pro autoritu králowskau, nemû

ìeme nedomyëleti se, 2e druhá1 óástka páné Zibi'idowa

poselstwi poeházela půwodnë od ného.“"°

270) Pŕi tëch mistech snëmowniho sneëeni, kde nakládalo se s dú

chody kralowskymi aneb ŕidilo wůbee o wëcech zemskych,

22 `
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1518

18

Apr.

16

Apr.

5 Jun.

Ostatnë о působeni krále Sigmunda со pornönika.

we Wécech Öeskych této doby jest nám jen málo wé

domo. Ponëwadz posel jeho na. snëm we dni kî'ízowé

(17 máje 1517) pi'ijel byl na. prázdno, newyprawil tak

brzy zádného zase, az 21 î'ijna 1517 daw Öechům Ы

dané ubezpeóeni, nai'idil opët Ondŕeji 2 Tenëína, sta.

rati se о krále Ludwíka. Roku následujiciho 1518,

pi'i snëmu osti'edoposti, zamëstnán byl наты- wyhradnë

pŕíprawami k druhé swatbë swé, s Bonau Sforzii knéi

vnatu Neapolskau, která potom w Krakowë 15-18 dubna

s nemalau nádherau slawena. jest, а ku které také páni

Cesti mnozí co hosté pozwáni byli.

Nowi ŕeditelé králowstwi Öeského, mëwëe pï'i база

Swátosti tohoto léta (16 dubna) mnohé porady s oso

bami z krajůw jim pŕidanymi, uznali za potŕebi, ulo

ziti a. rozepsati cele'mu králowstwi nowy snem do Pra-hy

ke dni 5 öerwna.. О snëmu tom, trwawäim doij23 ëerwna,

dowidáme se jen tolik, ze se пай bylo seälo nad oby

óej mnoho rytiî'stwa; ze doléháno s důrazem na. ko

neëné seöteni wäech král. dluhůw a. ulozeno pro në

-moratorium, az by sauëet se stal; ze s pány Sliky

uëinëny smlauwy 0 nowé odkryté jejich boható doly

sw. Joachima i o zastaweni jim Rabäteina. (pro král.

dluhy); a ze snémowáni rozträeno koneënë hádkau

o spůsobu wybiráni berne smluwau Swatowáclawskau

swolené. I aökolì popis wëech po králi Wladislawowi

w Öechách pozůstalyeh dluhůw, zachowany podnes

w archivu Tî'ebonském, zhotowen teprw asi o rok

pfipssl Procek wlastni rukau na krnji, ku pi'. „Chu cha chal“

„Ubi rex coronntus ?“ „Vivus rex, cha, cha. chal“ „Adversus

et contra leges“ std. 0 pobytu swém u cis. Maximilians.

r. 1518 mluwil sám tamtéi na. listn 83. — (Rkp. c. k. “i

denské bibliot. 8054. fol.)
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pozdéji (1519,) podáwáme jej pî'edce zde cely a ne- 1518

zménény, aby zawî'ela se i se strany finanöní doba

Wladislawowa práwë tak, jako smluwau Swatowáclaw

skau zawï'ena byla w ohledu politickém. _

1) „Dluh králowsky', uëteny pŕi Swátosti pány heit

many a jinymi pany a osobami, ktei'íi k wyhledáwáni

мечусь dluhůw woleni byli, jistin i úrokůw, ëkod a

мышка“: wedeni oc. jakoí registra äiŕe ukazuji, facit

138,809 Д 21'/a gr.“

2) 7,Dluh panuLwowi, co jest swych penëz wydal

w dluhy králowské a nëkteré dluhy na se рты, zů

stáwá sc mu na poötu, kteryì ëinil panům heitmanům

a ì'editelům, facit 9153 Д 56 gr. б hal.“

3) „Témui panu Lwowi zwláàtël dluhu prwního,

na poůtu pî'edeälém, kteryî èinil prwnim panům iedi

telům, pozůstalého, pro kteryä se pán wedl na. Toënik,

na Hradiätko ”1 a Zdechowice: 7789 Д 3 gr. 2 hal.

A w té summe jest pánu troje panstwi odhádáno.“

4) „Zwláätë témuä pánu pozůstáwá se dluhu sta

rého, na kteryíto dluh pánu odhádaní Ötwrtinau wyä

se nestalo, facit 350472 Д gr. ë.“

„Summa dluhůw panu Lwowi, pro kteréi se wedl

i nowedl: 20,893 Д gr.“

5) „Рани sudimu zemskému (Jiî'íkowi Bezdruìic

kému z Kolowrat'na Buätëliradë,) coi jest wydal swych

penëz skrze rukojemstwi w dluhy ki'ále JMti, pro kte

réi se jest wedl na wsi krá.lowské,'m facit 830 Д

15 gr. A k tomu ëtwrtiny wyë 207 Д 19 gr. facit

wseho alubu 1049 ,I 5 gr.“ '

271) Panstwi Hradiätko в ЙййеНсе jsau mu odhádány 28 Mart.

1517 we 6049 kop 14 gr. a 2 hal. (DZ. 111. D. 24-27.)

272) Smwnej nahoŕe wyprawowâní naäe ke dni 31 Allg: 1517.

22*
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1618 6) „Рани Oplowi dluhu, pro kteryz se wedl na

wsi králowské, 960 Д 141/,l gr., ooi jest swyeh penëz

wydal w dluh kràle JMti.V A k tomu èth'tiny wyë

240 Д З gr. 4 hal. facit wseho dluhu 1200 Д 1851:

1' hal.“

„Summarium wäech _dluhůw vpî'edepsanych králow

высь, kteî'ii uéteni jsau, jistin, úrokůw, äkod oc, facit

161,951 Д 44 gi'. 4_hal.“

7) „Mimo tu nadepsanau summu dluhůw seëtenych,

jeätë se má. najíti podlé registi“ sepsanych dluhůw p.

Lwa, p. Slawaty a p. Kostky, toliko samych jistin,

ktei'iä jeëté w tato nowá registra. uètenì a. sepsáni ne

jsau: facit 20,100 Д gr. è., kromé toho, coz jest na to

úrokůw zadríáno, a nêkteŕi práwa wedau. A tak se`

tech úrokůw, nákladůw а skod nëkterá summa sejde.

Co toho jest, to se nyni wëdëti nemůze, Ieë se uötau.“

„A tak uëini summa summarum wëech dluhůw

tuto napŕed polozenj'fch uètenych, о kterych se wédèti

můie, facit 182,051~ Д gr. è., kromë zástawy Rabäteina

ilPî'ibramê, a k tomu co úrokůw se sejde pîi sw.

Нате.“ _

8) „Item summa summarum dluhůw milostnych

krále ‘Vladislawa slawné pamëti, pod majestátem JMti

rozliénym osobám zapsanych, kteŕizto zapsáni a regi

strowáni jsau, facit 26,859 Д gr. è., kromé Swatojir

ského, co se nëkterym na jistinu w zápisu a w listu

polozenau roènë anebo polaulemë, a nëkterym na té

hodny wydáwati má.“ '

Jiz z toho auëtu patrnó wycházi na jewo, ze wë

Titelè nékdy krále Wladislawowi penèz swych nikoli

skodni nebyli, uméwäe dobŕe poëitati netoliko auroky

flesitiprocentowé, ale i nahodilé náklady swé a skody;

ba wyhodatehdejäího práwa, jim také poskytnutá, ро—
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eítati pi'i odhadu statkůw dluznikowych, pro wetei wé- 1518

i'itelůw hezpeei, „o étwrtinu Wy§,“ (ëili kn pi'. na dluh

400 ß poeítati a postnpowati weí'iteli důchodůw na

statku za 500 Д) éinila ukládani jistin na dluhy krá

lowské nad jiné wynosnau spekulaci. Známo jest kn

pr., 2e pan Zdenek Lew z Roämitála, roku 1505 byw

jeete jednim z chudäich pánůw eeskych, о dwadcet let

pozdeji, pres weeckn jeeitnost a marnotratnost swau,

stál w i-ade nejweteich boháeůw, hned po pánich z Pern

äteina i z Rosenberka. To poslauzi ponékud take kn

poznáni, proe oni wei'itelé te doby sami nikdy hruhe

nenaléhali na anplné zplaceni dluhůw králowskych.

 



ÓLÁNEK DRUHY._

KRÁLOWA NEZLETILOST. NOWÉ SPLETKY

 А PÜTKY.

Powà'echny spůsob wëcí. Jednota obcí Praäskjch. Ohled na

U/lry. Kde mël král ëinití риза/ш. Wilëm z Pernä'teina

we грот Öechůw s ßlorawany. Poslowé беж! w Budínè’.

Walení krále Èímske'ho. Spůsob zp-ráwy kraje дадите/сёла.

Spor s Uhry o pŕíjezd králûw do бей. Nowé powzbuzení

nrpokojůw nábuíenskgjch. Spor mezi Машу o bemi. Páni

glikowé a groäe Jochimlálske'. Snënwwní zápís podslrëenj.

Pŕekáíka луг—{7021114 králou-a, mml w Öechách. Půlky mezi

mësty a гетапу; Pelr Suda a dobytí Janowic. Spor o do

pomáhání pra'wa; Albrecht Нот]! Král Ludwík a Pra

Eam". Soliman I w Uhŕíclf, шага Salma i Bëleln'adu,` pozdm'

pomoc мы. Zmáhaní se Manic náboícnskyc/z.

(R. 1518-1521.)

1518 Smluwau Swatowáclawskau ukonöila, se we wlastì

Öeské гада událostí swérodych, snall, odporůw a. roz

brojůw témëî' ëtyŕidcctilctych, které dëjinám té doby

dodáwaly rázu jednoty sice, ale také jednotwárnosti.

We dlauhych tëch půtkách, wedenjch Мое duchem a

slowem, neäli moci hmotnau, pomëry socialni a práwni

budto utwoî'ily se nowé7 jako byla. tëlesná poroba lìdu

obecného, aneb aspoñ wzaly na se, jako mezi stawy

politìcky opráwnënj'mi, twárnost urëitéjäí, we kteréì

jim pak setrwati bylo po celá století. Nelze wäak ta

jitì, йе 11с1уй po tolikerém zmaŕeném namáhani strany
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wäecky podáwaly se k uniluwam, edklizena jest sice 1518

nejmocnejsi te doby záwada wniti'ního pokeje, ale pe

koj sám nebyl jeete zemi zjednán; zůstalot starych

ústrkůw drahne, a pokrok easowj'1 nemeekal rozmneìiti

je nowymi. Zdále se, jakoby neswernest a straneni

swym dlauhym trwánim weäly byly u lidu w obyeej

a w poti'ebu, kteréì edwykati nebylo ani lze, ani

nutno. Slechts, i meätáci napotom nehádali se wice

o prawa mezi sebau, ale stare nelibosti jeëte dlauho

skutky hejnymi dáwaly se na jewo. Péee o restauraci

hlubece kleslé moci králowské odbywána temeí` jen

mnoholetym marnym namáhanim о zplaeeni králow

skych dluhůw; ti, kdo úrady a důehody zemskymi

naueili se byli jiî dawno heweti saukremym swym a

swyeh pi'átcl potrebám, nebyli nikdy echotni spustiti

se unieni wynosného. Prisné úchwaly a kroky preti

nehynauchnu poetu odpowedníkůw a zhaubcůw zem

skych poealy u zemanstwa eeského tytyz buditi nedů

weru a podezreni, zdali stawowe panskj" a mestskj'Y

neobmyëleli tau cestau zemdliti a podwrátiti moe stawu

rytiŕského. A různice i tŕenice nábeíenské- kterakby

kdy byly mohly ustati w narodu eeském, pokud ducha

jeho krutj'I absolutismus neutopil w krwi? Wädyt me

zitim i w národu, kteryä ode sta let neprestáwal byl

co nejukrutneji zuriti preti eeskym „kaciŕům,“ nawe

dem jednoho mnicha (31 ŕijna 1517) poealo se bylo

zmáhati podobné „kaciŕstwí“ jeäte odwázliweji, a rych

lym se ëii'enim spůsobilo také w Öechách nowé du

chůw kwaëeni.

Co weak za piedeelych stawowskyeh rozbrojůw

bylo nikterak nechtelo dariti se, po smlauwe Swato

wáelawské uwedeno we skutek bezeweech nesnázi, -

spojení ЗИМЫ) 1' Neuville mëïst PmiQÍcg/’rb w jednu obec;
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1513 шт 2e pánům éeskj'm jii mené na tom záleielo, aby

зо kladli w cestu pi'ekáìky. Ke dni 30 srpna. swolány

Aug' byly obce obau mëst do Karoline, kdeito ,.z rozkazu

obau dwau purkmistrůw, pánûw radm'cll a staräích

obecnicb obojích, M. Paáek sirokau i'eèí, zaöaw hned

od Pî'emysla prwniho kniiete Ceského“ oc. wykládal

prospéchy, kteréi ze spojení a z jednoty obau mést

wyplj'wati mély; take administrator konsistofe podoboji,

M. Matéj Korambus, podporowal î'eë jeho důwody a

pl'iklady „туша. Proti takowó jednomyslnosti wäech

swj'cli náëelnikůw netraufal sobé nikdo z obci po

stawiti se na odpor; tuäim ie oprawdowost, kterau né

kdy Wilémek a Hawlièek, nedáwno pak jeëtë Sigmund

Hůlka i jini trestáni byli, pomohla dräeti ducha. ne

swornosti na uzdê. Byla z toho weliká. wâem radost,

mkäe jiä w saniém Karoline shromáídéni celé jalo se

spiwati pisnë slawnostné, odtud pak do Tynského ko

stela hnuwäi se, hluënjim Te deum laudamus а zwo

nénim p0 celé Praze oslawilo událost owäem pamétî

hodnau. Pì'i spojeni seti'eno rownopráwnosti obau mest,

a nowá rada 18 konselůw sestawena s polowice ze sta

rého, s dmhé z nowého; mezi nimi jii Jan Paäek,

jenì byl hlawnim té jednoty půwodeem, prwni obdrlel

misto. Na. они/(211613111 a dokonáni takowèho dila ne

meäkáno ukliditi také widomé známky bj'walé nejed

noty: pì'ikopy mezi obéma mësty zawáìeny a urownány

zemi, a brány na nowém mëstë boi'eny; nejprw které

wedly do äiroké а do spálené ulice, potom i'ostatni

wsecky. Proména tato, ëím witanéjëi mëstům, tim Y

protimyslnëjsí byla stawůni panskému a rytiŕskému:

a wäak tito zereli se demonstraci pŕimjfch na ’odpon ”3

273) Staŕi letopisowé str.41621. Clirouicon Georgii Pisensîs (Pí

seckého) MS. `
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Jiz od spojeni obau korun, óeské а uherské, na 1518

hlawé nékdy krále Wladislawowé, a. od pi'esídleni dworu

králowského do Budína, pozorowatibylo působení uhm'

ske’ w záleíitostech ëeskj'fch: netoliko 2е Öechowé králi

swému w potî'ebách jeho uherskych nápomocni bywali,

ale také 2е za pì'íkladem uherskym nejedny wéci ëeské

l'ídíti se poëaly. Působoni takowé rostlo bylo za.

posledních let Wladislawochh; pod Ludwíkem ale

nabylo mnohem wëtäi sily, an mladjf král nejen cele

po uhersku wychowán, ale i od Uhrůw opatrowán a

weden byl. Bohuiel 2е wliw ten nemohl uznáwán

byti zo. blahodámy, ano wse, co zlého w Öechách,

jeëté horäím bylo thŕích. Jako u nás mezi ëlechtau

а mësty, tak tam brojilo se mezi prelaty a. magnaty

s jedné a älechtau nizäí s druhé strany: ale kdyi

u nás stuw щетку, a. s nim aspoñ nëkolik älechtìcůw,

usiiowali o zwelebení zase mooi králowské, со nejlepëi

swé záätity, tam strana, «která slula. národní, podwra

cowala ji wice a. wice k wůli budaucimu а. od dáwna

512 nedoèkawému koruny uchwatiteli; в, také mezi pŕed

nimi 1111121 uherskymi, kromé älechetného Jana Borne#

missy, nebylo шиш ani ölowéka, kterj'by dobré mla

dého krále i národu'pi'edkládal byl swému osobnimu;

welici i mali iiêili se kol'istmí koruny, dané W laupeä

bez studu a. kázné, ano pro králowského sirotka sotwa

zbywalo, èímby äiwiti se mohl. W tëch dnech, kdyi

rokowáfno bylo w Praze o smlauwë Swatowáclawské,

wojwoda Sedmihmdskj7 Jan ze Zápoli pŕijew na sném

Swatomiohalsskjï do Budina s druzinau 2000 brannych,

táhl s ni ke dworu králowskému, a kdyi ho do 111-111111

hned pustiti nedhtéli, dal násilím wyraziti bránu. We

zmatku“ 2 >toho powstalém pan Bornemissa uchránil

krále pi-ed nim 112 do tŕetího pokoje; po ёеш2 Zápol
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1518 sky, neehteje aneb ncsmeje dále einiti násili, ustaupil

zase. Nazejti'i zdwizen pied nim most hradní: na бей

on omlauwaje se, ze nikoli ze zlého aumyslu, ale jen

aby králi lépe slauziti mohl, dal byl mcci wypáéiti

brány, wzdálil se s tau pohrůikau, ze nikdy wice ne

pi'ijde do hradu, pokud Bomemissa. wládnautj bude.

Skutek ten dal pŕièinu k weteimu nezli kdy stranéni

a brojeni w Uhl'ich. Král Ludwik psal králi Sigmun

dowi 6 ledna 1518 tato slowa: „Aekoli bauî'e ta, wice

boei neili lidskau pomoci, bez krweproliti udueena jest,

weak nenáwisti a. záeti mnozi se wice a wice, a bojime

se, aby na. snemu pi'íëtím, kteryz co ncjdŕiwe zase

drzeti musime, nenastalo nejaké weliké nebezpeei.

Pracuje se sice о smiŕeni a swornost mezi stawy, ale

newime jakym duchem, my верой z toho, co Widime,

pokoji a swornosti dobî'e tueiti nemůìeme. Prawime,

ze nuceni jsme snemowati opet, jelikoz zálezitosti nase

netoliko pobauì'ené, ale i tak zanedbané jsau, ze ani

hranieim w nejwetäim nebezpeei postawenj'm pomáhatì,

ani domáei nauzi, kaìdodenne rostauci, ubrániti se ne

můzeme. Nebudeli brzy jináè opatí'eno, bude co ne

widet i králowské důstojenstwi naäe znieeno hanebnau

chudobau, jakoz jiz i naäe moc cele potlaeena jest.“ 274

Ne bez pomoci krále Polského, kteryz swaka nekdy

swóho Jana Zápolského nepŕestáwal napcminati ku po

slueenstwi, wyì'izena jest, po nekolikerém bauŕliwém

snemowáni w behu léta 1518, wladaŕská. otázka w ten

spůsob, ze sweŕeno wedeni weekerého wrchmoci krá

lowského zwláetni wrchni rade ŕieské, w nil zasedali

etyl'i prelati, etyŕi magnati a 16 zemanůw, s weteiho

dilu strany Zápolské.'"" Ti zprawowali Hei jmenem

274) Acta Tomicians, IV, 257-8. Klose Gesch. v. Breslau p. 869.

276) Jména, prelatůw a magnahlw byla: имама! Tomáä Bakhë,
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králowym jeden rok, a prawilo se, jakoby jii král 1518

sám skrze né prowozowal wůli swau. Zákonůw na,

oko dobrych bylo thi'ich tak málo nedostatku, jako

i w Öechách, leů ze oni tam jeâtë ménë nezli zde po

slaueháni a. we skutek uwozowáni byli.

Ke snèñnu äeskému, ktery роба) se dne 9zái'í 15189Sept.

a trwal ай (10 konce toho mésíce, wyprawen byl 00

posel králowsky pan Jan zZerotina, Morawan, we wé

eech wáleénych neménë prosluly, nezli Wradách wlád

nich. Mélt úlolm, oznámiti stawům dobrau wůli a

lásku krále Ludwika ku korunë девы, a zádati jich,

aby za pŕikladem stawůw uherskych také jiz we

skuteëné panowání a mocné wládnuti swého králowstwí

wpustili; páni uherëtí ze sami od sebe z dobré wůle

dali jemu lóta i pŕijali za. panowníka, protoz aby

Öechowé uëinili tolikéz; král ze oehoten byl а hotow,

zachowati se tak a' uöiniti jim wëe, co jemu jakoito

králi Öeskému sprawedliwé ëiniti náleielo. Pi'i poradé,

jakáby na. to méla dána byti odpowëd, stal se rozdil

mezi stranau pánë Lwowau, která byla w poìíwáni

wsech pŕedních auŕadůw a témëŕ weäkeré moci wládní

w zemi, а. mezi stawy podobojími, ktei'í орёт smë

sty králowskymi s wëtëí Öástky za jedno byli. Melli

král osobau swan poziwati tétéz wůle a moei w_ Ce

cliách, jako w Uhl-ich, nebylo pánům oném obáwati

se, zeby wladaï'ské jejich Öinnosti w zemi jaká ujma

se stala: protoä hotowi byli pi'istaupiti k äádosti kra

lowé bez туману; král aby wpuëtén byl ku' pano

fiehoŕ Frangepan, Jiŕi Satmlxry a Frnnt. Varday; pak Eme

ríclx Perényi palatin, VVawŕinec wéwoda z Ujlaku, Jan Zá

polsky a Étëpan Bátory. Mezì zemany nebylo jmena. pro

slnlého. W bëlm r. 1519 ti zemané opët wylauëení byli

z rady ŕiì'ské. (Acta Tomic. V, 86.)
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151811711111, kdyä ueini powinnest swan zemi,,a nemohlli

pi'ijeti до koruny öeské, aby pry ji ráeil uèiniti w U

bi'ieh. To uslyäewse strana druhá, postawili se na

odpor:l kdyby pry král Ludwik mel nám w Ubi-ich

pi'ísahu èiniti, ehtéliby potomnë 1 jini kralowé tak miti,

a до tohoto králowstwi nepi'ijeliby trebas nikdy; pi-i

noby králowstwi (банкета, jako nëkdy вышедшим,

Charwatskému a jinym, Zeby potom powaiowáno bylo

za manstwi koruny Uherské oelIlm Wystraha ta mela

za nasledek, ze wäickni tì'i stawowé oswëdèowali nejen

powolnost swau, ale i piani, aby král sam osobné ujal

se со nejdi'íwe panowáni w zemi eeské, a wsak die

zůpisůw r. 1509 pì'i jeho korunowáni lléinényeh: totii

aby pì'ijda до králowstwí, prwé die prawa i obyèeje

wëeeh swych predkůw dostál králowské powinnosti

swé. Prosili jej, aby oznámil den ätastného pi'ijezdu

swého jeäté pred wanoci, jezto die powinnosti swe'

ehystali se wyjeti na pomezi jemu wsti'ic, aby tim

slawnéji до zemë jej uwedli. K tomu eili swolowány

nowé berné, a pi'edpisowány wseliké (a. wäak bohuäel

wädy marne) cesty, kudyby wynos jejich poslauäii

králi samému ku prospèehu, a netoliko auŕedníkům

a wëŕitelům jeho. Wedle toho uweden jest jiì roz

kazem králowym a-sehwálenim celého snému Burian

Trëka zase w auŕad podkomoi'sky; aby pak mêstům

dáno bylo pri nëm nëjaké rukojemstwi sprawediiwosti,

pî'idán k nému, ce sudi dworsky mest králowskyeh,

Jan Hlawsa z Libosiawé. Nejstaräimu odpowédniku

zemskému, Heimanowi Janowskému z Janowie a Ol

dì'iehowi synu jeho, jeìto za snémowáni samého zase

bwyli w zemi ohnëm skoditi poéali, dán ze snëmu gleit

276) Stati letopisowé str. 421-2.
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swobodny az do 20 osob, a jmenowáni ze wäech tŕi 1518

stawůw, kteî'iby s- nimi jednali о stiznostech jejich;

také wedle jinych obdrzeli gleit brati'i Kaufunkowé,

jezto bywäe odpowëdnicì zemë Morawské, od stawůw

té zemë ubezpeëeni byli k nápodobnému s nimi wy

jednáwani ec. ‘"7

Stawmvé Morawätí té doby, za pî'iëinau techto

Kaufunkůw a hlawnë pána jejich Hynka Boöka z Kun

statu, weëli byli w jakausi newoli se stawy дикуша,

stëzujioe sobë, ze pry smluwám, we kteréz náwodem

Wiléma z Pernëteina. byli weëli, od Cechůw dosti se

nestalo; psanim dne 21 мы w Brnè danym zádali sî7t

tedy, aby smlauwy ty (obsahu nám neznámého) radëji р '

p0 dobrém rozwedeny byly. 1V odpowëdi dané 27 zái'i

prawil proto stawům Morawskymy pan Wilém: „Mili

pani а. ршыё! znám, ¿e ponëkud оа ЬгЫотвтй (Ее

ského pi'i tomtornynëjëím jednání wám se ukrátilo: ale

jisté ne z úmyslu, nybri ze dworného roztrzem' pŕi

tom snëmë. Jé. za to se nestydim, ze sem WMti radii

jako ten, kteryz z powinnosti Obmyäli dobré tohoto

králowstwi a. zemi k nëmu pî'isluäejicích, nic ménë

jedné nez druhé, aby we swornosti a w lásce вши

mohly; radilf sem wërnë а sprawedliwë, jako rodìë

w té zemi Morawské, hledë wice na ty wëci, kteréz

potomnë budau, nez kteréí nyní jsau. A za to pánu

bohu dëkuji, ze ani pi'edkowé moji, ani já, nikdy sme

k tomu neradili, aby to králowstwi a ty zemë w jake

roztrzeni mezi sebau mély piijiti, a. proto i popelern

náä statek polozen jest. I prawim, obmyèli~li kdo co
jiného, snad ze rádby tomu, aby ty zemë nezůstalyy

spoleóné, kteréz jsau wtéleny w to králowstwi, ale

f

277) Zápis snëmowm' cely nachůzí se w rkp. bibi. панамцы.
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1518 w roztrîeni aby pî'iëly pod jiny narod: mnë se zdá,

ie zle obmyëli a. nespŕawedliwë, wice впав. pŕeje ná

rodu jinému, neìli národu a jazyku swému. Nei швей

pan bůh ostŕeìe, jeho swaté milosti wei'ím, abych já.

se mél w jiny'1 narod dáwatil“ ос. “73 Psam' toto ne

bylo jedinym znamenim, ie jii tehdáì byla mezi stawy

Morawskymi strana, owëem na poëet nehojná, která

pi'ála si náleìetì ku korunë uherské radéji, neili

k öeské.

13 О poslednim snëmu roku 1518, ktery ke dni sw.

Dec' Lucie newalnëJ seëel se, nemáme co i'íci, neili kdyiŕJ

heitmané a ŕeditelé králowstwi, pŕedeëlého léta zwole'ni,

sloiili s sebe ty úŕady, nechtice w nich trwati dele, йе

zwoleni jsou mezitim aspoñ k wyupomínání bernë na

jejieh místë pan Wáclaw Bezdruìicky z Kolowrat, sudi

dworsky, rytíî' Beneda. z Nectin a mëätan Риму Jiî'í

Hrdina; pak naî'ízeno slawné poselstwí ode wëech tî'i

stawůw ku králi do Uber, aby jednali о jeho pi'ijezd

do zemë; wybráno k nëmu z panského stawu 12 osob,

ze stawu rytiŕského po dwau z kaädého kraje, az mest

ského poöet neuréity. Celé poselstwí mélo sjeti se 22

ledna 1519 we Znojmë, a ваша ubírati se do Байта?”

1619 S posly ëeskymi saucasnë pi'ijeli ku králi také

poslowé z markrabstwí Morawského a z kniìetstwí

Slezskych: o jejieh ale tam poî'izeni málo wice jest

nám wedomo, neìli ie král Ludwik i s гада.“ swau

m. w polowici mêsice února záleiitostmi jejieh ai do una

Febr'weni zamëstnany byti se prawìli. A wäak ba-uŕlíwé

сеты wyjewy mezi -Uhry ‘zawalily jeëtë wice, neli

278) Z archivu Tŕebonského.

279) Staŕi letopisowé str. 426. this snëmnwni песен} w rkp

Raudnickém. Psani w archivu Tŕebon.
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práce, aspoñ starosti, a potáhly ponekud i piedni pany

ëeské do nebezpeeného kruhu swého. Na uherském

snëmu Báëske'm (w Hjnu 1518), kdezto strana. Zápol

ská, welikau byla mela pi'ewahu, bylo ustanoweno, aby

zámkowé a důchodowé králowstí wäickni odewzdáni

byli ke zprawé jistym osobam, kterézby z nich za.

prawowati mély poti'eby jak dworu králowského, tak

i zemské; bylat to nástraha na pana Bornemissu, aby

wyweden byl z drzení nékterych zámkůw мажусь,

kterychz on ale postaupiti se 'zdráhaL za swédka uwo

diw óeského kancléŕe Ladslawa. ze Sternberka, w je

hoito pì'ítomnosti pry se to stalo, 2e nëkdy král Wla

djslaw swéi'il mu ony zámky k wërné шее pod wyso

kym slibem a záwazkem, aby je králi Ludwikowi

chowal i nepostupowal nikomu, nez azby král sám

osobnë w drîeni jejich uwázati se mohl. То byni, u

pi'itomnosti pánůw èeskych i morawskych, pi'ièitáno

рани Bornemissowi za zjewnau zpauru, а kdyä král

ho zastawal, kardinal Bakáë, pî'edni rada. ì'íssky, w

náruiiwosti swé zapomenul se tak, ze pohrozil mu,

nebudeli poslauchati rady í'iäské, pak Uhŕi ze ho wy

zenau a zwolí sobé krále jiného; owëem ze brzo spa

matowaw se zase, oprawil slowa swá w ten smysl, ze

uweden bude gubernator do zemë. Nicméne kdyì w

jakémsi posezeni piedních pánůw uherskych tasin

se meóe na pana Bornemissu, tyz kardinal důrazne

postawiw se k ochranë jeho, lzachowal mu ziwot. W

obecném pak lidu w Uhi'ich mluwilo se о proroctwí

jakéhosi kardinalowa hwëzdáŕe, йе král Ludwik ne

рыбы 15 neb 16 let swého wëku: nebot zrůstem tèla

pî'íliä öasné wypnul se byl do Wyse, a takowí lidè ne

bywaji pry dlauhowëci. W tom we wëem poslanci öestí

nemohli nespatŕiti na swé oèi, jaké wáznosti a. jakého

1619
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1519 bezpeöí poäiwal král jejich w uherském národé; i na

léhali tim pilnëji na to, aby Ludwík co nejdŕíwe do

Öech propuätën byl. W tom pak ohledu pini uherëtí

délili se opët na dwé: jedni protiwili se králowu 0d

jezdu wůbec, druzí slibowali, nebudeli wojny s Tur-ky,

ie о sw. Jané w létë doprowodí ho do бес}: sami;

král mlady netajil se wrauci iádostí swau, nastaupiti

tam cestu co nejdî'íw. '28“ `

Druhá záleîitost, о které роздана äeà'tí w lBzwh'm!

jednali, bylo wolení nowého cisaŕe Rimského, an М;—

ximilian I byl skonal dne 12 ledna we ÑVelsu. Jakoi

sme jii wyloìili, byl tyì cisaŕ r. 1515 jmenowal krále

Ludwíkal swym náméstskem w НЕЁ, a slibowal ypî'i¢15irxi1:i

se pi'i km'ñrstech, aby êasem стучи také wolen byl za.

jeho nástupce w МЫ. То wëak nejen nestalo ве, ale

Maxirm'ìian nedáwno pŕed swau smrti, na snëmu í'iëském

w Augeburku (w srpnu 1518,) mél в kurñrsty netajné

jednáni о zwoleni na swém místé wnuka, swého, Karla.

krále Èpanielského, а jen odpor nëkterych byl pî'í

öinau, ie neproweden ten úmysl; ba i"druhy hlawní

èlánek smluw r. 1515, о zasnaubení Anny, dcery Wla

dislawowy, stal se byl pochybnym, jeîto мацу ze га.

snaubenych nemél se ke swatbè s ni. Kladeno za o

mluwu, s jedné strany, йе шву z kuríìrstůw посты

Ludwikowi, jakoito Nenèmcî, a. айва? ie nemél moei

donutiti jich; s druhé встану, ie arcikniie Ferdinand,

kdyi zasnubowal se knèìné Annë (1516,) byl jeätë

nezletilym, а protoì штык ten йе пешё! práwm' plat

nosti. Obé to tëìce nesli stawowé óeätí, jako nëjakj

posmëch, ëìnëny králowskému jejich rodu, a naléhali

 

280) Acta Tomiciana, V, 24. Srown. rozsudek knfäete Karla Mín

штатным w Deskách zemskych 46, D. 23.
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на Ludwíka., аЪу nedal ujlti sobé práwa, slawnymi 1518

smlauwami nabytého. Král propustil poslance s tim

ujiätënim, йе se pî'ióiní wäemoänè, aby netoliko sám

na cisaŕstwí wolen byl, ale také sestî'e jeho aby stalo

se po práwu. 281

Na. snëmë walném, kteryi potom 0 sti'edopostí

(31 bî'ezna a násl.) wPraze dríán jest, jednalo se rsice 31

о wëcech tëchto, ale zápis snëmowní, jakkoli obäirny,M"t°

neöinìl о woleni krále Éímského jiné zminky, neîli 2e

z důchodůw zemskych powoleno 4000 kop gr. è. na

poselstwí, které proto do î'íäe jeti mélo. Wime wäak

odjinud, kterak téîce to nesli stawowé, ie w té pî'íle

ìitosti do práwa krále ëeského wkládali se cizozemci,

zejmena. páni uheriti, jeito wládli králem Ludwíkem,

a. Sigmund král Polskjf, jenì byl poruëníkem jeho;

ano i ti, kteì'i pí'ed woleni byti chtêli, Karel

Spanielsky a. Frantiäek Fransky králowé, obraceli

zŕetel swůj wice kBudínu а. Krakowu, neìli ku Praze,

wyprawujíce posly swé zwláätni jen ku králům Lud

wíkowi a Sigmundowi, а ne ke stawům ëeskym, jeíto

pi'edce, dle pŕedpisůw zlaté bully i'íëské, ani onen, co

nezletily, ani tento, nejsa spolu wladaŕem králowstwí

Öeského, ke hlasowáni sami práwa nemëli. Zpráwnëji

zachowal se pî'ední kurŕirst а kancléi' î'íäsky, kardinal

arcibiskup MohuckjY Albrecht, z rodu markrabí Brani
vbox-skj'fch, kterémui bylo swoláwati kuriirsty a. ì'íditi

wolbu: oznámiw о tom králi Ludwíkowi psaním 13 ú.- 13

nora, napŕed, wyprawil posly swé nejprw do PrahyFebr'

s ohláëenim, 2e wolba. diti se bude 17 беги/па. we

Frankfurtè od téch opráwnënych wolitelůw, kteì'í tam

281) Dle psani' krále Ludwika ke stawům ëeskj'm (dd. Budae,

28 Apr. 1519) w archivu Tŕebonském.

23
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1519 pî-ítemni budau; î'idilt se bezpochyby pi'ikladem, ktery

stal se byl posléze jeäte pri weleni krale Fridricha

Rakauského (2 únera 1440,) kdeäto take peslowe sta

wůw eeskych prowedli byli welebni práwo. Úsilnym

î'ewnením dwau nejmocnejëich panewnikůw we kre
vstanstwu nabywalo práwo takowe nyní zwláätni аше

ййъовй, а. koruna eeská, w oeich aspen Uhrůw a Polá.

kůw, na okamäeni skwelejäiho lesku. Stawowé eeäti

uslyëewäe о krocíeh, kterí jiz se byli stali aneb jeëte

se pî'iprawewali, poslali doktera Waelawa z Welhartic,

nekdcjëihe sekretaî'e králc Wladislawowa, do Budina,

s důkladnau i dfu'aznau protestaei preti kaädému wklá

dani se jak Uhrůw tak i Polákůw do záleäitosti té;

a úeinek jeji nemeäkal jewiti se na obau mistech we

znaené promene tenu a slow, jakewymi napotom w té

weci pokraeewalo se. Král Ludwik omlauwal se, ie

nemaje nadeje zwelenu byti sám, nepestawil se do i'ady

kompetentůw, a мы jen, aby stawowé, ehledem na

sestru jeho jeete newdanau, obratili zi'etel swůj ku

щи Karlowi, “в“ a dowolili markrabi Jii'imu, spolu`

perueniku jeho, úeastniti se take, jestli ne we blaso

wani, aspoñ we wyjednáwani о шапйе1вш'1 té sestry

282) Psal také о tom, weskrze wlastní rukau, Petrowi z Rosen

berkn. psani, ktcréä ce ukázku slohu 131etého krâle kladeine

zde cele bcze zmeny: „Ludwik Uhersky", быку oc. král.

Pane zRozimbcrkn! Wéztc 2e k nam poslal kral Karel zHi

spanie, ìadaje nas wysoce zs. hlas ШЕЕ k weleni, kteryí my

mame jako kralÖesky. zi'ulame was, budte k tomu pomecm',

jestliäebycllme sami osobú unifi k tomn pìijitî nemehli, aby

nai hlas äadnému dán nebyl, пей Karlowi králi. Neb znáte,

20 nale sestra wdána noni, a. chtëlibychme radi, aby ji král

Karel mel. Chceme t0 )Nam wir' milosti пай; spominati.

Dat. Budae, fer. IV pest domin. palmarum 1519. Manu pre

prin. Urozenému Petrowi z Rozimberka. na Krumlowë, wer

némn naäemu milému.“ (Orig. w archile Tŕebonském.)
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а. о pomoe proti Turkům; wëak ze ani on, ani ra

dowé jeho uheräti, nemëli nikdy úmyslu, predsebráti

cokoli k ujmé swobod a privilegii králowstwi Öeského.

Také král Sigmund Polsky, kterémuä bylo zwláëtë za

zlé bráno, ze na snemu Augspurském wloni podáwal

byl hlasu èeského Кал-10771, bez wédomi a. wůle stawůw

ëeskych, uwodil k osprawednëni swému, ze zwán byw

od cisai'e Maximiliana, nepochybowal о plné opráwnë

nosti obau spoluporuënikůw k aktu takowému: nyní

ale, nemoha. nedostáti slibu danému jak Hispanskému

tak i Franskému králi, (йе Wyprawi posly swé do

Frankfurta,) naî'ídil swjm, aby chránili se wejiti w ja.

kykoli ústrk s Öechy, а nebudeli jinak mozné, aby

radëji zdrzeli se wäeho pì'imého úéastenstwi we wolbë.

Ze snëmu ëeského posláni potom 1 Öerwna. do Frank

furta s plnau moei, wäak jen jmenem dwau predních

stawůw, páni Ladislaw ze Sternberka a. Kristof ze

Swamberka, téä dwa rytiì'i Radslaw Berkowsky z Se

bii'owa. i Jakub ze Wî'esowie; kancléŕ Ladislaw Stern

berk pì'ipuätën byl ke hlasu na miste krále Öeského. ”а

Kterak po mnohych neshodáoh a obtizich koneëné dne

28 ëerwna hlasy wëecky pi'ipadly králi Karlowi, w dé

jináeh co cisaŕ Karel V proslulému, zde wykládati ne

potìebi. Ношу cisaì' meëkal je'ätë tehdáz we Spanielich,

a teprw o rok pozdéji pî'ijel do Nëmec ku korunowúni

swému. Aékoli newíme, kdy a. jak to uëinil, neni

wäak poehyby, ze zawázal se pred swym zwolenim,

na péói miti swazek manzelsky s Annau sestrau krále

Ludwikowau. ‘184

283) Púwodní listiny w archivech c. k. tajném we Widni a. ëeském

korunním 77 Praze. Dopisy sauwèké n zwláätë obäirné psaní

krále Ludwika ddo. 28 Apr. 1519 w arch. Tŕebon. Acta

Tomíc. V, 21-24. 35-39. 40-57. 63-7. 205.

284) Srown. Act. Tomic. V, 86.

1619

1 Jun.

28

Jun.

23"L
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1519

« 31

Dotëenj'ì влёт äesky’ o stì-’edopostí trwal az témèì

do welikonoci, která. toho léta pi'ipadla w den 24 dubna.

“шт-тын ëást obäirného jeho zápisu obírá se, jakoz oby- `

¿Eej byl po tato léta, pî'edpisy o splacení králowskych

dluhůw a. o hotowosti proti odpowèdníkům zemskjm;

na. hlawu nejstarëiho z nich, rytii'e Hcŕmana Janow

ského a Oldi'icha synu jeho, wypsána. cena peti kop

misenskych na нашем, а uznáno, ze zemanům 0d

nëho jatym а za wyplatek propuäténym méla z ап

chodůw zemskych dána byti náhrada; s рану Moraw

skymi stalo se narownání za. pî'iëinau Polné a. Hynka.

Boóka. z Kunstatu; “5° pánům Chebskym, ktei'i визо—

wáni byli wálkau od sausedních zemanůw domáeich

i zahraniónjch, slibena. ochrana. i pomoc zemská; na

ì'izena hotowost weŕejná z te' i z jinych pî'íóin; jme

nowáni z kazdého stawu po ëtyŕech osobách, kteî'í do

Preäpurka. králi шатком wstŕíc wyjeti méli, a. dána.

jim instrukce ага. 9“

Na témz snèmu bylo ustanoweno, ze tu stŕedu po

welikonoci mëli po wäeoh krajich drzotî se sjezdowé,

na nich pak heitmané krajëtí dosawadní wëickni pro

'puäténi a nowi zwolenì byti. Zápis takowého .sjezdu

kraje Öáslawskëho dne 28 dubna zachowal se (w ar

chìvu Kutnohorském,) znëhoz nabyti lze ponëkud swëtla.

о zŕizení krajůw a. působnosti tehdejëich sjezdůw kraj

skych wůbec. 1) Za. heitmany krajské zwoleni Jan

Tróka z Lipy a na. Polné а Diwiä Zehuëickjr z Nesta.

jowa a na Zlebich. 2) Jim k rade pî'idáno sedm osob,

27

Apr.

28

Apr.

285) Pan Hynek Войск zemŕel bezpoehyby w bëhu léta 1519,

protoìe wdowa po nëm, Anna. ze Hrndce, w ëerwnu 1520 jiì

маты se zase za nejwyäsího knncléŕe Ladislawa ze ‘Éterm

herkn, kterŕì ale мы brzy umŕel (1' 1621 Nov. 18)

296) Snömowni zâpîs w rkp. bibl. Randnîcké, l. BSD-»49.
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1 к panského, 5 z rytíŕského a 1 z mestskóho stawu. 1519

3) „Z téhoì kraje maji se wysilati dWe Osoby na

snemy a k poetům i k jinym poti'ebám kraje, a tem

se na strawu dáwati má z summy sebrané od panůw

heitmanůw.“ 4) „Tento rok woleni jsau pan Wáclaw

Haugwìc a pan Sigmund W'yeehnewsky, aby od kraje

na snemy jezdili.“ 5) „Páni heitmané kdy'bykoli po

tî'ebu kraje nznali a sjezd polozili, mame se Weickni

sjeti.“ 6) „Jestlizeby osoba která s osobau oekoli mela

einiti aneb zeby jeden druhého z eeho winiti chtel, to

ma wznésti na heitmany toho ki'aje.; a heitmané maji

té osobe oznámiti, etyî'i nedele pied roka sloìenym,

z eeho jej winiti chce; a mají takowé pŕe weecky

slyëeti s osobami temi, kteî'i jsau pì'idáni. Pakliby

k toniu slyeeni koho wice potiebcwali а jej obeslali,

téi ma pî'ijcti a polnoci toho jednatî. А k temuto a1'

tikuli weickni ti'i stawowe se swolili.“ 7) „Dwakrát

do roka pani heitmané s temi osobami swrchupsanynii

maji w meste Садам se sjeti a tu wëecky pie pi'e

slyeeti. A to _jeden sjezd má byti ten pondeli pied

S. Duchem, a druhy sjezd ten pondeli pied liromni

cemi.“ 8) „Со sc obsiláni k tomu slyeení dotyee,

z obecnich penez, ktcî'i pi'i рысь heitmanich jsau,

má na posly dáwáno byti.“ 10) „О to mluwiti (p0

ti'ebi,) aby snemůw nepokládali w sand (t. we dni

saudni;) 11) а take' aby se odpowednikům na zimu

gleitowé nedáwali.“ 12) „Toto' tee mezi sebau sme

swolili, aby kaîdy we wsech а w ki'emáeh swych tak

opati'il, aby äádnyeh powaleeůw nikdez piechowáwúno

a trpino nebylo. A bylliby jakj" poki'ik, aby kaîdy

osobne honil s lidmi swymi, a lidé naäi aby tak ho

towi bylì, kdyi oraji a na. policli jsau, aby kazdy

s sebau na poli mel oetíp, sekyrku aneb jakauí niůze
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1619111111 braů, a pi'i poki'iku hned wseda na konë aby

` 3 Oct.

1101111.“ 13) „Тё2 swoleno, 20 8 110111 W kraji chowati

se má, a ty maji pani beitmané zprawowati, aby kraji

k poti'ebë a k 112111111 Ъу11. A z té berne, která. se

dáwá, s kopy gr. po dwau groäich bilych na ty konë

platiti se ma“ atd. Obrázek to autonomie krajské onoho

wëku, z 1101102 dowidáme se také 0 prwnim takoŕka

zárodku pozdéjëístrojné representace krajské i zemské.

Od jakziwa Zeman kazdy byl nejen opráwnën ale i

powinen, choditi na snémy a Маг-1111111 se w rokowáni

0 zemskyoh potŕebách: ale kdyz obét éasu i nákladu

k tomu stáwala se wétäinë obtiznau, museli pojiäténim

náhrady zawazowáni byti aspoñ nékteŕí, aby na jisto

zastupowali krajany swé we shromázdénich, která. roz

hodowala osudy wlasti.

W popŕedí wäeeh zálezitosti а starosti národu йе

ského toboto ëasu stála îádost, aby mlady král Ludwík,

pñjeda do zemè’ a uweden jsa w panowáni die práwa,

2а1о211 111 zase prawidelny wsech wécí staw a bëh, po

hi'eäowany 512 ode dáwna. Snëm (11-28.11)? po sw. Wá

clawé wyslowil to w zápisu swém dne 3 ŕíjna slowy

následujicimi: 7,Tento artikul uznáwáme za nejpotŕeb

néjäí pro stwrzení wäech jinych artikulůw prawn, I'ádu
i jiného naäeho jednáni, abycbom se wäickni ti'i sta

wowé pŕiëinili, aby král JMt do tohoto králowstwi

pŕijeti а na swan stolici dosednauti beze wëeho шей

káni ráèil.“ Proto byli té doby opët poslowé u krále

w Budiné, Jan z Wartenberka, Opl z Fictum a Jan

Hlawsa.: ale wrátili se 5 odpowëdi nepŕizniwëjsi 110211

kdy. W Uliŕich byla wrchni rada i'isská 512 opët 21110

nëna, 50111102 prelati a pani swau moci 512 opët wy

lauöili byli 2 ni onéch 16 zemanůw, kteí'i působenim

snëmu Báëského (w i'ijnu 1518) do ni byli uwedeni;
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bylot se podai-iio magnatům, zmoenìti se panowáni wy- 1519

hradné zase. Preti ìadosti eeské, aby krái prijel do

zemë jejieh, kladeny tolikeré a tak nedůwedné pfe

káäky, йе poslowé ëeäti we swé newoli hroziti se jali,

nebudeli král propustën k nim dobrowolnë, ie 131111111

nau brannau rukau, aby sobë dobyli ho sami, a ne

půjdeli ani tak, ze zwoli sobé krale jiného. We zpráwë

podané o tom králi Sigmundowi Polskému pani uheräti

neostyehali se klásti piieinu zdráhani swého i tu, йеЬу

pry krái Ludwik, jako nékdy Ladisiaw, nebyl w Öechách

ìiwotem swym bezpeéen; ”7 dokládali wsak, йе upo

slechnau rady Sigmundowy. Na to dal Sigmund za od

powëd, йе psáti bude Öechům, kterak uminil osobné

sjeti se s králem Ludwikem о nedéli postni nejprw

pŕiäti (26 února 1520) W Prespurku nebo w Brnë, a

ie je poäádá za trpeliwé jeho sëekáni do té doby; p0

té ale radii, aby jim dále králowa prijezdu odpiráno

nebylo, pro uwarowáni tëîkyeh pry nesnázi a bauŕi

w zemi jejieh. I presen jest zase, aby pre uehláeho

leni mysli éeskyeh pi'ipojil posly swé k poslům krále

Ludwikowym na snëm, kteryì do Prahy na den 6 le

dna 1520 512 ustanowen bylßss

Na dotëeném snëmu po sw. WáclawëÍ zwolen byl

pan Wáelaw Haugwie z Biskupic za heitmana nad

zámky a důehody králowskymi, a pì'idány k nëmu

2 роё’ш wëŕitelůw tí'i Osoby, pak i 2 kazdého kraje

287) We zpra'iwë, kteruuì Jeronyln Balbus, proboè't Preäpursky,

jmenem krále Ludwika (w mësici ŕijnu 1619) pŕednesl kràli

Polskému1 ëtau so tato slows: „Domini Hungari non censent,

ut rex illuc vadat, timent enim, ne subeat diserilnen corporis

et vitae виде illic Majestas sua; et jam nunc respondemnt

oratoribus dominorum Bohemorum, quod Mtas sua non potest

nunc ad eos venire.“ (Acta Tomic. V, 86.)

288) Acta Tomiciana 1. с. Staŕi letopisowé 435.
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1519 po ti'ech osobách, ku pì'ijímani poëtůw z eelého krá

lowstwí, a wsak jen do snému nejprwé zase pi'iätiho.

Со nad to pro splaceni dluhůw naŕizowáno, budeme

tim méné wyklá/dati w podrobnosti, ëim bylo netoliko

spletenéjäi, ale i neprospéënéjëi, jako posswad wzdycky.

Béhem roku 1519 poöalo se nowé powzbuzeni a

wzkŕiäeni osudnych pro Öecliy hádek a nepoqu'ůw ná

boíenskjch, kteréz napotom jiz nedaly se wice ukojiti,

nez ай po uplynutí celého bauî'liwého stoleti wlast

sama. krwí potopena i w раны obrácena byla. Podnët

k nému tohoto léta udál se dwoji, jeden „мантий,

druhy domácí, onen powahy wice wërouöné, tento

mrawouöné, aëkoli oba nemeëkali setkati se a splynautî

dohromady. Cit poboznosti w národu падет bral we

likeI pohorsení z nekázanosti а rozpustilosti mrawůw,

panowawäi jak wůbec wl kazdém stawu, wëku i po~

hlawi, tak шиш we knézstwu obojim, ŕímském i ka

lisnickém, jezto stawům ostatnim powinni byli swítiti

dobrym pŕikladem. Dwa zemané, Jan Piemyëlensky

a Jiî'iLantäpersky z Libchawy, obrátilî se proto кашу

pisemnë ke stawům zemskym, zádajíce auŕedniho za

kroöem' na skroceni а potrestáni wëelikych ki'iklawych

neprawosti a neŕádůw, zwláätë mezi knëzimi. “9 Ale

mnohem patrnëjäi moc a působeni prowozowal w tom

ohledu bratr Matig' ранивший/с, muz skuteëné pamëti

мацу. Byw rodem od Zatce a. ŕemesla nëkdy koziä

nického, neodolatelnym ducha puzenim wyäel byl, jak

se prawilo, na раны, kdezto w bohomyslném a poboz

ném rozjimani ztráwil nëkolik let; „na horách u sw.

289) Jan Pŕemyà'lensky dáwal spisy swé i tiskem do wei-ejnosti;

Jiŕiho z Libchawy psam' (dd. 6 Apr. 1519) nacházi se w sr

ehivu Tfebonském.
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Wojtëcha bliz od hory Baubínské“ dal tohoto léta, 1519

ten tyden po sw. Wáclawë, purkmistru a rade mésta

Prahy psaní welmi obstrné, horlíci důkladné i wy

mluwnë proti wäem nectnostem a. neëlechetnostem to

hoto swëta; potom pak pí'i дави sw. Martina, „nucen

jsa wnitŕním swédomím, pi'iëel jest do Praliy z dobré

a zádostiwé horliwosti mysli swé a z puzeni ducha

Eliáëowa, i poëal kázati slowo bozí, hyzdë hi'íchy a

wseliké neälechetnosti, a zwelebujc ctnostnj", mrawny a

swaty iiwot lidem, nëkdy po hospodách, a nekdy po

ostrowicll a po bi'ezich.“ "o Obnowil se w nem zjew

a duch podobnj" nèkdy Miliéowi z Kroméì'ize a Ре—

trowi Chelëickému: tatáz nadobyëejná energie ducha,

totc'z utkwëni a llorowáni w jedné idei, pí'i newäedni

wzdélanosti a bezaulionnosti charaktcru. Lid èim dale

tim walnéji hrnul se k jeho kazanim, odbywanym

obyëejnë pod äírym nebem. Knëzi Prazätí wolali o

wäem moc swétskau proti nëmu, takze nèkolikráti

wypowëdên byl z mésta: wracel se wëak pokazdé

орёт, a záätitau byla mu nejen weliká w lidu oblibe

nost, ale i neäkodnost w ohledu wërouöném, ze ho co

bludaì'e stíhati ncmohli; neb _aëkoli wedle pisem swa

tych bral známosti swé nejwice z traktatůw starotábor

skych i Petra Clxelëického, a pŕilezité chwáliwal také

doktora Martina Lutei'a, obmezowal se wäak popi'ednë

na hlásani mrawouèné stránky evangelium. Tehdejëi

farai' Tynsky w Praze, Jan Poduëka, marne snaìiw se

brániti jeho wliwu, jal se i sám následowati pŕikladu

jeho: a «зак pî-ewcdl öinnost swau na pole wërouèné,

290) Slowa sauwëkého Выгода písnï-c (na str.160,) kteryì. pî'ipojil

ku kronice swé i dotëené psaní a r. 1519 (na str. 333—360.)

Srown. Staré letopisy str. 435-~ 438.
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1519 délaje se záhy hlasatelem nauky nowé, ode dwau let

rozléhajici se z university Wítenberské do wäelikych

krajin a působtci zwláätë w národu némeckém weliké

duchůw pohnuti. Prwní nauky té w Öeclxách milownik

a мысы Ьу1 wäak ne Poduëka, nybrí jakysi эту

knëz, Jan Miruä, nëkdy mnieh, potom farai' u sw.

Kŕize, nyni pak tuäim jeden z professorůw university

Praîské. Jan Poduëka i pomocník jeho Wáclaw Roi

dalowsky 16 éerwence 1519 psali Martinu Luterowi,

chwálice uéeni jeho, napomínajice ke stálosti a posíla

jíce mu spisy Husowy; a jìZ 24 srpna drzána synoda

' podobojich w Praze, pro zatraceni ëlánkůw nekterych,

jimi uèili byli Poduäka, Miruë „a jini jejich staupenci,“

aëkoli nic pry neprospëla. 991 Mél tedy Luter té

doby, kdeìto wërouëná jeho saustawa jesté ani ukon

ècna nebyla, pi'iwrzence swé w Praze, donáäewsi jemu

staré spisy husitské, z nichä on èerpal netoliko p0

uèeni, ale i posilu w poöinani swém. Kdyz pak (zwláäté

po jeho disputaci w Lipsku) odpůrcowé jeho spilali

mu „Öecha,“ „husitu“ a tudií kacíi'e, on wylièiw né

meoky rod swůj, zwolal w rozhorleni: „Ja w nedojipi

(imprudens) posawad wsemu i uèil i wei'il sem, ëemu

Jan Нив; w téZ nedojípce uöiwal i Jan Staupic; zkrátka

my, ani sami newëdauce, wäickni jsme husité; koneëné

291) Jiŕi Piseckj, toho ¿Susu professor na universite a proboät 1:01—

leje Wëech Swatyeh (1- 1545,) piäe o tom we swé kronice

(MS.) w ta slowa r. 1519: „Synodus 24 Aug. divi Bartho

lomeei omnìum decanomm sub utrnque specie celebrata est

ob quosdam erroneos articulos, qnos quidam sacerdos Joannes

Poduäka et Miro; noster cum alìis suis satellitibns praedica~

verant: sed haec dieta nihil profecit. Inter alia Ave Maria

populo in oratione dicere vetabant. Piura in libris consi

storii.“ Poduäka iRoìdalowsky umi-'eli jiì 1520; o „sekte

Miruäowë“ Pisecky potom ëastëji mlnwi.
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i sw. Pawel a Augustin do slows. jsau husité: ai, wja- 1619

kych potwornostech octli sme se ì bez náwodu a. uëeni

ëeského! Já. w Мази newim co mysliti, ' wide,l ten

hrozny saud boil w lidech, йе prawda evangelická.,

objewená. zi'ejmé pi'ed wice nei sto léty, pálí а zatra

cuje se, :mii jí jeäté wyznáwati wolno. Bëda swëtul“ 9"

Self on owäem swau wlastní а ne Husowau cestau,

aòkoli cesta obau byla na mnoze шт; rozcesti uká

zalo se teprw pozdëjì. Mezi tëmi, kteŕí prwni w Praze

za „Luteriány“ wyllláëeni byli, jmenuji se pŕed jinymi

knéz Martin neboli Martinek, kazatel Betlemsky, knéz

Wáclaw Poöátek, Гаги u sw. Hawla. ос. Brzy pi'isté~

howali se take z Némec kazatelé, aby Némce w Praze

a w Öechách pŕebywawëí získali uèení nowému; a

kdyî pl'iëinëním jejich tito auhlawni nëkdy nepî'átelé

mirodu` ëeského poëali najednau wlídnë i srdeëné sta

witi a tuliti se k nenáwidénym potud „kacíi'ům,“ бе

chowé u podiwcní ptalî se, prawdali to, áeby za jejich

doby diwy n zázraky jìì nedály se? an tu pry pŕed

oëima jejich, mimo nadéji lidskau, stáwal se ten diw

diwaucí. Owëem йе nowé to spojeni na jedné, stalo

ве rozträenlm na druhé strane. Aèkoli „Luteriáni“

wyznáwali se tuké podobojími byti, kaliäníci pi'edce

jen s быку pi'ìznáwali se k nim, ba wëtäí jejich ро

Öet postawil se proti nim jako proti pikhartům, nena

lezaje podstatného mezi nimi rozdllu; а èim wice zmá.

halo se nenáwidéné pìkhartstwí, tim ochotnëjì poëali

Rokycanowi následowníci ohlédati se po církwi Rímské

292) De Wette, Dr. Martin Luthers Briefe oc. I, 286. 288. 337.

B41. 350. 390. 425 oc. Ради! РоапЫкопо а Roädulowského

¿te se in V. E. Löscher vollständige Reformations-Acta ас.

III, 649, téì J. G. Walch Luthers Schriften, xv, 1627.
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1519

1520

9 Jan.

a chyliti se k nl; jakoä pak ëasem swym dále o tom

wykládati budeme.

Snè'm uloienjY ke dni 6 ledna. 1520 poëal se 9 le

dna, i trwal ай do poéátku mésíce února; od krále

byli пай posláni Karel kníie Minsterbersky" а Jan bi

skup Rábsky; stawowé seëli se w hojném poètu. Kdyì

poëalo se jednati, jak obyëejnë, o nowé dané na spla

cení dluhůw а. oëiëtëni zámkůw králowskjch, stal se

rozstrk mezi stawy, ponëwadZ za, pi'íkladem nejw. hof

mistra Wojtécha z Pernäteina nékteî'í páni a rytíi'i,

zwláätë podoboji, а се1у stew тётку, одерд‘еи se

kaìdého spůsobu ношусь berm', pokud nebudau zawe

deny prostî'edky jiné a. lepäí, аЪу dluhůw králowskj'fch

ubywalo skuleëné: nebot pi-es wëecky od zemë potud

pì'ináëené obëti робей jejieh jeëtë wädy рту se mnoìil

а zámkowé králowëti rozzastawowáni jsau jeden p0

druhém; 993 dle pi'eswëdóení této strany nebylo jiné

293) Psal o tom w témìe smyslu Wilém z Pernè'teina králi Sig

mundowi Polskému 19 Mart. 1520: „мытый pane! тайге

1‹гЫе Ludwíka w jeho pfíliä weliké sirobë neopnuätëzi. Já

neznám` by kde JMti co uíiteè'ného dokonale a skutkem jed

nalo se; пей ŕeëí jest desti. Nebudanlî JMti poddaní jinak

zî-izeni w králowsth' Öeském a w tëchto zemích, bojím se

jistë, ie nic dobrého nebude; neb wäickni důehodowé krá

lowäti w nëm hynau, a dluhůw “ту рй‘йБд‘шА“ oc., Tentŕì

psal р. Lwowi 21 Mai: „Jost welikj ¿as takowé wëcì pfe

trhnauti, ahy toto králowstwí äerednë nezahynulo. Neb já

slyäfm, tau berm', Шедший sme dali a пай smc ji deli, ie se

tuk nezachowáwá, а snad se nëktcrj'un (МПА, jeîtoby se spra

wedliwë dáwnti nemëlo; tak паб sme tu berni deli? Alu

nëkteŕí působí bez rsdy naäí a bez wëdomí naäeho. A кит“.

:mi poëtůw, slyëím, uechti délati nëktei-í, kteŕíä sau k sobë

pŕijímali znamenîté summy. Jiä wy to sami rozwaíte swjm

roznmem; můjt se jìì ponëknd kráti“ ac. (Archiv ëeski, I,

70. 105.) Pak tentjä kancléï'ì Éternberkowi 2 Sept. 1520:

„Mohlßby nëkdo nalezen bjti (pan Lew?), eo o ty (1111113
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cesty ke spáse, neäli aby král, piijda. bez meskáni do 1520

zeme, uwázal se w panewani sam a zmenil weskero

ústroji administrace zemské. Wetäina weak stawu pan

ského a rytiŕského, wedenim шиш nejwyeeiho k0

mornika Jaroslawa z Selnberka i nejw. písai'e Rad

slawa Bei'kowského z Sebiŕowa, jsauce poslům kralow

skym a panu Lwowi jeetë powolni, zamyslili a powolili

nowy spůseb berne: aby totiz pí'i prodeji wëeho zboîi

mowitého w zemi s kaidého groëe eeského kupni ceny

jeden haléŕ dáwán byl na pomoe k zaplaceni deteenyeh

dluhůw, a to po cely rok. Jiné kontroly pi'i tem

owëem nebylo, neîli 2e kaidy prodáwajiei udáwati mel

sám swau summn a pewinnost na swau duëi a swé

swedomí. Cely pak dluh králowsky rezdelen na. tom

snemu mezi stawy tak, ie staw pansky a rytii'sky

brali na sebe dwe tretiny, ponechawee ti'eti stawu

mestskému na péei. Sotwa dá. se zapirati, ie weŕejny

tento swizelkrálowskych dluhůw stal se byl pramenem

hojnyc-h koî'isti saukromych, netoliko pro weì'itele a

rukejme jejich, ale i pro weeeky ty, kteii s wybíranim

dani a splacewánim dluhůw einiti meli, a protoì neni

diwu, ze mnozí snemowníci ani nepŕáli sebe ukoneeni

desawadni praxe; ae tim neeheeme dotykati heitmanůw

a î'editelůw hned po smlauwe Swatewáelawske k î'i

zeni té weci wolenyeh, kteŕi sleìiwee sami úì'ady swé

jiZ na konci roku 1518, nyni ed snemu ze slibůw a

záwazkůw swych s tim` doloäenim propueteni jsau, ie

malau péei má, neb králowstwi drìi а. uìíwá. snad wice, ne`zl

jistiny dal. Nediwejme se jiì wice äkodë pana tohoto a zä

hube této zeme a naëim piiliä weliky'm posmechům: jeito

widâmo zŕetelnë, ie lidé dwornymi kî'talty uìíwaji tohoto

kralowstwi, a mrzute, hanebne w iiëkterycli misteeh se krude.

Prost?? jsme slepil“ (Tamìe, II, 138.)
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1520 se zachowali we wëem 770100 21 prawë. Na jejieh

misto wolenì za í'editcle Jindi'iclx Berka. 2 Dubé a. na.

Kumburce, Jan Bilsky z Kaŕiäowa a na, Lomnici a.

M. Brikci 2 Prahy, pozdëji zwany z Licka. Pi'ipome

neme jen jeëtë o památném swoleni, kteréI tjkalo se

panůw Slikůw а mince ëeské.

Na, panstwí Ostrowském wLoketsku, w pozemcích

nëkdy wesnice Konradsgrün zwané, odkryty jean 77 ро

810001011 leech' stribmé 001у tak hojné, ze 77 krátké

dobë bohatstwi jejieh zastinilo starozitnau sláwu Hor

Kuten, n pozor wäeobecny obrátil se k nim w miŕe

napnuté. Roku 1516 poëala se tam twoî'iti nowá osada,

kteréz dáno jmeno „вил. Joachíma сдобу, St. Joachims

thal,“ a jiz snem Swatowáelawskj'Y 1517 pojal wëc tu

do swé agendy, aékoli neustanowil 0 ni jeëté 1110 ko

neëného;’*94 1518 jiz „hrabë“ Stëpan glik wydal 115—

110ш w Lipsku zwláëtni „ï-:id horni“ pro tyto doly.

Pî'i tak náhle objewené studnici welikého jmëni nebylo

diwu, 20 premitána take otázka, „kdo mël k ni práwo ?“

we smyslu rozdilném. Páni Slikowé, kteŕiz nyníwesmës „hrabaty 2 Равацпи“ (Bassano) psali se, 012011

kraj Loketsky ne 00 dédictwí spupné, ale 00 zástawu

od koruny ëeské, která splacenim summy zástawni

mohla kazdau chwili 00 110шогу králowské zase obrá- .
cena byti; také zástawa ta swëdöila celému rodu, a ne

toliko linii Ostrowské, 0111 synům nékdy páné Kaspa

294) Procek Maij' z Cetnë wypsal ze snëmowního sneè'eni 1517

následujici ëlánek: Qnod nd D. Sslikos pertinet, cum his

proximo futuro concilio certa dispositione tractari et concludi

debet. Quod si non fuerit, tune ipsi DD. Sslikones debent

juxta сонет-011101 divne memoriae Mtis regiae cum ipsis fac

t-am et per omnes ordines conclusnm сипнет/1111101 relinqui.

(Srown. nnhoŕe.)
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rowym, (Stëpanowi, Burianowi, Jeronymowi, Jindi'i- 1520

chowi, Wolfowi a Wawl'incowi.) Naskytlo se tu hned

i dalïsich otázok spornych drahnë: komu nálezelo práwo

desátku а, práwo mincowáni? bylili páni linie Ostrow

ské samojediní opráwnéni k Welikym tèm uzìtkům,

èili také strycowé jejich linie Loketské a Falknowské?

atd. Rozumi sc ze na rozhodnutí jejich ke swému

prospéchu hrabö Stëpan i bratì'í jeho dali sobë welice

zálezeti, a nabywajice co den wëtäího bohatstwi, není

diwu ze odhodlali se obëtowati èástku jeho k tomu

cili. Zachowala se listina ze dne 2516dna 1520,295

tedy daná za. samêho snémowání, w nízto dotëenibratŕi

zawázali se panům Zdeñkowi Lwowi z Rozmitála,

Ladslawowi ze Sternberka, Janowu Pflugowi z Rab

ëteina i jejich potomkům dáwati ze wëech stî'iber, kte

тай na téch horách Swato-Jochimtálskj'ch a. na. okol

nich gruntech jejich budau se dobywati а mincowati,

od kaidé hi'iwny obyëejné wáhy sedm groäůw êeskych,

budeli to zjednáno u krále Ludwika Öeského, aby tu

pŕi tëch horách mincowatì se mohli jak groëowé cesti,

tak i mince podobné tem, které w knízctstwí Saském

byly dëlány; pî'áli sobë pì'i tom, aby jim powoleno

bylo jednu tŕeünu stì'íber swych zmíncowati na. grose

ceské, dwë tî'etiny na. mince dle spůsobu Saského.

Tim objasñuje sc ëlánek wc sneëení snëmowním,296

kterymìŕJ swoleno bylo, ze „pan“ Stépan Slik s bra

tŕimi swj'mì „méli na. horách Jochìmtálskych bíti grose

295) Orig. w kràl. êeském gubernialním m'chivu w Prazc. Srown.

také Graf Kasp. Sternberg Gesch. d. böhm. Bergwerke, Prag

1836, I, 317-24.

296) W rllkopìsu Raudnickém na. I. 63—60. Oswëdöení se Prn

äanůw due 25 Januar. w urchile Px'aìském (Chaos rerum

memorab. fol. 359.)
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1520 na zrno, kterak na Horách Kutnách se tepe, s tími

rázem i textem a s malau promenau, co se tkne jejich

erbu;“ pak groëe wetëi, na eislo rynskych zlatych, a.

sice groee есть, půl- i celozlatowé; na nejweteich

groëích, platícich cely zlaty rynsky, mel byti „na jedné

strane ráz krále JMti (Ludwika) s textem, na druhé

obraz sw. Joachima i erb panůw Slikůw.“ Nepotì'ebi

dokládati, сой tuëím wůbec známo jest, йе zî'izeni toto

dalo půwod krasnym onem „groeům Joehimtálskym,“

jichzto památka we jmenu „telar“ ozywá se podnes

po celém swete.

Nejdůlezitejei weak události na doteeném snemu

pokryty jsau pro nas tmau a nejistotau. Tolik jen

zdá se prawda byti, ze kdyi doteené strany srownati

se nemohly, strana páne Lwowa, proti dosawadnimu

obyeeji, prowedla sama nekteré elánky, tykajici se

pry netoliko králowa důstojenstwi, ale i swobod a eti

koruny eeské, a dala je bez wedomi celého snemu

wloziti do desk zemskych. 997 То kdyzl se rozneslo,

297) Wilém z Perneteina dáwal о tom Ladslawowi z Boskowic

4 Apr. tuto zprâwu: „Lidi drahne zbaui'ilo se wïech stawůw

о to, äe jest se nè'co do snemu piipsalo, jeito o tom lidél ne

wedeli. A tomu odpiraji, kteŕi jsau relatorowé, a toho drìeti

nechti. Po wäech krajich snëmy maji; pak newim, co z toho

bude.“ (Archiv eesky, I, 91.) We psani ze sjezdu Praìského

20 Apr. daném prawi se: „Jan Litoborsky _ od nás o su

chych dnech postnich minulych prot-î nekterym artiknlóm pî'i

snemu о tŕech krâlich miuulém dskami zemskjmi zapssnym

mluwil“ oc. (Archiv Tŕehon.) — КгЫ Ludwik psa! o tom

23 Apr. krâli Sigmundowi, jakí od strany pane Lwowy zpra~

wen byl: „Nonnulli ex dominis baronibus et nobilibns, qui

cum civitatibus omnibus conspirarunt (sic П, qnosdam articulos

nuper regni illius tabulis communi omnîuxn sensu inscriptos,

autoritatem nostram regiamqtœ dignitatcm concernentes, altera

parte, dominornm scilicet et nobilium, prorsns reclamante, ex

pnngere nixi smit“ or. (Aem Tnmic. V, 212.)
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strhl se pî'i suchych dnech postních (29 února) takowj'I 1520

kî'ik a odpor proti snëmownímu zápisu, ze i obyëejná. Fîîr.

tehdáz zasedáni zemského saudu prestati musela. “99

Встану obë na to swoláwaly se ke snèînmuání porůznu:

wëtëina stawu panského a rytií-ského uloäila sobé sjezd

do Rakownika na pondëli ро nedèli prowodni (16 du» 16

bna,) i wyprawila pî'edni swé andy, Jaroslawa z Selu- AP"

berka a. Radslawa Beŕkowského z Sebiŕowa, ku králi

do Budina, aby wedauce stiznost na stranu protiwnau,

domáhali se spolu brzkého jeho do králowstwi pi'i

jezdu; naproti tomu „páni, rytíî-stwo, Praiané, Hornici

a poslowé z mest kralowstwíÖeského“ sesli se о swá.

tosti (20 dubna) na radniciPraîské. Poslům dotëenym 20

slibowal král, ze ke dni sw. Jana. ki'titele (24 ëerwna) Ap"

pi-ijode do Proäpurka iëekati bude na Öechy, kteŕi 

mu tam w austi'ety pŕijeti maji; mezitim aby hledëly

strany obë smíi'iti a srownati se mezi sebau, a také

k äádosti pánůw uherskych aby postaraly se obezpeëí

osob jejich, by neopakowaly se proti nim w Praza

sceny dne 20 maje 1509. Sjezd Rakownicky nzawŕel

паду/299 ze mélo se walnëJ wsti'ic jeti krali do Pres

purka ke dni jmenowanému, a swolil орёт berni zwláät

ni na opatŕení dworu jeho, i ustanowil spolu, kdyby

král pro ëíìkoli pŕekáìky nemohl pî'ijeti do Öech, ze

má se profi táhnanti wojensky. Ale poselstwi, kteréi

tyz sjezd uëiuil ku pánùm a rytíì'ům té doby w Praze

snémowawëim, wolaje jich k sobë do Rakownika, do

Beneëowa neb do Sedlëan, nezdaŕilo se: slechticowé ti

odpowëdéli, ze jen na snëmu obecním, ku kterémuz i

staw тётку powolan bude, hotowi byli sjeti se zase.

298) Dle psani od Praianůw daného k obci Kauŕimské 4 Apr.

(Orig. w Öesk. Museum.)

299) Sauwëká cedula w archivn Jindŕicho~Hradeckém

24
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\

1620 Ponèwadi pak w Praze shromaädéni byli s wétsiho

27

Mai

dilu stawowe' podoboji, jako pan Kostka, pan Stastny

z Waldäteina, Litoborsky a jini, uîili té prileîitosti

k obnowení konsistoì'e swé we smyslu, jak se zdálo,

pokroku milowném. Administrator Matéj Korambus

musei wzdáti se úì'adu swého, na kteryí uweden M.

Wáeiaw Sismanek, a pi'ìdáni mu k radé muiowé, kteì'i

ponèkud náehylni byli uéeni Luterowu.300

Potom o sw. Duse (27 máje) drìán sice opët sném

spoleeny wäeeh ш stawůw w Praze: ale о jednání

jeho neni nam nic wiee známo, neîli 2e strany obë

shodowaly se w uzuáni swrehowané poti'eby, aby král

pì'ijda bez meskáni do zemë, ujal se panowani ваш a

naprawil swau moet, co kde wadného bylo w ústrojí

statnim.301

Hiawni, neli jediná, pi'ieina, proë kuil Ludwik,

proti wlastní swé wůli a swym slibům, i proti pilnym

prosbám eelé koruny, nepi'icházel do Öeeh, byla. ne

oehotnost a bezohlednost pánůw uherskyeh, kteîi dr

äeli jej w moei swé a nikam pustiti neehtëii; za pi'e

kázku kladli brzy nebezpeèí králowa Ziwota, jakoz

sme jiZ podotkli, brzy také swé wlastni, kdyby do

Prahy se dali s upomínkau na den 20 máje 1509, nej

wiee ale nebezpeöí od Turkůw, aekoli o rok di'iwe

(1519) teprw uzawî'eno bylo s nimi t1’ileté primèî'i.

Ludwik, jenì W důwérnyeh ku kráii Polskému posel

stwich stëiowal si баню na Uhry, nesmël w odpowè

deeh stawům ëeskym dáwanyeh uwoditi prawé priëiny

300) Staì'u' letopisowé str. 439. Weleslawín ke dni 23 Apr. ec.

JiŕiPísecky prawi: Miroïs' cum suis talis commutationis causa

exstiterat (MS.)

301) Jediná. zminka o snëmu tom deje se we psani krále Sigmunda

kn půnům Eeskjm in Act. Tomîc. V, 279.
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predléwani swóho: udáwalf poŕád jesté petŕebu, sjeti

se prwé s kralen] Sigmundem w Preëpurce nebo né

kde na Morawë, a raditi se s nim jak e wëeeh zále

zitostech wůbec., tak i zwláätê o manzelstwí sestry

swé Anny; Sigmund pak pro walky, které s Tatary,

s Meskwany a nowèji také s kŕizáky Pruskymi wésti

musil, nemohl jeâtè uprázdniti se, aby epustil НЕЕ swau

na. deläi баз. Sam on take psal stawům Öeskym w

témze smyslu z Torunë 22 máje, a potom eastéji, s tim

dolezením, ze az mu jen mezné bude wydati se na.

cestu, needì'ikal se doprowediti synewee swóho do Öech

sám a pi'ispiwati radau swau k urewnáni sperůw mezi

stawy wzniklych; mezitim ale prosil i en, aby s прё

Iiwosti oëekáwali doby takowé. 30”

А1е demluwami takowymi obau králůw stawewé

êesti nedali se ani pieswëdëiti, ani uchlácholiti, alebrz

jak ebyëejnë, kdyz miwali öiniti s cizezemeì, poodle

zili na. chwili strannosti swé, aby spejenau silau lépe

odelati mehli nepŕátelům. Wejtëch z Pernëteina i

Praìané swolawäe pi'íwrzcnee swé de Prahy ke dni

24 èerwna, usnesli se tu, ze půjdau i oni na sjezd do

Веиеё’оша, kami strana druhá ulezila byla swé spoleëné

perady ke dni 25 eerwence. Tu pak zespelka her

lilo se wysece preti Uhrům, jeîte pry zbrañewali králi
Ludwikewi jeti de (v'ecli. a ustanewene,` s well' wëeeh

stawůw, táhnauti moei wojenskau preti nim, budauli

déle na edporu. S peselstwim takewym wypraweni

nêkteì'í snëmowníci ku krá-li.

Mezitim eti'náctilety Ludwik, jenz, jakez sme jiz

prawili, rádby byl jel do Cech, dal prwní jakés takés

znameni samostatnosti wůle swé: z Taty, kdez pesléze

302) Aula Tomic. V, 234- 7.

1520

Mai

24

Jun

25

Jul..

2.1#
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1520 pí'ebywal, dal se na cestu do Preëpurka, we px'ůwodu

jen markrabë Jií'iho, pana Bornemissy a nëkolika mla.

dych slechticůw uherskych, neohlédaje se na î'eëi pied

nich prelatůw i magnatůw, kterymz porauëel, aby ho

26 tam následowali; 3°“ w Preäpurku byl jiz 25 ëerwence.

Jul' Zmylil se wäak w nadëji, ze tam uwitá plnomocniky

obau stran stawůw ceskych, aby je dí'íwe mezi sebau

srownati mohl, nezliby slawil wjezd swůj do králow

stwi, nebot Öechöwé nechtëli se dáti sauditi w ciziné;

6Aug.teprw 6 srpna pi-ijeli poslowé ze sjezdu Beneäowského

se psanim, kterj'mz co nejpilnëji wolán byl do zemë

a hrozeno Uhrům, budauli jeätë déle namitati pî'ekázky,

ze pî'ijdau si Öechowé proñ sami, co newitani hosté;

zádáno pak, aby urëil den swého pîíjezdu jestë pl'ed

sw. Bartolomëjem, ponëwadz stawowé, dle powinnosti

swé, jemu na pomezí wstŕic wyjeti se chystali. Král

tedy kázal nejw. purkrabi. panu Lwowi prohlásiti sném

do Prahy na den sw. Bartolomëje, k nëmuz i sám swé

posly wyprawiti slibowal, a na пёшй mélo wäe zì'izeno

byti, ëeho bylo peti-ehi k jeho до Öech pi'ijezdu a tam

pŕebywani; äádal také о poslání zwláëtního î'eöníka

stawůw ëesky'ch k Wyjednawanim, která. s Karlem V

w Nëmcích o manzelstwi jeho sestry díti se méla;
i odporowal domnèni, zeby Uhî'i byli jeho kdy do

Öech pustiti se zbraiiowali.""’4

Tu wëak nenadálé působení moci wysäi zmaí'ilo

wëecky lidské úmysly a úsilí. Jiz od welikonoci po

èal se byl w Praze mor, kterjI zmáhaje se wice a. wice,

w bëhu mësice srpna. dosáhl takowého stupnë krutosti,

308) Swëdëi o tom pan Lew w nëkolikera psanich swych z prwni

polowice mësíce srpna, w arch. Tŕebon.

304) Wäe dle psnni нагнусь w Actn Tomiciana l. е.
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(ano dle psani p. Lwa ode dne 13 srpna pochowáwáno

w mësté co den do 150 mrtwych,) 26 110 `112 ani za

pirati, ani newäimati si lze nebylo. Stawowé sami

proto snëmowali o sw. Bartoloméji ne w Praze, ale

w Benesowë, a to u welmi chatrném робы; od krále

byl pî'ítomen dwoŕenín jiz èasto jmenowany, rytii' Zi

bî'id z Bobolusk; ustanoweno, 2е шё11 sjeti se den

sw. Mauricia (21 záí'i) we Znojmé a tam ëekati na.

krále. Ale kdyä Zibi'id wyloäil w Prespurku, jakowy

byl staw wécí w Öechách, rozhodnuto w rade jedno

hlasnë, 2е král nemël îiwota swého dáwati w nebez

peëi, a protoä tenkráte wzdány wäecky myslenky o

dalsi jeho cesté. On sam 10 záŕi dal о té promëné

znamost patentem do Öech poslauym, wnëmi slibowaw

pí'ijeti, jak mile okolnosti se zméni, napominal stawy,

„aby aspoñ za pî'iëinau této rány 11021 hledèli usrozu

meti sobë a. wejiti орёт we swornost a w lásku mezi

sebau, pro dobré jak králowo, tak i swé wlastni.“3°°

Widëti z téchto slow, 2е ani král, ani ti, kdo jeho

jmenem psali, nemëli jesté jasného ponëtí o tom, об

wlastné mezi Öechy různice byla.

Dotëeny mor náleiel mezi nejzáhubnëjsi úkazy

toho druhu, o kterych se w Öechách zachowala pamét.

Sauwéky letopisec prawí, 2е „pomi'elo po Praze weliké

mnozstwi lidi mladych obého pohlawí, panen krasnych

a ditek utésenych; a kdeî byla rodina w kterém dome,

brati'í a sestry, a tu zaslo, tehdy hned se powalem

skládali, a treti neb биту den s èistau pamëti tise a

krotce nii-eli, 2е ku podiwuI bylo-a lidé zŕídka takowy

mor widali; a kdyi 1е2е11 na marách umrli, byli sau

306) Patent takowy w opisu zachowal se w archivu Tŕebonském.

Srown. Staŕi letopisowé str. 442-3.

1620

31

Aug.

24

Ang.

10

Sept.



574 кт/ш хил. ’ral [ли/101113. быть 2.

1520 pëkní, Coby spali, a ìádná lirůza па111с11 nebyla. Kdyì.

se kdo roznemohl, тку 2 toho wyëel; pakli se po

zhojil, brzy zase w to араб]. Stax-‘él lidé poï'ldku pro

mlrali, také knëìl а faráŕůw nëco pomŕelo“ oc. Jiny

kronikáï' poznamenal, йе umŕelo knëîi ай do tî'idceti,

mezi nimî také Jan Poduëka i pomocník jeho Jan

Roìdalowsky, nba. pŕiwrìenci Luterowi; jiné wzácné

obëti morn byly M. Viktorin Kornelîus ze Wäelu'd,

dwa slawní тёщи, mistî'i Pawel Hlawsa i Pawel

Pŕíbram, M. Wáclaw Lopatskjy oc. Pomî'elo Wůbec

od welikonoci do ¿asu sw. Martina w Praze „mnoho

tisic“ lidi; а 1‹(1уй tu pî'estali mŕíti, ëíI-ila se tato 11021

rána po celé zemi, zwláëtö w západních Öeclláclx, ай

do roku náslcdliiícillo.“““

Wnitî'ním rozbrojům a wáënëm w zemi bohuäel

ani m01“ ten nebyl na pî'ckáäku; zwláätë stare nechufi

а p1’ecllwaty mezi stawy älecbtîckj'mi a mësty brozily

па kaìdau ellwíli wypuknauti opët We Wálku. Pî'íëîny

k tomu dáwány se wëelikyclx stx-an, aniä о wëecln do

stateënë jsme zpraweni; auhrnkem bmly půwod swůj

z nekázné а. 2е hrabiwostî stawu zemanského, z taj

ného î weî'ejnóho podporowání odpowëdnikůw а zhaub

cůw zemskj'cll, а 2 ochablosti nel) i strannosti moei

jak saudní, tak i wykonáwaßí. Jeden z nejstarälch

odpowëdníkůw zemskycll, èasto jmenowamjy rytiŕ

Hei'manJanowsky, nëkdy pán naJanowiclch uKlatow,

byl w mësícì sran 1519 0d Klatowskj'cll jat: ale mé

ätané nenakládali s 111111 jako s nepi'ltelem, a bylo ро

`tî’ebl dlauhéhojednání а mnohycll lirozeb od zemského

saudu, 0.2 110 рНпеаН do starélio mësta Praìskéllo,

306) Staff lempîsnwé sfr, 440~1. _Chronîcon Gonrg.Písevk§" (MSI)

Monumenta hist. universi?. Prag. Il, 269 sq.
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kdeì potom sami hlídali ho tak, йе jim uäel 1 s hli- 1520

daöi swj'fmi. Nelze nedomyäleti se, ie Janowskj", co

auhlawni nepi'ítel,'ne mêstského stawu, ale nejwyääích

auî'ednikůw a saudcůw zemskych, objewil jak Klatow

skym, tak i Praianům, kde pŕedni té doby äkůdcowé

mëst mezi zemany miwali stanowiska i útoëiätë swá.;

шиш tuäím odkryl jim, co wëe dálo se na jeho by

walé twrzi, kterau po nëm drîel Petr Suda z Ёвпес,

stawem sice rytiI', ale powahau zlodëj zchytraly a

рощу, апоЪгй, jakì pozdéji ŕikáno, wäech zlodëjůw

mistr a, kníìe.3°" Jii na prwnim snëmu tohoto léta,

potom pak na wäech pozdéjäích, bywaly ŕeëi о inlo

bách stawu mêstského пай, jakoíto pŕedniho podporo

watele wäech äkůdcůw mëstskjch: ale stawowé pansky

a rytíŕskjl nedali mu, co dobrému ölowëku, w niëem

ublíäiti, a. u zemského saudu nebylo pomoci, (aêkoli

tentyä saud nedáwno z podobnycb pŕiëin dal byl na.

liradë Praiském stíti dwa. zemany, jednoho Kostomlat

ského z Wi'esowic, druliého pana Herëteinského, jeîto

pŕechowáwali byli odpowëdniky.) Neni pochybnosti,

ie wytx'änosti а, násili témëŕ bez poêtu l(115.10 se w zemi,

ie pokoje a bezpeëí nebylo nikde, a ruëitelé jejieh ie

byli témëî' sami lidé urození: тёще! na to swëdectwí

samého toho muie, kterému о zachowáni pokoje a. bez

peënosti pi'ed jinj'mi peóowati bylo, nejw. purkrabé

p. Lwa. Kdyi 27 ëerwence nedaleko Prachatic rytíl* 27

Zdenëk Malowec s llaufem zbrojnj'm pŕepadl kupce J“l

507) Welmí znaö-nê jest, co wyprawuje historie brutrská ojello

люты se r. 1515 ke bratru шиком, kterak ho k sobä

wàbil, jímal a Змий“, jen aby'wylaudil un nëln co nejwíce

penëz. Wiz Ат. Gindely, Geschirhte der böhm. Brüder, I,

152-43. —— „Princeps latromlm“ slnje Suda. nejen nPiseckého

(MS), ale мы w Mmmm, hist. nnìvereit. Prag. П, 271. -
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1520 Táborské, a nekolik jich zabiw, pobral zbeii, kteréi

s sebau wezli; a kdyi pam' Petr z Rosenberka i Adam

ze Hradce, oznamiws'e p. Lwowi, ie i poddani jejich

pi'i tem utrpeli äkodu, tázali se na jmena towaryeůw

Maloweowyeh, ktei'i potom jati a uwezneni byli: pan

Lew, jmenowaw wezne, deloiil, kterak obáwal se, „ie

jest mnehe urozenych w tem towaŕistwu Ъу1о,“ а take

„i toto wezte, ie jest mi praweno, ie ëel ke mne po

sel od Táborskyeh, a ten jest zabit okolo tri mil ed

Welhartic; a druhy posel ke mne eel od Nermberskych,

s. zabit blizko od Klatow. A pauetí se hlas, ieby to

einili ti, jako chti slauti debi'í lide; jeito takoweho

neŕadu, êibalstwa, swád a wálky jeäte nebylo, kterak

nyni nastawá.“ oe. “03 А w techie psanich pì'iznal se

nicméne, ie na tuhé demluwy Taborskych dal neméne

tuhé odpowedi, wine staw mestsky'r a. пай swadeje pI'i

einy wäech wytrinosti. Z toho jii desti sauditi se

dáwa, ktere a jake as pomery panowaly zase mezi

stawy. '

Kdyi mesta králowska zmarenu widela nadeji

swan, ie králowym pi'ijezdem a uwázanim se we wládu

weei jejich dojdau lepëiho nei potud opatŕení, seäla

se dne 9 í'ijna. ke spoleené parade’ ш Praza. Tu,. jak

di letopisec, „kaidy oznamowal, co jim dale se od

äkůdeůw a edpowednikůw, iadajiee, aby jich w tom

skuteene litowali, ie jii newedeli komu wei'iti, ane

pani zastáwali a fedrowali ty lotry a ekůdce jejich.“

A jakysi Nemec eesky dáwal do Miene zprawu w tato

slowa: „Nektei'i zemané eini-nám mestům weliké ekody

a weliká bezpráwi: pŕepadaji nas, osekawaji a wraidi

9 Oct.

308) Piani ze dnůw 5, 9 a 13 Aug. 1520, i jinych wice, w ar

chivu Tŕebonském. Pisecky MS. Staŕi letopisewé str. 4-12.
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nás i berau nase zbozi, a nemůzeme dowolati se spra- 1620

wedlnosti ani ochrany proti nim; bůh jest wysoko,

král ditë a daleko, zpráwcowé zemäti wzdy prehlídají

a odkládaji, tak ze neni práwa. ni sprawedlnosti w

zemi; a ti, coby méli tomu brániti, jesté zlodéjům p0

mahaji. Trpéli sme dlauho a daufali, ale wzdy na

darmo. Proto widauce se opustëny ode práwa i ode

wsi pomoci, koneëné slitowali sme se sami nad sebau,

a säedäe se wäichni dohromady, zawázali sme se sobé

bratrsky ku pomoci, hrdly i statky, a slibili neopauätéti

jeden druhého, ale konati sami práwo a. sprawedlnost

proti nepí'átelům a ‘ékůdcům zemskym. Ро takowémto

spolëeni Táborëti pobili a jali Malowcowi nëkolik ра—

noäůw a pomocnikůw; a na koho jati trápeni bywäe

wyznali, oznámeno kazdému, a kdo z toho ŕádnë wy

wedl se, nechán w pokoji; kdo nic, tomu нише se

pŕed jeho zámky, dobywaji se, pálí a boŕi. вымыт

a chudiné pi'i tom îádná skoda. se nedéje; tudiz oni

walnë k mëstům pî'istupujice, jim se prikazují; a wëru,

kdybychom wëecky pì'ijimali, kteî'í nám proti pánům

swym se nabizeji, nepozbylo by pro tyto brzy zádnych

poddanj'ch. Jen s kraji za Prahau leìicimi (k wy

chodu), a „щи s pány z Pernäteina i s Trèkami,

maji mësta umluwy pŕátelské, ze nic nedëje se mezi

xiimi, coby wedlo k nelásee a k rozbrojiu oc.3°’ О

dotóeném pak sjezdu mest (9 ŕijna sl.) jeätë i ta zpráwa

se dáwá, ze mësta uzawî'ela byla prositi krále, kdyì

nemohl prijeti do zeme sam, aby aspoñ bez meskáni

dal do Öech zpráwce ëili gubernatora na swém místé.°‘°

309) Psani ode dne ‘29 Nov. 1520 we Wimnrském archivu, podáno

:de u пумы.

310) Mlnwi o tom pan Lew we psaní daném dns 24 Oct. (Orig

w Tŕeboni.)
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1520

23

Oct.

27

Oct.

4 Nov.

9 Nov.

Prwni wáleèná wyprawa, jízdni, pëäi a. dels., ustro

jena. w Praze dne 23 ŕíjna proti Tochowicům, twrzi

we Prachensku, nálezewäi шиш wdowë po pann Oldi'i

chowi Wranowském z Waldeka, i pî'echowáwawëi Ma

lowcowy pomocníky; a 27 î'íjna pi'iwezena mwdowa

swazaná, se synem, dcerau, zetëm, wnukem a. tí'emi

jinj'fmi zemany „джута do Prahy, kdezto wëickni u

wëznèni sau na radnici starého mésta; twrz sama, na

kteréz nalezeno prj'7 safranu, pepŕe a jinych krámskjch

wécí mnoäst-wí, wypálena i oboŕena, dobytek rozdán

mezi sedláky. Podobné dálo se i twrzem Macicům

гуще Jana Horëice z Prostého, Kalenicům VVáclawa

Sádla. z Kladrubec, Nestanicům Malowcowj'fm, Daubra

wici Pŕechowë z Öeätic, wäe w Prachensku, a nékte

rym jinjm, о kterychz nemáme podrobné známosti.

Hlawni Vale podniknuti smëi'owalo proti Janowicům a

jejich dotéenému drziteli, Petrowi Sudowi. W ne

dëli dne- 4 listopadu, kdyi práwë mnoho zemanstwa

z okoli sjelo se bylo do Janowic na poswiceni, Kla

towìâti, Stŕíbrëti а Plzenätí náhle walnym wojskem ob

klíëili je a jali se jich dobywati; brzy na to, 9 listo

ради, táhlo jim z Prahy 500 jízdnj'ch, 800 péëích a

44 wozůw ku pomoei. Zámek ten opewnën byl nad

obyëej гнусь twrzí swého wëku, dwojimi pŕíkopy,

bastami, wëzemi a zdmi wysokj'mi; кипит Baworätí,

kdyi byli w záäti s rytiŕi Janowskymi, byli jej oblé

bali nadarmo. Protoz i nyni dobywáni prodlilo se,

jakkoli silné z del hojnych do twrze stî‘i1eno; neb ob

leìení bránili se zaufale. Hluk o tom roznesl se ry

chle nejen po celé zemi, ale i za hranicemi, a budil

náruäìwostí strannìcké Wände. Nejw. pnrkrabë pan

Lew práwê ujel byl pî'ed morem z Öech, na panstwi

swé Sycowské (Wartenberg) do Slez, poruëíw auŕado
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wáni na swe'm miste panu Hynkowi Boî'itowi 2 Mar- 1520

tinic a na Smeene, králowskémn tehdái marealku.

Heitmané kraje Plzenského, Wolf Dobrohost z Rene

perka na Horeowe Teyne a Wilém Kfeléi` ze Zakeowa

we Starém Sedlieti, pokauäewee se nadarmo zjednati

pokoj, tázali se u pana Boí'ity, kterakby sobe poeinati

meli: a pán ten, kterémuz pry samému bylo se jiz

styskalo nad neî'ádnym behem Weci, napominal sice

Praiany, aby wálku tu pi'etrhli a pohrozil jim, ale ne

einil pŕipraw ke weeobecnému pozdwiîeni zeme. Za

to weak wytálll nejw. kaneléi' Ladislaw ze Stemberka

do pole, ku pomoci swe wolaje pany ze Swamberka,

2 Rabeteina, Roneperka, Guteteina, 2 Weitmile, z Lob

kowic a Sliky, aby obranil pry sluzebnika swého,

Petra Sudu, prednásilim 0d mest jemu einenym; kdyi

ale obsilal k sobe na. Welhartice, zamek pánestůw,

zemany 2 krajůw okolních7 mnozi odepŕeli mu pomoci, `

nechtice pry ani chwáliti, ani podporowati obyeejůw

pane Sudowych. Kwaecni a brojeni w lidu zmáhalo

se eo den nebezpeeneji; a ponewadä heitmané Praäeti

drîeli dobrau kazeñ u wojete swém, lid sedlsky z blizka

i 2 daleka, w domneni, йе to půjde nyni na pany,

llmul se k nim w takowém poetu, йе az uwodil je

вату W rozpaky; bylof pry" obáwati se, aby pî'i tako

wém hnuti narod cely" neoctnul se náhle w bojich а

pohromáeh zase, jako za easůw Zizkowych. Pan Stern

berk, opnëten byw od 'wetei eastky swych pomocnikůw,

pozádal o sjezd oban stran, kazdé w poetu jen 100

brannycli, а o mil-né rokowáni, pro kteréz i uzawi'enn

bylo primei-í na tî'i dni: ale kdyz tim nedocileno na

rownáni, a dobywatelé pi-iprawowali se k útoku wal

nému, obleìeni wzdali se na milost i nemilost, dne 19

19 listopadu. Petrowi Sndowi bylo se mezi tim poda- Nov.
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1520

26

Nov.

I'ilo w noci uteci se sedmi towarysi z twrze; z денусь

zemanůw propuätëni jsau na swobodu pan Prostiborsky

s rodinau i jini, ktei'í nebyli známi со nepi'átelé mest,

a uwéznéno jich jen 16 osob na Klatowech, mezi nimi

matka, manìelka i ditky Sudowy. Poselstwí mezitim

od krále pi'iälé k obëma stranám zamezilo dalsi we

deni wálky. Na twrzi nalezená psani a zbozi poskytla.

méstům potŕebné jistiny dosti na důkaz aukladůw proti

nim strojenyeh. Janowice dany w pozeh a oboí'eny,

pŕikopy jejich zasypany 23 listopadu, a wojsko Prai

ské wrátilo se 26 listopadu zase domůw. 3“

Petr Suda stal se, jako nëkdy Herostrat, Welmi

slowútnau osobau w zemi: po cely rok nemluwilo se

témëî’ пей o ném. Jeëtë pi'ed koncem roku 1520 pi-i

mlauwal se sam pŕedni älechtic ëesky, Petr z Rosen

berka, jak u Klatowskych, tak i u Prazanůw, o pro

puätëni rodiny jeho z wëzeni; Praiané odpowëdéli,

zeby pánowi radi byli powolni, ale ze nemèli té moci,

aby sami о sobë, bez wédomi a wůle mëst ostatnich,

rozhodowali o wëznéch spoleënych; wëak ie brzy

sjedau se mésta dohromady zase, jimi pry wéc ta pi'ed

loiena bude. Sjezd takowy stal se dne 6 ledna 1521,

a úóastm'li se w ném, wedle pana )Nojtécba z Pern

äteina, také jini páni a. rytiî-i. Pokud wedomost nase

staéi, psáno jest tu králi opét welmi důtkliwë o po

ti'ebé, aby pî'ijeda do zemé bez meäkání, zawedl w ni

nowy poŕádek wécí, jehozto nedostatkem omlauwano

wäe, со posléze stalo'se bylo mimoî-ádného. Zemané

jati na twrzich dobytych, шиш bywäe ostŕe a shledáni

u winé, со zemäti ëkůdcowé, odsauzeni jsau k smrti

1521

ß Jan.

811) ВИН letop. str. 448 Y5. Psani nèkolikero w archivech Ö@

ského Museum, Tŕebonském, Saso-Wimarském oc.
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a poprawenì katern dne 11 ledna, w poötu sedm osob; 1521

nejznamenitéjäi mezi nimi, Wilém Beehynë z Laían,zet pani Wranowské z Waldeka, jda na. poprawiäté

poskakowal pry sobë a spiwal; druhyzeman slul Во

iikowsky, ti'eti Loskot. „Ta poprawa, di letopisee,

byla ku podiweni hluëná.: desti toho, by mél do Prahy

král pî'ijeti.“ Jeden wäak z jatyeh, zeman Rakausky

a odpowédnik pánůw Wideñskych, na jehoito chycení

tito jiz do dwau tisie zlatyeh nalozili byli bez pre

spëehu, az koneënë na Janowieieh byl postizen, pone

ehán déie na ziwë a poprawen na témz miste, za Hor

skau branau, teprw we polowiei mësice brezna.am

Z Beehynë, sidla pane kancléŕowa, psal Petr Suda. 13

13 ledna panu Hynkowi Boí'itowi z Martinie následu- Jan'

jiei auî'edni zalobu: „Wznáëim na WMt a oznamuji,

jaká. mi se jest moe stala od Prazan, od Klatowskyeh,

od Plzenskyeh, od Táborskyeh, od Sti'ibrskyeh, od

Domaìlickyeh, od Budéjowskych, od Wodñanskyeh,

ed Piseekyeh, ed Susiekych i od jinyeh mest králow

stwi Öeského, 2e sau mi nasiiim twrz odjali a moe i

oheñ w mirné a pokojne' zemi pod i'ádem a pod pré.

wem sau pustili na můj statek, a k tomu mateîl mau,

manìelku mau i ditky mé sau zjimali a na Klatowy

je pŕinesli, a tu je i podnes u wëzeni maji. Jiné do

bré lidi a sluäebniky me, ktei'iä sau na Janowieich

pobráni, ty nyni Praiané we swé moei maji. Protoz

WMti prosim a napominám, jakozto toho, kteryz ат

misto nejw. pana purkrabë Praìského, 2e podié práwa

a swoleni zemského hned obeslati ráèite ke étyŕem

nedélim pî'ed ta mesta, od kteryehz mi se jest takowá.

wee stala, aäby mi práwo pro ni a pro puäténi ohné

312) Staff letopisowé str. 445 (poznam.) 447. 448. Именные.)
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1521

l Febr.

4 Febr.

na nich depemozcno bylo; a tu abyëte se ráèili dati

najiti esobau swau, s moci krále JMti a s moei zem

skau, tak jakz práwo a. swoleni zemské ukazuje“ ec.

Pan Boŕìta. za. tau pì'iòinau, i téz pre Jana Horóice.

z Prostého a. pre Aläe Sobétiekého, jimi twrze jejich

také wypáleny byly, obeslal wäecky nejwysëi allied

niky a saudce zemské 11a hrad Prazsky ke dni 1 února,

mësta pak ke zprawení sebe pì'ed nimi ke dni4února.

Také ed krále pi'isle mestům psani otewí-ené, die

smyslu a wůle p. Lwa, s nemilestí a. hnëwem, protoze

dali poprawiti wéznë, jemu se neepowédéwëe. Prazané

wsak a mésta poslali pánům swůj manifest dne 4února

dany a brzy take tiskem wůbec rozhláëeny, ed

pewëdèli na. zaleby Sudowy obsirnë, odkrywajice wäe

cky jeho i tewary'sůw а pomocnikůw jeho neëlechet

nosti, jezto pry „statky nase, ne jako dobì'i, na swo

bodnych králewskych silnicich brali, a majie z toho

kratochwili a posméch, ekolo mest objizdëli, zdaby

koho pobiti neb oblaupiti mohli, jini pak ty laupez

níky, wrahy a zlodéje na swá. obydli pì'ijimali, jim

rady dáwali, keñmi, penèzi, slauhami swymi je zakla

dali. Takowi králewské komory zledéji a. jich pomoc

шея, .a jini wy'trzni пае цеюнко то ale ijiny'eh

okolnich zemi, pi'echewáwáni jsau na Janowicich i s tim,

eo naëich statkůw bywalo pobráne, a aukladewé, e

ktcryeh Suda debŕe wëdél, odtud sau se äikowali.

Králewé JMt (Wladislaw i Ludwik) mnohá psani, pe

selstwí, zádosti o té wéei sau wzkládali a, kemu ná.

lezelo, porauóeli, i my w ebecnich snëmich za сей sme

presili: wëak proto ani po jejich napomenuti, ani po

naäich zadostech neni obmy'sleno zádné opatî'eni ed

práwa, jezteby se stawu nasemu hediti mohlo; az na.

pesledy pí'cd КМ]. Mtí i pi'cd ebccnymi snëmy uëinìli
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smc tu zjewnau opowèd, ze sebe sami jiz opustiti moei 1521

nebudeme. A ponêwadz odpowëdnici nasi odpowídali

nam i za swé pomocniky, Suda pak byl jejieh pomoc

nikem zjewnym, my dle starobylého а sprawedliwého

ì'ádu se zaclxowati a k nèmu i k jeho statku hned

sáhnauti sme méli; neb proti tomu, kdo podlé cti ctnè

neëini, cti swé ohrazowati nem' zádná powinnost. Máme

tu wiru, a za jistau wëc jest u nás, ze WMt, páni a

rytíi'stwo, máte spolu s námi wëtäí zadost obecného

dobrého a cti králowstwi tohoto i swornosti wsech

stawůw, nezli abyste zbyteöné litowati chtëli sprawed

liwé pì'ihody nëkolika wytrînycll osob, pî'i Öemz teprw

jistá. i prawá. skoda králi, králowstwi a stawům státi

by se mohla i musila“ oc. 313

Nicménë o suchych dnech postních (20 února sl.) 20

Albrecht Rendl nerozmyëlel se prowádéti u saudu zem- Feb'

ského zalobu na Klatowské, kterak oni s jinymi тёщу

pì'iprawili Petra Sudu о statek, proti ŕádu pry a práwu,

bez jeho winy. Tente pan Rendl, prosed jiz wëecky

důstojnosti a úi'ady, které osobám stawu rytiŕského za

jeho wéku dostupny byly, s koncem téméŕ wsude ne

ëfastnym, a rozkmoti'iw se pomalu také sc wäemi stawy,

jichzto prwé byl miláókem, (an posléze i od stawu

mestského we pìíèinë úŕadu podkomoi'ského byl opu

stén,) stal se byl орёт tim, éim byl pŕed 251ety, pau

hym i'eënikem u saudu zemského. Postawiw se ale

preti nëmu pied saudem neméné známy ŕeënik,

M. Jan Paëek z Wratu, jal se ho Winiti, ze se pry

wäem ti'em stawům zle zachowal a nadewäemi zradil:

„protoz znej, (di,) newiëli, ze pî'ed zádnym práwem

313) Tià'tëny manifest Praísky, рвал; Sndowo i jinycli wice na

chltzi' se w archivu Tŕebonskc'm. `
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1521 ty mluwiti nemáä, ani zádného práwa uäiti.“ Kdyz

takto poóali oba hádati se a pre sama pi'enesena jest

na pole pauhych osobnosti, az pry ŕcënikowé oba od

auŕadu okí'iknuti byti musilì,314 nebylo diwu, 2е tim

nedopomoäeno práwa. Bylo to, pokud nám známo,

posledni pánë Rendlowo wystaupeni u wei'ejnost; neb

nedlauho pozdèji (9 záŕi 1522,) powolán byl s tohoto

swèta. Powáíimeli bedliwëji památny zjew osoby jeho

w déjináeh nasich, plnj'7 blesku i odporu, plnj'7 pohádek

posud nerozŕesenych, plnj'r ëinnosti a. skutkůw, kdyä

ne blahodárnych, aspoñ widy důleäitych, an ìalobcům

swym, bezmála celému narodu, hrdë stawí se na od

por, wolaje: „já chowal se wädy poctiwëji пе211 wy

wsichni!u —- netraufáme si pi'ipojiti hlasu swého k o

byëejnému 112 podnes zatracowani painátky a jmena.

jeho. Aëkoli Rendl, unaëen 'jsa piedsudky swého wëku,

s poöátku mocného působeni swého proti stawu mest

skému nebyl owëem bez winy, a pomluw, soèeni i po

dezî'iwáni jeho se wäelikych stran nebylo mtry ani

konce, newynesen predce na jewo a. nezjiëtén iádny

skutek oprawdowy, jenz by do stinu stawil mrawni

jeho powahu, kdezto skutkowé swëdëici naopak jsau

na snadé. Neníli moine, 2е 111112, wzdorowawäi obec

nému о воЬё domnëni, byl wskutku lepsim, nezli jeho

wék ho miti chtél? Neb 2е aspoñ we weŕejném íiwoté

té doby ctnosti obëanské jen na male, oswëcowaly вран

sty wáäni sobeokych a. nemrawnych, 0 tom Wyprawo

wáninaäe 110111120] hojnëjsi dáwá. swëdectwi, nezli komu

libo byti můìe.

Po nawracení se pana Lwa do Öech sesel se

weliky poëet panstwa i rytiŕstwa na brad Praàsky

'314) Stafi letopisowé str. 448v
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19 bŕezna ku poradë, co а jakby poóiti mëli na po- 1521

koi-eni mëst a na. potrestání pychu nad Petremy SudauMìì'

а. jinymi zemany dokázaného. Uzawì'eno pozádati

krále o iniciativu we smëru tom, a teprw kdyby ji

odepŕel, sebrati potŕebny k tomu poëet wojska.""5

Pan Lew dne 22 dubna p0 wëech krajích naî'izowal 22

opét weî'ejnau hotowost, udáwaje pî'iéiny jeji jen po- Apr’

wäechnë a bez pŕimého naznaëení proti mëstům, i na.

pomínaje, aby wäickni tenkráte lépe dbalí byli hlasu

jeho a powinnosti swj'fch, nezli potud bylo se stáwalo. _

Potom 6 máje pohánël Klatowskj'fch i Táborskj'lch, aby 6 Mai

w suché dni letniëní (22 máje sl.) stáli pŕed nim a,

úî'adem jeho na hradë Prazském, а zprawili se Wäeho

toho, co jim Petr Suda i jini urození lidé za winu

klásti budau. Ale král Ludwik jiz 4 máje z Budina 4 Mai
rozeslal byl do Öech rozkazy pŕísné, aby tenkráte i

wsichni saudowé a wäecka wedení práwa zastawena. i

odlozcua byla ai do ëasu sw. Jeronyma (30 záî'í):

„nebot známe (di) to skuteënë, ze na tento ¿as wice

ke mnoho tëìêím různîcem w tom králowstwi, nezli

k jakému upokojenl skrze takowé saudy mohloby pl'i

jíti, dokawadzbychom my w takowau wëe sami na.

hlednauti neráëili.“316 вши se byl zajisté mezitím

we smj'fëlení o wëcech ëeskj'fcll па králowë dwoŕe w

Budinë takowj'r obrat, jako nëkdy roku 1518, a zdá

se ze hlawní pì'íëinu k nèmu dal, jako prwé, заве гу

tii’ Procek Malj'Í z Cetnë, owäem ale pomocí krále

Sigmunda Polského `a. Karla knizete Minstcrberského,

со pî'ímluwcůw za mësta. Jezdil totiä pan Procek, со

sekretáñ` a posel krále Polského, nëkolikrát mezi Bu

315) Ради! 0 tom we Wímarském archivu.

316) Dle psam' w h'chivu Tï-ebonském. Srown. этан letop. slr. 449.
Y 25
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1521 dínem a. Prahau, napominaje tu k wernosti a stálosti

12

Jul.

pì'i pánu dédiëném, tam liée nèkdejäí ústrky mezi

stawy Öeskymi a jejieh rozdilné se ehowání ku králi

Wladislawowi, a zakládaje tudy take důwërnëjsi jakési

mezi kralem a mësty èeskjmi styky. Swëdéi o tom

[ст-(120100 psani ku Pruianům ze dne 12 öerwence, pode

psané wlastni jeho rukau a liäicí se obsahem i slohem

od obyòejnych tehdáz psani kaneeláŕskych, tak ze je

za wyraz osobnieh citůw a myälének mladého panow

nika powazowati můzeme. Seznaw pry skrze knízete

Karla i skrze Proeka, jak rozliëné jejieh obtizeni, tak

i wernost a. poddanost prokázanau otci jeho, slibowal

opatì'iti je pi'i-swém do Öech pì'íjezdu (Пе sprawedl

nosti jejieh; „a sami (di) znáti a rozuméti můzete, ze

sebe i was wëech poddanych naäich lépe, sluänëji al

sprawedliwëji opati'iti nemůzeme, nezli tim, coz jest

nám králem Polskj'fm JMti ukázano a. wámi schwaleno.

A protoz nasi mili wérníl mëjtez w tom strpeni a.

Waite nynëjäí spůsob náfs', a nebud wám protimyslné

nésti bî'emena odpornyoh wëcí, kdyz nám králi pánu

waëemu téz po wůli se nedéje. ‚ Wdéëni jsme toho,

ze pŕìjawäe uctiwé poselstwi krále Polského, dali ste

znáti, ze nás W niëemz neminite a neehcete opustiti.

Jsmet nyni u welikém nebezpeöenstwí, we wäech wé

cech naëich nemajice таща rady ani pomoci; a. to

pŕiëlo na nas w tomto бане a w létech naëich mladj'ch.

Protoz i to psani wáziti budete, které еще nyni о ро

шос proti Turkům poslali nejw. purkrabí Prazskému,

aby je známo uëinil wëem stawům. Ukazte se nad

jiné hotowy byti ku pomoci a k obranë osoby naäi,

tak aby nám bez meëkáni lidem i pésimi po

moc uëinëna byla. Take wëŕime, ze tp skuteůnë pred

se wezmete a pî'i wëem stawu méstském zjednáte, aby
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do příjezdu našeho do toho králowstwi pokoj byl-za.- 1521

chowán a wšecky Wěci různičné aby na dobré míře

stály a na. nás o Wše aby přestáno bylo, což my s po

moci boží dobře srownáme a, na dobrém konci в po

ctiwostí postawíme. Také nebuď wás tajno, že' wčera

přijali sme sem do Budína s nejwětší radostí a poeti

wosti králowau Její Mt, рации а, manželku naši nej

milejší, a zítra, dáli pán bůh, ačkoliwěk nerádi, Wšak

pro obranu wšeho kí'esfanstwa, pamatujíc na rod náš,

na císaře a krále křesťanské, do pole jeti musíme, ja

kož о tom i nejw. purkrabíPražskému píšeme“ oc. “7

О konečné spřízněm' se rodůw Hababurského a

Jagellonského jednalo se bylo oprawdowě opět jak před

korunowáním Karla V w Cachách (dne 23 října 1520,)

tak i po něm. Dne 7 listopadu 1520 oswědčil se Karel,

že nechtěje ani sám odřici se Anny Uherské a České,

- ani odjimatí bratrowi swému naděje k nx', odkládal byl

potud rozhodnutí O té wěci: nyní ale, nemohu, pro jiné

záwazky pojmąuti jí sám a nechtěje ukl'iwditi bratrowì,

swolowal, aby dokonány byly předešlé jeho námluwy.

Proto hotow byl, nejen postaupiti jemu na dil jeho

patero wéwodstwí zemi Rakauskýoh, ale budauli za to

задан on a král Ludwik, „také powy'šiti je na_ krá

lowstwí a jmenowati Ferdinanda. králem Rakauským;“

rozdíl ten dědičný zemí domu Rakauského později

smlauwami we Wurmusu (28 dubna 1521) a w Brus

lich (7 února 1522) proweden určitěji а auplněji. Arci

kniže Ferdinand dal w Bruslích 17 listopadu 1520

nowé plnomoeí k zasnaubeni swému, kteréž pot-0m do

konáno w Inšpruku 11 prosince 1520 u přítomnosti

317) Psaní to zachowalo se we sbírce Chaos rerum memorab.'

w archívu Pražském.

25’1L
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1521

26

Mai

oban králowen newest, Marie i Anny, skrze pluomoc

niky obau stran; a. kdyz koneënë Ferdinand prijel co

panownik do Lince w Rakausich 26 máje 1521, sla.

wena tam po nëkolika dnech skuteöná jeho swatba.

. s Annau Uherskau a. Öeskau, Marie pak Wezena. do

11

Jul.

Uher a odewzdána zenichowi swému, jakoz jeho psani

swëdëi, 11 öerwence, dwa. dni pied jeho wytáhnutim

do boje proti Turkům. “а

Sausedstwi Turkůw bywalo Uhrům od jakziwa

nepokojné a nebezpeóné, i kdyz panowalo primëi'i:

nyni ale, po smx'ti Selima (1- 21 záí'i 1520,) kdyz na

staupil wládu Soliman I, jeden z nejmohutnëjëich a.

nejdrawéjâieh sultanůw, dostaupile nebezpeëí swéhe

wrchole. Panownik tento, maje pojiätëny pokoj w Asii

a w Africe, obrátil wäecky snahy а, sily swé proti zá.

padu, а. jiz w únoru 1521 poëalo táhnauti mohutné

wojsko pres Balkan k Dunaji, pro dobytí nejdůlezitëj

sich tam leìicicli pewnosti, Bëlelzradu a Sabce, kdezto

w Ullrich o nastáwajici pohromë nejen starosti, ale

jeätë ani tuëeni nemëii. Král Ludwik wyprawil sice

poselstwi uherské i öeské na. snëm ŕiëskj'7 do Wur

musu, kdezto dne 3 dubna proboët Jeronym Balbus

reënil jako nékdy Aeneas Sylvius wymluwnë о ро

й'еЬё. pî'ispëti kî'estanům ku pomoei: ale narod né

meckj" práwé tehdáä zamëstnán .byl pŕiliä myälenkami

а. starostmi jiného druhu, zwlástë za pi'iëinau nowot

Luterowych, nez aby kázani jakákoli о Tureich, ze

wsednëlá. ode dáwna, byla jej rozehì'áti mohla. Také

král Sigmund Polskj'f, a6 byl 10 dubna uzawî'el ètyr

leté pi'iméH s Pruskymi kŕizowniky, mél jeëté s Mos~

3 Apr.

10

Apr.

’318) Srown. F. B. von Bucholtz Gesch. Ferdinand I, I, 150-159.

Клипа, XIX, 196-203.
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kwany a. s Tatary pŕílìä tézké boje, пей aby synowci

swému poskytnauti mohl byl pomoc podstatnau. Arci

knize Ferdinand slibil poslati 3000 pëäich do Uher,

о kterjch newíme, pî'îslili skuteënë. Papez Leo X

tenkráte odepî'el zádané subsidie, Benátöané powolili

néco, kdyi jiz bylo pozdë.

A Uhï'i? Není pochyby, zeby sami, bez cizi po

moei, mohli byli odolati moci Solimanowë, kdyby byli

chtëli oprawdowë; dokázal to pï'íklad hrdinné posádky

Sabecké, která. bránila se, s Welikau nepî'átel skodau,

ай do posledního muze. Ale tak upî'imé dobré wůle

bylo w národu tom pî'iliä na mâle. Pewnosti wäecky

nacházely se we stawu hi'íäné zanedbanosti, a welitelé

jejich nemohli dowolati se pomoei u pokladnikůw zem

skych: Bêlehrad, (tak ujiätowali swëdkowé sauwëci

biskupu Janowi Daubrawskému,) mohl byti zachowán,

kdyby w ¿as jen sto dukátůw bylo se poslalo .posádce

na. potŕeby a na zold; dane dosti hojné, na obranu

zemë wybirané, tratíly se pŕi úŕadech wädy newidomë

a wysychaly, jako ì'eky nal pauëti piskowé, nedochá

zejíce swého cile. Ke hnusné lenosti а neteënosti

obecného lidu pojily se rozbroje a zrádné pikle mezi

hlawami národu; о zhaubném jejich působení máme,

mimo jiná dosawad známá, také domácí swëdectwi

nepodezŕelé. Nejw. purkrabi ëeskj' pan Lew psal Pe

trowi z Rosenberka (28 záŕi) tato slowa: „páni uheräti

a. obywatelé toho králowstwi dworné se pletau, а ne

budeli zwláätní bozí milosti, strach jest, ze oni bez

pomoei jinych národůw málo obrání a, prospëjí. Nébrz

toto jest slyäeti, йеЪу nëkdo z nich pi'ál naäemu pánu

pádu, snad chtëje sám panowati: jakoby tepruwa. ten

umèl, kdyzby Wesel w panowáni, Turkům se brániti a.

toho králowstwi obhajowati.“ Neti'eba. tuäim dokládati,

1521

 

28

Sept.
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1521

8 Jul.

29

Aug.

ze to meŕilo na Wojwodu Sedmihradského, Jana ze

Zápoli. Pan Lew mel swé zpráwy od Wojtecha 2 Pern

eteina, tento pak od swého bratra Jana, 50112 té doby

zdrzowal se osobne w Uhî'ich, wzdy po boku krále

Ludwika.. Na dwoi'e kralowe melo se za jisté, 20 So

liman smeŕowal tenkráte ku podmaneni celého králow

stwi Uherského: proto král, ae nerad wzdalowal se

od newesty, wytáhl pi'edce osobne do boje, aby pri

kladem swym, dle starobylého ŕádu, powzbudil a do

nutil weekeren ozbrojeny národ za. sebau. Pobyl té

doby (w záŕi a rijnu) delei eas w onom meste Moháei,

které pozdeji stalo se osudnym pro památku jeho,

widy oeekáwaje wetei робе: bojownikůw k sobe, aby

eeliti mohl Turkům, jezto dobywëe Sabce 8 eerwence,

Belehradu 29 srpna, plenili Sremsko a nynejei Banat.

Kreme palatina Stepana Bátoryho neuposleehnul zádny

z prednich magnatůw a prelatůw rozkazu jeho; a proti

kralowe wůli nalezal wojwoda Scdmihradsky wzdy ne

jaké prieiny, nespojiti s nim wcjenskych sil swyeh.

Ze Soliman spokojil se dobytim pi'ednich podunajskych

pewnosti, a wrátil se brzy do Konstantinopole zase,

k tomu Wedla ho jen wlastni wůle, nikoli bazen pred

nepŕátely.

Pomoc branná, která 2 Öech einila se králi Lud

wikowi, mela tu hlawní wadu do sebe, 20 prichazela

pozde. Jiî prwni o ni iadost králowa oznámila se

Öechům teprw kn konci mesice eerwna, kdyz 512 So

liman sam byl nedaleko Sabc'e,'a nepi'ikladáno ji wetäi

důlezitosti, 00211 tem, které ji predcházewee, byly 512

takorka zobecneiy. Take králowo skloneni se k me

stům stalo se. záwadau rychlejeiho wyî'izeni. W prw

nich dnech mesice eerwence bylì predni nektel'i pani

strany páne Lwowy zase pohromade, wzdy jeete radice
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se, kterakby Petra. Sudy na mêstech pomstiti mëli, a 1621

ulozili proto stawu panskému i rytiŕskému .zwláätni

sjezd do Raudnice ke dni 4 srpna. Pan Lew dne4Aug.

13 ëerwence psal Petrowi z Rosenberka, йе „pŕijel 13

k nam nëjaky pan Jií'ik Charwat od krále s tim po~ ан"

selstwim, Zeby koneënë cisaî' Turecky do Uher táhl,

zádaje nas za pomoc. I dali sme jemu odpowëd pek

nau, ale na ten sme konec zawi-eli, йе tepruwa z toho

snëmu (Raudnického,) kdyä se nasi stawowé sejdau,

JMKé koneënau odpowëd dáme, jakau budeme moei

pomoc uůiniti.“’ Dotekl také w témze psani, ze pŕijel

do бес}: „néjaky Wlach anebo Francaus“ od krále

Franského, „chtëje najímati lidi,“ (na wojnu proti

Karlowi V.) Nemáme známosti co dale se dálo: ale

pŕed rukama jest swoleni wäech tti stawůw na snëmu

dräaném dne 12 záŕi о taîeni ku pomoci králi. Snëm 12

ten wolil sobë za wrchniho heitmana wäelio wojska Sept'

pana Hauka lirabé z Leisneku na Peniku a Nepomyëli,

„kterémuäto psáno byti má. lined ode wäech ш stawůw

pod zemskau peëeti, aby heitmanstwi to pî'ijeti k 'sobë

ráèil pro swatau wiru kî'estanskau, pro krále JMt

pána naäeho a pro toto králowstwi, jehoä jest obywa

telem, a jemu poddáni budte wsickni, kteî'i ode wsecli

tŕí stawůw ze wäi zemë posláni budau.“ Daläí obsali

snëmownílio sneäeni nai'izuje podrobnë о wyprawë co

lého wojska, o potŕebztch del, hakownic, prachu, o kla

deni wozůw, о puäkái'ich а korauhwecb, о platu jizd

nym (po pëti kopách mië. na mësic,) kopinnikům,

sti'elcům a pëëim oc. „Sluäba se jim má poëiti od té

soboty po sw. Jeronymu (5 í'ijna,) kdeíto strlinauti вей Out..

mají u Zdáru, kteryìŕA za Chotëboŕi leäí“ oc. Робе:

се1ё1ю wojska neudáwá se. Jeätë 22 záŕi rozesilal 22

nejw. purkrabë pan Lew po celém králowstwi napomi- Sept'
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1521 nani pilné,`aby neobmeäkali wyprawiti jizdnych 1 рё

Б1с11 die' snëmowniho swoleni, a stejnau dobau také

rytiŕ Procek Maly z Cetnë, eo posel obnu králůw,

Sigmunda i Ludwika, wei'ejnymilisty prosil, „pro swa

tau wirn kŕestanskau, pro pána boha i pro без: tohoto

králowstwi, aby osobu krále JMti z tak welikého ne

bezpeëenstwí wywesti a z rukau nepŕátel Turkůw wy

swoboditi ráëili.“ I wysláno bylo, jak di starj" leto

pisee, „робе: lidu znamenitj'7 podlé swoleni, ale nedo

jeli Uher a nawrzitili se zase: neb jim_oznámeno bylo,

ze eisaî' Tureckj'7 wyjel jim ze zemë, a ze jiz nemaji

nepŕatel.“ 3"’

Hnutí a brojení náboíenské, poëaté pi'ede dwëma

léty, nabywalo óim dale tim wetsi iiwosti a sily. Stary

letopisec iiëi dosti wërnë a nestrannë, kterak pry toho

~ ëasu „diwnë se miehalo mezi wäemi stawy, jak swët

skymi, tak i mezi knëäimi podobojimi, 2e se jedni od

drubych oddëlowali, diwné podstrky sobë ëinili, preti

sobë kazaii, co jedni chwáliii, to druzí hanëli a zase

naopak, jedni druhé kaccŕowali a pikhartowali, jedni

co prwé bywaio promëñowali a druzí mnohé wëci Wy

myëleli. A z takowého roztrháni a neswornosti knei

stwa mnoho zlého wzrostlo, i wypowídani nekteryeh

dobrych mëätanůw: neb byl lid rozdwojeny pi'i swém

náboäenstwi, jedni ehwáliee а oblibujice uëeni doktora

Martina Lutera a pobovînost bratra Matëje, jini pak

proti tomu kázali, aby to bylo liietrzcno, ze se jiz

slowo bozi káze w hospodách a ledakdes w d_omich

senkownich. Lide mezi sebau о to se wadili, ëasto

319) Staii letopisowé str. 450. Snëm 12 Sept. w rkp. Raudnickém.

Psani 13 Jul. 22 Sept. 28 Sept. ас w archiva Tŕebon.
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krat i bili bez litesti; také listy na se psali a tiskli, 1521

pisnë o sobë skládali.“ Jiz wleni stale se bylo, pe

smrti Jana Podusky, ze osadni Tynëti w Praze eblibili '

sobë jistého knëze Wáelawa. bakaláî'e: a hned jini byli

preti tomu, prawiee, ze jest z rety pikhartské, a. ze

wede k různiei a k neswernosti. Wzali pak prete ne

libest k nëmu, ze jim neehtël wystawowati swátosti

oltáî'ni a na kázani mluwil, ze nemá. wystawowáno byti.

Byw prete wypowëzen (18 prosince 1520) z Teyna,

ehedíwal kázat do far jinych. Wyznáni bratri ëeskyeh,

óili pikhartůw, bylo petud obecnému lidu w Praze

mnohem mene známo, neîli we krajich a mésteeh ji

nyeh: proto k uëeni Luterowu pejil se tu w hojné

míi'e půwab newoty; a kdyz Luter ваш znal se byti

husitau a podebojim, weliky робе: kaliënikůw neesty

chali se jiti za náwedem jeho ueennikůw. Ba. kdyz

sauëasnë i w Nëmeích mezi pi'iwrzenci nowého uëeni

peëaly se dëlati rezdily a rozbreje, jezto mnezi uëen

nici w nowém smëru hned i dale ehtéli, nezli mistr

uznáwal za dobré: prílisniei ti záhy obraeeli zi'etel

swůj k Öechám, kdezto daufali nalezti zdárnau půdu

pro swé idey. Toho дави, kdyz Luter pohánën byl

na snem ŕiäsky do Wurmusu k osprawednëni sebe,

рты ed ného, jak swëdói stary letopisec, mui uëenji,

M. Tomás mnich sam druhy ze Cwikewa, nejprw do

Zatce a. odtud do Prahy. „Ten jest rozdáwal tële a

krew bezi pod obejí spůsebau lidu obeenému obojilxo

pohlawi; na pët set lidu z rukau jeho pŕijimalo We

Cwikowë. Téz i w Öechácli wTeyné kostele pedáwal

jest а. kazal slowa. bozi î'eöi nemeckau i také latinskau

w Betlémë a u bozihe Téla. Potom ho páni ehowali

na swůj gros we weliké kolleji (Karoline) mezi mistry.“

Jiny sauwëky kronikáì` prawi, ze ho nèktei'i pani
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1621 ëeätí sami byli powolali k sobìâ.'mu Byl to M. Tomás

Münzen', powêstny pozdëji půwodce sekty Anabaptistûw

° a ponëkud i krwawé selské wálky w Némcich; neb

12

Apr.

i pì'i némecké reformaci, puzením pî'irody samé, ob

jewila se hned s poëátku tatáí rozmanitost myslének

a zjewůw pì'emräténych, kterau mim w Öechách o sto

let dŕiwe pozorowati bylo. - Zdá se ze Münzerowy ì'eëi

wystŕedné daly hlawní pl'íêinu ke swoláni do Prahy

synody podobojich w mësíci dubnu 1521, která byla

pry tak zmatecna i roztrzita, ze dotëeny шинш- ай

i stydël se o ni psáti. Zachowalo se wäak „zůstáni

a swoleni wäeho knëistwa kŕálowstwí Öeského pod

oboji spůsobau na obecném snëmu w Praz'e pî'i swá

tosti (12 dubna) uöinëné, za auŕadu M. Wáclawa (Sis

mánka) z Litomyäle, arcibiskupstwi Praîského admini

зимою,“ im spis pamëtihodny zwláâtë z té pi'ièiny,

ze stanowi а urëuje hlawní známky a prawidla wiry,

kterymi wyznáni kaliënické délilo se 0d wyznáni jak

ëeskych bratŕi, tak i protestantůw némeckych wesmës.

Hlawni tu důklad se пазе k seti'ení weëkeré staré

cirkewní tradice wedle pisem swatych; autorita „мам

a zwyklosti chwalitebnych církwe swaté“ jest tu roz

hodnë hájena; nápodobnë také sedmery swátosti, kle

kání pŕed swátosti oltáŕni ага. Jeden ëlanek tëchto

statut zni doslowné takto: Zádny pisma swatého

k swému smyslu wäetcönë aby nepotahowal aneb wy

320) Smil letopis. str. 445-6. 449. Piseckj pi'äe: Dieta mense

Aprili celebrata adeo confusa et давшем, de qua pudet scri

bere. Nostrae partis status in aliquot sectas divisi, pars sibi

quendam praedicatorem de Czwikow, M. Thomam Munzer

dictum, evocavit et in collegio magno constituit, qui in ca

pella Bethleom latine et germanice seetis suis praedîcavit oc.

Tisk sauwëky (jeden list in fol.) chowá se w archivu Tŕe~

bonském; rkp. bibliot. Lobkowské w_Praze.

321)
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kládal, ale podlé swatych uëitelůw od obecné cirkwe

swaté pi'ijatych a podlé smyslu ducha swatého a ŕádu

starobylého aby wyrozumiwal, uëil a wyznáwal; pakli

by se kdo wytrhl, aby pŕiäel k napraweni úŕadem

duchownim, a nechtëlliby oprawiti, aby trestán byl bez

pŕekáiky. Proti orodowáni жмусь, proti modlitbám

za mrtwé, proti panne Marii a kompaktatům иди)?

slowy wäeteónymi aby nepowstztwal ani каш“ atd.

О papeìi a hierarchii Rímské w zápisu tom cele mlëí

se. Temi wäak a podobnymi prosti'edky dáwní auto

rita cirkwe nedala se wice uhájiti ani znowa wztyëiti;

о kleslosti její w domnëni obecném swédëila demon

strace lidu Prazského, uëinëná w nedéli po památce

M. Jana. Husa (7 ëerwence.) Auŕadowé bojice se né

jaké pohromy na kláätery, dali byli toho dne zawi'íti

wsecky brany méstské, i na mostë, i na malé strane;

wsak welici haufowé, wdirajice se do kláäterůw u sw.

Jakuba, u sw. Klimenta i u Matky boit snéîné, spi

wali tam písnë husitské zapowézené a poti'iskali wnich

wäecky swatych obrazy a sochy.3M Jak wrtké ale

bylo wei'ejné mnëni uPraìanůw, dokáîe se brzy z dal

ëího wyprawowáni naäeho.

395 f

322) Steh' letop. str. 449. Piseckj dí: Iu die M. Hua volubile ac

ìndomitnm vulgns, sentiens tantam sectarnm controversiam,

in claustro. tumultuose insultum fecit` imagines et sculptilie

per vicos et plateas рея-панели, in coenum projecit. (MS.)

1521

7 Jul.



1521

CLANEK TRETI'.

KRÁL LUDWÍK W PRAZE. oBNowA M001

KRÁLOWSKÉ.

Zádoa тевгаш-асе тот: тщеты. Pani zdenzk Lew а Реи

z Rosenberka. Nechali mezz' Öechy а Uhfy. Králůw pŕlï ‘

jezd do бес/2. Jeho rádcowe' сёмге-‚МИ. Neuhody mezi krá

lem a нашу. РНзаЬа krdlowská. Korunowání králowny

Marie. Spůsoby králowského dworu w Öechách a пародо

jcnosl krále Sigmundozra. Swídnícká obec a spor рта-т:

se Slezáky. Pamëtní spis Маши mëstslcého. Poselstwi Ja

kuba Piso u krále Sigmunda. Obrat we wëcech без/гусь

маршал wà'ech ангина/ваш zermkjch, Obnowa moei krá

¿owaké. Книг Karel lllínsterberskgj a поил? auŕedm'ci zemätŕ.

Revisa zŕízení кеты/ю. Pan Lew w nemilosti; pŕímluwy

[стае Sigmunda. Král na odjezdu w Ките! hoŕe a w Llo

тике шуЫгйтЁ bem; w äeßhách.

(R. 1521—1523.)

W národu öcském za. posledních dob poëalo jiì

walné таща a äíî'iti se pî'eswëdëení, ze weŕejné jeho

zálezitosti Ely smërem nepl'awym a zhaubnym, ze'wůd

cowé jeho a wladaî'i zemätí, spustiwëe se zŕetele k o

becnému wäech dobrému, obraceli jej wice a wice ku

koi-istem saùkromym, a ze strach byl, aby koráb мы

со newidëti newrazil na auskalí témëŕ newyhnutelné.

Pi'iëiny strastného toho stawu doznáwány ein] dále tlm

zi'etelnéji w nastalém zemdleni a w malomocnosti moci

panowniói, jakozto té, která. powyäena jsauc nad růz

rawë.
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nymi jednotliwych osob i stawůw prospëchy, spatŕuje 1521

a. hledá cil swůj jen w obecném wsech blahu а uspo

kojeni. Král Wladíslaw dal se byl od nëkterych pánůw

èeskych wésti tak, ze mluwilo se jiz neméne prawdiwë

nezli wtipnë, ze on „kralowal“ sice jim, oni ale ze

„panowali“ jemu. Wlasteneckjy knizete Bartolomëje

pokus o 'restauraci moei krfílowské' nepodaî'iw se, mél

za. následek, ze protiwnici jeäté opatrnëji a. snaznéji

ohrazowali se w ziätném postaweni swém. Nyni kra

lowal mladik ne bez dobré wůle ani beze schopností,

ale nedosti óinny" a beze zkuëenosti, bez skuteëné moci

a bez pomocnikůw i rádcůw, ktei'izby starali se byli

wice o jeho a. obecné nezli о swé dobré. A pî'edee

wlastenci беби, (w jichzto ëele, po smrti “тёща z Pern

ëteina,‘rm stál mladäi jeho syn Wojtéch, od r. 1514

nejw. liofmistr zemsky,) newidèli jiného prostŕedku

k napraweni wëeho zlého a wëech nei'ádůw w zemi,

nezli aby král pi'ijeda do Öech, jako nékdy Kristus

pán do chrámu Jeruzalemského, wyhnal z auŕadůw а

saudůw zemskj'ch oëemetniky, kteì'i jako tam kupci

a penëzomënci z domu modlitby, tak zde ze swatyné

sprawedlnosti ëinili pry „peleä lotrowskau.“ Zádánot

owäem, aby ku pomoci sobé w dile nesnadném pi'iwedl

z cizich wlastí muze wèhlasné a wazené: ale byloli

jisto, йе najdau se tam muzowé, ktei'i rozumëti budau

obecnému dobrému w Öechách a daji sobé na ném

zálezeti wice, nezli na osobnieh swych zámërech? ne

323) Zemïelt byl u wysokém stáï'i, asi 86 let, na.l Pardubicích

8 Apr. 1521. Радий jeho z poslední doby (—— od 4 Januar.

1520 d0 18 Mart. 1521 -,) která z rkp. bibliotéky Rand

nické wydali w Archivu ëeském (I. 69» 137 a П. 136 -174,)

swëdëí o neobyëejné wädy jarosti a jssnosti ducha. jeho ai

do Вовсе wzorného jeho ìiwobytí.
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1521 byloli obáwati se, йе cizinci powedau nezkuäeného а

podajného králowského mladíka na cesty, které lépe

slauäiti budau zahraniönym jejich zájmům, neili pro

spéchûm národu ëeského а koruny jeho?

Za hlawního winníka. we pî'iëinë „zawedeni“ a

celé té zaëlosti пёс; öeskych naznaèowán byl hlasem

témëî' obecnym nejwyääi purkrabê Praîsky, Zdenè'k

Lew z Roà'mítála a na Blame', an zejmena od smlauwy

Swatojakubské r. 1508 prowozowal byl w zemi moc

swrchowanau na. mistë králowé. Ale bylali wina jeho

skuteënë na jewé? Ро mnohá léta, byli stawowé pam

sky а, тушку welebili jeho zásluhy o wlast a krále,

a. pomáhalì auöelům i podrobowali se rozkazům jeho;

a 0d krále mohl wykázati se hojnymi Несу na swé

dectwi, йе nejen zachowal se bez auhony a kwitowán

byl ï'ádnë z auëtůw sloìenych, ale йе wlasteneckjfm

působením zawázal sobé i panownika swého ke wdéë~

nostì. Bylli tedy skuteënë winnj'm, mél aspoñ mnoho

spoluwinníkůw, a pŕedewëim krále samého. Nebylt

on mui bezduchy a newzdëlanj, (аё kromë ëeského,

nerozumël jinému jazyku,) ani zlowolny a neëlechetny,

ba mél do sebe mnohé wzácné wlastnosti: wkládaje

se moci auî'adu swého do záleiitostí nesëislnj'ch, ne

wykraòowal nikdy z mezi a. forem zákonem pŕede

рванут, a naproti zájmům zahraniënym nepi'estáwal

zasazowatì se о práwa i swobody králowstwi ëeského.

Ale kdyi octla se w rukau jeho moc wrchní, ший ро

tud bezauhonnj7 néodolal pokuëcní, aby neprohlédal

ku prospéchu swému, pŕátel swych a stawu swého

wíce, neîli poíadowalo wysoké postaweni jeho. РН

lnuw záhy co nejauíeji ku pi'ední politické hlawë

stawu swého, рани Pet-rowi z Rosenbefrka, a. spŕáteliw

se s nim tak, Ze byli oba jako jedna duäe, nepodnikal
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nièeho bez rady a schwáleni tohoto рана, jenz wynikal 1621

nadeñ uèenosti а. politickym rozhledem, ale nikoli ói

stotau mrawni powahy. Oba páni w prodleni бани

otoóili se w auî'adech a. saudech zemskj'fch osobami,

které wice hledély zachowati se jim, nezli králi azemi,

a dospëly brzy w umèni, wyhowéti slowům sice a for

mám, ale nikoli duchu a skutkům sprawedlnosti. Proto

kdyz pi'i wsi dobré wůli snemu a stawůw nèkterj'fch,

pì'i èastém a hojném nad obyöej swolowání bemi, ne

ubywalo ani dluhůw kralowskj'ch, ani zmatkůw a ne

pokojůw w zemi, bylotë snadnèji seznáwati a wytykati

winy, nezli odkryti а pokárati winniky; owsem pak

náprawa nebyla tak rychle na snadé, jak se ji дото—

láwaly i potreby zeme i tuzby wlastencůw.

Posledni snëm r. 1521 swolán byl ke dni 2 pro

since, a obiral se témeì jen potŕebau a. spůsobem, u

westi koneënë krále Ludwika. do zeme. Wybráno po

dwau osobách z kazdého stawu, aby jely po nowém

roce do Budina. ku králi a. králowé, a priwedly je do

Öech. Na chowáni dworu jejieh w Praze swolil kazdj'I

staw po tisici kopách gr. è. od sebe, a mimo to mélo

se wybirati po krajich od kazdého, kdo mel statky

pozemské, s tisici kop севу jejieh po jedné kope, a

se sta. kop po З groäich èeskych. We wsech krajích

mély due 20 ledna roku pî'iätiho diti se sjezdy a wo

leny byti Osoby, po dwau. z kazdého stawu w kazdém

kraji, jezto mëly èasem swj'fm wyjeti spolu k uwítani

krále a králowny na pomezi; formulowána pŕisaha.,

kterauz král na témz pomezí zemi zawázati se mél.

Mimo to swoleno jest рани Petrowi zRosenberka., jako

prwé рани Lwowi, jezto na swych panstwich tësili se

z hojného wytëzku dolůw stŕibrnych, aby minoowati

mohli grose i peníze öeské ' na spůsob w Kutnéhoŕe
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1521 predepsanyß“ Mincmistr knizetstwí Swídnického pri

jat jest pod ochranu stawůw, an odepî'el byl ëiniti

poëet z nui-adn swého do komory uherské, a mél jej

uèiniti nu hradé Prazakém osobám od stawůw k tomu

wolenj'm; král mél zádán byti, aby ho nedal wice po

tahowati do Uber. Kniíe Opolsky mél byti wyzwán,

aby poddané swé pì'idrzel k tomu, by po jeho smrti

uëinili slib králi ceskému a. koruné éeské, nikolì ji

nému komukoli oc. ”5

Jiz z uzawî-ení tëchto poznati jest, kterak mezi

Öechy a Uhry té doby nepanowaly pomëry pi'átelské,

jeito Uhì'i neprestáwali osobowati sobé práwa. k zemim

koruny ceské. Nechuti mezi obèma národy pi'ibywalo

i tim, ze posledni wáleëné wyprawé èeské ku pomoei

proti Turkům wyëlo se bylo w Uhrich wstî'íc spůsobem

newdëcnym a neëetrnym, kdyi ji ani do zemë wkro

éìti nedowoleno. Sly wůbec reci o diwné Uhrůw hr

dosti e nepì'ízni k sausedům, protoZe nejen weliké

prekázky éinili w zemi swé, ale 1 nalilas рту mluwili

mnozi, zeby radéji podrobili se Turkům, neìliby jaké

324) Bohuslaw Balbin (Epitome rerum Bohem. p. 576) důwá. zají

xuawé zpráwy o hojnosti dolůw Krumlowskŕch: Ingens per

hacc tempore fodinarum Crumlovicnsium feracitas ct opulentia

fuísse scribitur: fodina. S. Adnlberti appellata штат argenti

copiam eñälndcbat, ut íntegras snepe argenti massas effodi

contingeret . . . . 111 argento auri graan coeperunt inveniri,

separatoque ignibus urgenjo inter 432 urgenti marchas, quae

intra trimestre ex tribus fodinis colligi solebant, decem auri

marchas reperîebant artifices 9c. - 0 рани Lwowi, co pilném

nskladnteli na hory stŕíbrné u Welhartic, u подыши 1 Pŕi

brami oc. uëinili еще zrm'nku w Öseopisu Öeského Museum,

1864, str. 12-13. Ostatnë srown. Graf Kaap. Sternberg,

Gesch. dcr böhm. Bergwerke, I, 216-248.

325) Staŕí letopisowé str. 450. Snëmowní zápîs w rkp. 811061110

kél'n l. 62-64.



ъ Nechuti mezi бес/ту a Uhry. 401

pomoci z Nemec a z Öech poziwati a ji snáeeti meli.'mi 1521.

A predce nedalo se zapirati, ba nezapirali oni sami,

ze weliké sile Turecké bez pomoci národůw jinych,

шмыг za různicemi a rczbroji swymi Wniti'nimi, odo

lati naprosto nemohli. Neetastné bazeni Zápolskych

po panowáni wyskytowalo se a wadilo We weech po

merech. Neméne popauzela Öeehy zjewná. nherskych

panůw neochota, propustiti krále Ludwika do Öech,

aekoli Wedelo se, 2e sami nemeli k nemu lasky. Kdyä

oni pi'cdstirali nebezpeei 2iwota krále swého w Се—

chách, páni eeeti neméne bali se, aby pan jejich neza

hynul thi'ich auklady jemu tam strojcnymi, a slowa

proneeená w tajné rade eeské od nejwyeeiho pisaŕe

Radslawa Bei'kowského z Sebiŕowa: „mili páni! malo

o JMKau se staráme w jeho mladosti; neb jestlizeby

zahynul w tom neelechetném národu, jisteby nám ne

mohlo pi'ieteno byti, nez jakobychom JMt sami o hrdlo

pŕiprawili# — doneeena bywee ku králi do Uber, na

byla i proslulosti cbecné, kdyi pan Radslaw zapiraje,

ìeby Uhry nazwal byl „národem neelechetnym,“ po

hnal půwodce té powesti k saudu pro urázku na cti.327

326) 1V odpowedi na sjesz Wideůském dne 7 Jun. 1522 od kni

ш ŕiäskjch poslům králñw Sigmunda i Ludwika dane eta“

se slowa naslednjicí: Ungariae provinciales superioribus annie

alienos milites, ipsis contra infideles subvenicntes, espere ac
minus amice exceperunt atque tractavernnt. Ut antem id

ipsum hoc quoqne tempore vehementer timendum, vel saltem

suspicandum sit, sunt qui referant, aliquos Ungaros palam

praedicare, malle Turcicum imperatorem agnoscere sunm

principem, quam Bohemicis et Gcrmanicis anxiliis nti et illa

ferte. (Acta Tomic. VI, 83.)

327) Wiz wynos kniìete Karls Minsterberského we pŕi o náŕku

cti mezi pŕedními pany eeskymi w deskách zemskych, kwa

ternu 45, lit. D. 23 (bez datum, ale z roku 1523-24.)

' 26
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Mezitím w posledních dncch stal se byl w Uhi'ich

znamenity obrat k lepëimu. Ztráta Bêlehradu a Èabce

a nebezpeëi widy bliäëí а bliìäi zbudily jádro narodu,

prostŕední a niìäí slechtu, k. takowé oprawdowosti, йе

seäedëi se u welikém poëtu na snëmu о sw. Alzbëtë,

pires wäecky plctichy swych magnatůw а. prelatůw, ne

showiwajic jiz ani hrabëti Zápolskému, uzawŕenim ne

méné wlasteneckym neìli energickym snaäila. se po

wztyëiti moc králowskau wzemi, donutila pŕedm' pány

wydati a postaupiti králi jeho матку a důchody bez

wyplaty, a swolila netoliko s poddanych swych, ale

i se sebe dan tak znamenitau, йе postaëiti mohla ne

toliko k chowáni králowa dworu, ale i k obrané wlasti

na deläí Баз. Poëinala w Uhì'ich jakoby nowá, aera,

kdyz pî'ed korunowánim králowny Marie we Stolnim

Bélehradë dne 11 prosince, král Ludwik sám znowa

korunowati se daw, nejen obnowil pî'isahu swau zemi,

ale i od stawůw ode wäech pŕijal nowau pî'isahu wér

nosti a. posluäenstwi. 3” Take úëastenstwi napotom

králowny Marie We wëcech wládnich maniela jejího

slibowalo napomáhati ku powzneëeni autority králowské.

Hrdá. Spanielka tato, ducha èile'ho a bystrého, byla

о rok starëi swého manìela, kterémuìŕJ teprw 13 ledna

1522 swatebnë oddána jest: i aökoli oba nowomanzelé

jeätë se byli newymanili cele z chautek a libosti wëku

mladického, ku kterymi od yádcůw a pëstaunůw swych

tytyz i z aumysla wedeni bywali, nemeëkali wäak we

äkole protiwenstwi nabywati záhy wice zralosti a opi-aw

1521

19

Nov.

11

Dec.

1522

13

Jan.

328) Swëdël o tom nowiny psané z Uher 11 Dec. 1521 w archiv“

Wimarském. Uzawŕem' snëmu o sw. Alibötë ¿Fte se w Acta

Tomic. V, 407-15. Kovachich vestigia comitiorum [1.513

547; srown. tamìe p. 506.
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dowosti."“m Bohuìel 20 wlastenecké nadseni snëmu o 1522

sw. Alzbétë, kdyz nenásledowalo nebezpeëi hned zase,

nemélo trwáni ani stálosti, 20 дапё swolenébudto zü

staly jen na papii'e, aneb rozplywaly se opët w rukau

bernieich, dobî'í utichli a pleticháí'i obnowili hru swau

zase; stálého w tehdejäieh Uhŕieh newyskytowaio se

nie, 110211 neuhasitelná hrabëte Zápolského 212е11 po

panowání.

Poslowé ze snëmu eeského, pani Wáelaw Kesa

tecky 2 Kolowrat, Jindŕieh Kutnauer a dwa mèëtané

Prazätí dawali z Budina 24 ledna 1522 zpráwu, 2е ро 24

mnohém mluweni a wyjednáwání s králem, kraiownau Jan’

a pany uherskymi, dana jim toho dne koneëná odpo

wéd, 2е král uminil, „preti wäeeh pánůw uherskyeh

wůlil a s welikym nebezpeéenstwim králowstwi Uher

ského,“ w deseti nebo w patnáeti dnech wyprawiti >se

. na cestu do Öech, 2е nachylil se k tomu „z nemalého

a pilného pi'iëinéni králowny Jeji Milosti," a 2е jii

toho nikterakîŕJ pro zadného zmëniti neráëi, zádaje a

daufaje, 20 Öechowé ho w niëemz neopusti. Chtèl

0011111, aby na hradë Praiském pŕipraweny byly byty

nejen pro dwůr jeho a králowny, aie také pro prední

jeho rady, zejmena pro шагом posia Ondŕeje 2 Burku,

pro markrabë Jiî'ibo a jiné. Wydal se wäak teprw

24 února na eestu w té nadèji, 20 za dwa mësiee wráti 24

se до Uber zase. Hlawní podnët weskerého poeinaniFebr'

jeho byla obawa, 2е Soliman w létë nastáwajieim wráti

se k autoku na Uhry jeëté silnëjsimu, пе211 wloni; do

eházely powësti z Konstantinopoie о nesmirnyeh pi'i

329) Dubravius piäe o Ludwikowi: Post nuptias temen frenum

mordere, suoque interdum arbitrio correre audebat, ealcar ei

uxore regina subdente hortanteque, ut regem aliquando, non

semper ministrum цветы. (Hist. Bohem. libr. 33.)

26*
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622 prawáeh wáleënyeh, ekteryehz ewëem nedalo se pred

widati, ze smëì'owaly tenkráte preti ostrowu Rhodu.

Proto Ludwik, nespoléhaje se na. Uhry, uminil hledati

pomoei ce nejpilnëji zwláëtë w koruné Öeské a u kni

ш ï'iäskych; u Polákůw, zamëstnanych девиз wzdy

wálkau s Moskwany a. Tatary, nebylo tenkráte mnoho

nadéje. Na. oeste do Heliëe doëla. ho psani ed cisai'e

Karla V i ed knizat i'iëskyeh, slibujiei aspen jednziní

0 brzkau pomoc; de Normberka ulozen byl proto ke

dni 1 brezna sjezd ŕiäsky, ku kterémuz woláln' také

uhersti a ëeätí poslowé; ed areiknizete Ferdinanda.

eëekáwáno poselstwi zwlástni k témuz cili. Z Holióe

dne 4 bŕezna rozepsal král snëm walny do Prahy ke

dni 16 bi'ezna, aby tu jednalo se e wëci potŕebné kra

lowstwi Öeskéhe, o kerunowáni králowé а. 0 pomoc

preti Turkům. „Budeli králowstwi Uherské pokazeno,

(tak psal Ludwik,) a zmeenili se he nepi'itel .wseho

ki'estanstwa, zdá. se nám zbyteëné wypisowati, jake

jest toho dalsi oëekáwani pro králowstwi éeské a jiné

zemë ekolni. Peslowé Wasi, kteréz pi'i nás mate, me

hau was zprawiti wéci jistych a nesmyälenych, sjakau

moei nikdy prwé neslychanau Turek priblizuje se

k naäemu králowstwi ne s jedné ale témëi` se wäech

stran, jezto` koneènë we dwau nedëlich můze w zemich

naäieh byti; aëkoli my králowstwi Uherské podlé nej

wyääi moznosti wyzdwihli sme, ze k boji hotowi jsau,

ale neni pedobné, aby, ono samo bez Wasi a jinych

ki'estanskych králůw a кыш pomoei odolati mohlo“

00.3" W tak trapnych okolnestech a oeekáwanich

nelze zazliti králi, ze zamyëlel w Öeehách jen takorka

na chwili ukázati se.

1 Mart.

4Mart.

16

Mart.

330) Psani w archivu Tŕebonském. Acta Tomic. VI, 26. 29—30.
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О cesté swé do Öech a do Prahy dáwal Ludwik

sám zpráwy palatinowi Stëpanu Bathorymu. 331 WMO

rawë pry sloziw pŕisahu, porownal Wetsí east různic

mezi stawy wzniklych; zůstala. jen jedna nesnáze, 0

woleni wyëëích aui'ednikůw zemskych, kterau pì'i ná.

wratu sw'ém ukliditi moei daufal. Hnuw se z Brna,

uwitán jest na pomezí -Öeském (za. Polnau a wsi Jano

wicemi, dne 22 biezna) od pánůw Lwa i Wojtëcha

z Pernäteina w eele témëŕ weëkeréllo panstwa i hoj

néllo poëtu rytiŕstwa ëeského, téi Praianůw a jinych

mest, wäe ozdobnë pi'iprawenych, w ‘éírém poli, s We

likym wsech oëekáwaním. Chtéli stawowé, aby tu na

pomezí slozil hned prwni pi'ísahu, (na poslednim

snemu formulowanau:) ëemuz on odepŕel, prawë, ze

jakozto král dédiënjr (a mohl doloziti, jiz korunowany),

nebyl powinen pî'isahati, nezli w Praze. Stawowé sly

sewäe důwody jeho, neèiníli pry dalëích tëzkostí. W

Nëmeckém Brodé pobyl asi den. U Öáslawi wyhrnul

se mu wsti'íc weliky daw lidu, nejwíce zamëstnaného

pi'ì horách, wnëmä málo kdo byl bez brané; neb kdo

nemël brnéni a pi'ilbice, nosil se s pawézau, puäkau

neb kopím. Ozdobnèji witán byl w Kutné Ноге samé,

kdezto pobyl dwa dni. Odtud kdyìŕl ku Praze blizil

se (28 bŕezna,) témëî' mili pi'ed mêstem (u Malesic)

walny hauf jizdnych w óisté zbrani wyäel mu w au

stì’ety. Pŕed mêstem pŕedstawil se mu prwni sbor zi

důw we poswátnych swych záwojlch, pëjíce nábozné

pisnë a kladauce pied nim desky zákona boäího

s prosbau Welikau, aby jich prstem swym dotknauti

ráëil; kdyì pak dotknul se jich, ne prstem ale biéikem

1522

22

Mart.

28

331) Pray, cpistolae procerum regni Hung. Posonii 1806, I, 153-6.

Кашне, ХХ, 363-7. Srown. Staff letopìsowé str. 450-51.

Mart.
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1522 swym jezdeckym, prosili opét о bièik ten na památku,

sto dukátůw pry zaů sloiiti se nabizejíce. 4W Praze

po wsech ulicich a námëstich, kudy táhl průwod kra

lowsky, od mêstskych bran az po most, вши we dwau

tadách nepŕeträitych odënci we zbrani, ŕemesla wsecka

pod swymi korauhwemi, rozléhaly se zwuky trub we

selych, a diwáctwem pi'eplnény byly prostory wsechny;

pani mêstky zwláäte na to wybrané wítaly krále i

králownu klanënim se i podáwanim rukau. О ducho

wenstwu podobojim neèini se mezi witajicimi zmínka:

kdyä ale bliìil se ke hradu král, prelati hradstí в Iza

kowstwem swym neopominuli prositi jeho, aby piede

wsim postaral se o brzké wyhlazeni kaciŕstwí w бе

cháeh. '

S králem pì'ijeli a wPraze pobyli také cizozemäti

jeho pŕední rádcowé, markrabé Jiî'i, Ondŕej z Burku

a biskup Ladislaw Salkan, k nimi nezadlauho pribyl

Polskj'I hrabé Jan Tarnowsky; a ponëwadä důlezitého

nabyli působeni we wëcech ëeskych, potŕebí bude pŕi

blednauti k osobnosti jejich ponëkud blize. Nejwet

sího wliwu poäiwal тат/ст“ Jíŕí, králůw sestŕenec,

jehoi Wladislaw posledni wůli ustanowil byl jemu za

pêstauna. Bylt on jeden z osmi synůw Fridricha mar

krabë Braniborského, panowawsiho jeäté na Anäpacliu

a Bairaitu, a Sofie sestry krále )Vladislawowjfгашиш) tudiz wnuk slawného nëkdy Albrechta pî'i

jmim Achillesa (1- 1486,) bratr Albrechts nyní nejw.

mistra kŕizownikůw Pruskych a bratranec dwau kur

tirstůw, Joachima Braniborského a Mohuckého Albrechta,

r. 1518 na kardinalstwi powyäenébo. „Byl to dobry

pan, (tak piäe о nem Dubravius,) ale wice staral se

o hotiny, diwadla, turnaje, hry a tance, nezli о wáìné

studie, a libůstkami takowymi nawnadil ducha Ludwi
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kowa tak, ze tëzäim poradám a péëem panownickym 1522

pî'íliä rád se wyhj'fbal.“ Winy wëak té nebylo dosti;

Öechowé mëli neménë Wázné jiné pî'íëiny nespokojenu

byti s aumysly a poëinanlm jeho. Bylt on jiz na

dwoŕe Wladislawowë jedním z ржать lowcůw na

кишит a panstwl wëeliká, korunë Öeské manstwím

pî'isluëná, ëíhaje, kudyby je budto wyprosami, bud

smlauwami dédiönj'fmi mohl k sobë pï'iwesti; шиш

о kniìetstwí Hlohowské pokauäel se nejednau, nabízeje

se pŕitom uéiniti pî'isahu korunë Uherské, jen aby od

uheŕskjch páriůw zádostem swym ziskal podporu. Kdyz

пут pi'ijel do Öech, byla mezi prwními jeho péëemi

шурша kraje Chebského, co î'iëské zástawy, od ko

runy Öeské, an bezpochyby chtél pî'ipojiti jej k zemim

otce swého, leöJ ze Chebätiysami protiwili se úmyslům

дают 1 jiné důkazy jeho zŕejmé k Öechům ne

pi'íznë pî'inese dalël пабе wyprawowáni. О panu Оп

‹11"су'ё z Burku (Andreas de Burgo,) kteréhoz jiì clsai'

Maximilian решён Ъу1 -‹10 tajné Ludwikowy rady,

málo jest nám wëdomo, i aspoñ nic zlého; tim wice

wlme о nejw. kancléî'i uherském, Ladislawu Salkanowz',

nyni biskupu Wacowském, pozdëji Jagerském а posléze

Ostî'ihomském arcibiskupu, leë ze ani jeho dobré k Се

chům wůle chwáliti nelze. . Poäly z rodiéůw ehudych

a rozkí'ièeny' lakomec, wynikal zdai'ilosti ducha wice

nezli uälechtilostí a. pewnosti mrawnl powahy, aëkoli

zdá se, ze w tëchto létech aspoñ upî-ímë peëowal o

dobré králowo. Nezadlauho nabyl rozhodného půso

beni we wëcech jak uherskych, tak i èeskj'ch. Byl

pak pî'iliënym Uhrem, nezli aby w otázkách spomych

332) Psaní Mikuláäo Hisrle z Chodůw dna 24 Apr. 1522. Orig.

w archiva Chebském.
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1522

31

Mart

Ьу1 mohl nestraniti proti Cechům. О Janowi Tarnow

ském a jinych méné důlezitych cizîncich na dwoi'e

Ludwikowë w Praze nemáme co î'íci zwlástniho.

Wäickni dobromady mëli tu wadu do sebe, ze neznawäe

dáwnjfch události а pomërůw ëeskj'ch, a. jsauce nadto

naplnëni obyëejny'fmi о kacii'ich pi'edsudky, neumëli

dlauho uhodnauti na. prawé zmatkůw ëeskych pî'iëiny,

ani na. cesty, kterymi by napraweni byti mohli.

Neshoda náhledůw krále Ludwikowjfch a rad jeho

cizozemskjch s náhledy stawůw Öeskych o wzájemnych

pomërech práwních objewila se hned pï'i poöatém dne

'31 bî'ezna jednáni, kterak mél král uweden byti wplné

poziwáni swého wrchmoci. Naskytowaly se dwa'hlawni

ústrky: jmenowáni nejw. kancléŕe p0 smrti Ladislawa

ze Sternberka na Bechyni (1' 18 listop. 1521,) a for

mule pi'isahy, kterau král zemi zawázati se mél. Lud»

Wik wmësici prosinci 1521 jmenowal byl kancléî'em

Öeskj'fm Jindî'icha Èwihowského z Risenberka, druho

x'ozeného nëkdy syna Půtowa, nepotázaw se о to snej

wyääimi auŕedniky a saudci zemskymi, (kteî'i na tom

místël pŕálì si miti Kriätofa ze Swamberka); wëtäina

pánůw ëeskyeh popírali platnost takowého jmenowáni,

a шт i platnost wäech akt, wydáwanych pod nim

z kaneelai'e èeské. PHsaha, kterau Ludwik mél uëi

niti zemi, dle zdáni stawůw выкусь. mela cele srow

náwati se s obsahem reversu, od krále Wladislawa

pi'i jeho korunowáni due 21 bŕezna 1509 daného,

tedy twrditi wyminky, pod kterymi rod Jagellonsky

16 èerwna 1471 Wůbec powolan byl na trůn ëesky; а“

nasledowné mél král zawázati se k zachowáni a pro

333) Srown. knihn XVI, k r. 1471, na str. 38-35; knîhu XVII,

k r. 1509 na str. 146.
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wedenj kompaktat Basilejskjch, k uwedeni areibiskupa. 1522

do zemë dle smyslu jejich, a. k jinj'fm powinnoetem,

které jiä otce jeho byly uwodily do welikych nesnází.

Ludwík a jeho radowé zpëéowali se proti tomu wäi

mocí; chtélit tuäím, aby ki'ál pi'ísahau zawázán a o

práwnên byl radëji ku potlaëeni kacíì'stwí w Öechách.

Jak tuhá byla. о to jednání, pouëuje nás psani od

pana Lwa Petrowi z Rosenberka dne 5 dubna dané,5 Арг

1«10й’со di: „Mél sem nadëji, йе nyní mnoho snémowati

nebudeme, ale proto wädy jeëté snémujeme a jeäté

nic еще nedokonali; neb toliko ns. jednom artikuli

stojíme, coi se powinnosti krále JMti tomuto králow

stwi uëinëni dotj'fëe. Staw panskj" a Praiané i ниш

mëstsky stojíme pŕi tom, kterak jest to zapsati ráéil

král Wladislaw, а pi'i nás stoji také nëco znamenitjch

osob z rytíî'stwa; пей, rozuml'me, pan pisaî‘(Rad~

slaw Bei-kowsky) s nëkterymi k jinému wede. Pak

jeëtë se о to také dnes jednati má, i newím, na. ëem

to postawíme: пей nejsme toho úmyslu, abychom со

toho ustaupili, coìby bylo kujmë potomní a. ke ëkodë

swobod naáieh.“ “3*

Ponëwadä впёш tehdejäi W té otázce králi nebyl

po wůli, rozpuätën jest a. swolán jiny ke dni Swátosti

(2 máje,) od néhoì oöekáwáno wëtäí powolnosti. Mezi- 2 Mai
timl nespauätël král s oói wálky turecké, ku které do

äadowal se pomocì se wäech впал. Ze snëmu Norm

berského pñnesli do Prahy 20 dubna poslowé jeho, 20

biskup Señskj7 a Stépan Esterházy, dobré nowiny о Apr.'

powolnosti kniiat мажусь, jeìto nabízeli se jednati

we VVidni 2O máje skrze plnomocníky 0 wäech potî'e- 20_

bách a-podrobnostech wyprawy i'iëské k tomu cili; м”

334) Orig. w archiv“ Tŕebonském.
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1522 cisaîj nabizel wojsko swolené od î'iäe do Italie, arci

knize Ferdinand slibowal i sám osobnë táhnauti do

boje. Kdyz ale potom öím dále tim patrnëji ukazo

walo se, ze Soliman welikj'fmi pŕiprawami tohoto léta

nesmëî'owal proti Uhrům, ochabowala wiee a wice i

péëe wáleëná we kŕestanstwu, i u krále Ludwika. hor

liwost a pospëch k nawráceni se do Uher.

Neshoda mezi králem a stawy za pì'iëinau'formule

jeho pi'isahy nabyla takowé wáznosti, ze i Sigmund

Polsky uznal za potrebí, napomenauti Ludwika., aby

priéinil'se o urownáni a nedal z ni zrůsti nesnázem

2 Mai nowj'fm a jeëtë wëtäim. Snëm 1101939 0 Swátosti (2 máje)

ukázai se skuteënë powolnëjëim, nezli byl ръеаеыу.

Panu Lwowi a jeho pŕátelům owëem nemnoho zálezelo

na uznání kompaktat a uwedeni arcibiskupa podlé

nich, tim wiee ale na tom, aby Ludwik wyslownël za.

wázal se ke splnëni Wëech zápisůw Wladislawochh,

tak aby pry wywodil otce nejen z dluhůw, ale i ze

slibůw jeho: záwazek takowj'Y wëak zdál se králi a

rádcům jeho tim powázliwëjäim byti, ana sla ree, ze

w poslední dobë VVladislawowë, ba i po smrti jeho,

wydán byl nejeden zápis i bez jeho wëdomi a wůle.

Po mnohych a tuhych hádkách swoleno koneönë s obau

stran, 2e wynechala se w pi'isaze zminka jak о kom
paktatech i arcibiskupu, tak také о VVladislawowg'ch

о Mai zápisich, a dne 9 máje kral, pod korunau odin we

zlatohlaw, w kapli sw. VVáclawa na. hradé Prazském

sloäil pî'isahu, kterauz nejwysäi purkrabé pan Lew,

u thomnosti stawůw, pî-edŕikal jemu w tato slowa:

„Pŕisaháme pánu bohu, matce bozi i wäem swatym,

na tomto swatém èteni, 2e pany, rytiŕstwo a wládyky,

Praìany a mësta i wäecku obee králowstwi Öeského

cliceme a mame pi'i jejieh rádech, práwich, privile
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giich, wysadách, swobodách i sprawedliwostech, i152?

w starj'ch dobrych chwalitebnych obyëejích zachowati,

а od králowstwi tohoto Öeského nic neodcizowati ani

zastawowati, ale je radëji podlé moznosti nasi rozäiŕo

wati а mnoìiti, i wsecko èipiti, coi jest k dobrému a
poctiwému tohoto králowstwi Öeske'ho. Tak nám pán

bůh pomáhej а wäickni swatíî“ (Formule tato prisahy

králowské, wloäena bywëi potom do zi'ízeni zemského,

slauzila. za. wzor a ukládána wëem králům Öeskym

pri korunowání, a2 do tî'idcetileté wálky.) Stawowé

hned na to Wëichni rukau dánim elibowali králi Lud

wikowi wërnost а posluëenstwí. Mimo to zápisem

zwláätnim do desk zemskyeh wlozenj'm, (kteryz ale

nám nezachowal se,) priznal se král jak ke wäem pa

nownickj'm powinnostem swym, tak i ke dluhům po

Wladislawowi pozůstalym; zwláätní kommisse rozezná«

wati mëla prawdu i neprawdu pî'i nich. Neni nám

známo, proë Ludwík s takowau stawůw powolnosti

jeäté nebyl spokojen; nepi-estáwal zajisté stëzowati

sobé, ze musel prisahati, kterak ne jemu, ale stawům

se libilo. 335

Po tom obradu, kterjm král teprw w auplné p0

там swého wrchmocí uweden byl, urownána neza

dlaulxo také nesnáze o nowé jmenowaného kancléîe

w Öechách we smyslu jeho; pan Lew, maje za man

zelku sestru Jindi'ioha Swihowského a. poëítaw lio mezi

335) Zŕízení „мы r. 1550 lit. B. 7, r. 1564, 1594 lit. A. 2.

Acta Tomic. VI, 239 prawl: Rex Зил-пшеница: post multas

diñîcultates praestitit non ut volebat, sed ut necessitas postn

lavit; а. zase p. 241: Rex fuit Praga@ сонета prnestare jura

mentum non sicut volebat, sed sicut illi voluerunt. Srowu.

Csrpzow Amlecta Zittlv. p. 204. вши letopis. 451. Mon.

hist. univ. Prag. II, 274. Bai-toi 15 oc.
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1529 swé staupence ode dáwna, nemohl nadlauho ani opraw

dowe protiwiti se powyeeni jeho. а“

Neméne teiká. i »mnohem oprawdowejei nastala

wyjednáwani, kdyi král stawům na snemu высши—

denym pŕedloäiti dal skrze_ biskupa Ladislawa'Salkana

zadosti nasledujicii 1) aby manzelka jeho, kralcwna

Marie, korunowána byla na. králowstwi Öeské; 2) aby

zámkowé a důchodowé králowäti weichni w ruce jeho

bezprostî'edne postaupeni a odewzdáni bylì; 3) aby

zeme postarala se o koneene splaceni dluhůw po králi

Wladislawowi pozůstalych, a 4) aby zŕizena byla wá

leenáJ Wyprawa do Uher .ku pomoci proti Turkům.

Komnowání králowny Marie nemohlo co do zásady

oweem potkati se s odporem nizádnym, ale z priein

wedlejäich zbudilo pî'edce spory a. hádky nenadálé a

nad miru naruziwé. Král, jeni zamilowán byl do

manäelky swé, einil skwostné ku korunowáni pi'iprawy;

zridil drahau kredenci a sezwal drahne hostůw z ci

29. ziny ke dni 29 máje, kdezto slawnost ta diti se mela.

виден osobni. Jin knae замку а. Fridrich knee Leh

nicky, 'oba po matei'ich wnukowé nekdy krále Jii'iho,

Albrecht weliky mistr Prusky, markrabe Jiŕiho bratr,
knize Karel Minsterbersky", lnekteí'i biskupowé a pre

lati, lnemluwe о tech, kteî'i z jinych piiein byli pî'i

tomni, jako poslanci republiky Benatské oc. Radost

ale králowa zmai'ena jest hádkau powstalau mezi stawy,

kdo blize pi'i щи a kralowne jiti, kdo pred nimi

korunu, mee, äezlo, zlaté jablko atd. nésti meli.. Pan

sky staw, a шита pánì pod jednau, мы; to wee wy

hradne k sobe, na úkor podobojim a rytiŕstwu; a kdyi

336) Dle zpráw zachowanych w archivu Chebském, kaneeláì' eeská

9 Mai jeete byla zswŕena; 13 Jun. jiä nowy kancléŕ uznà

wan ode wäech.
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pŕed králem se hasteî'íce, po nëkolik dni smluwiti se 1522

nemohli, král rozhnëwaw se, odroèil den korunowáni,

dal zboi'iti pì'ipraweny jiì majestát, odnesti kredenci a

schowati stan skwostny i wäe, co ustrojeno bylo.

K radë pry Jana Hlawsy Wyì'ízena ta wëc potom

w nedëli dne 1 ёетпа na ten spůsob, ze král odjallJun.

neseni klenotůw slecliticům wesmës, a jda. sám w k0

runë podlé králowé do kostela sw. Wita, nesl w prawé

шее ìezlo, w lewé jablko, králowna zlaté dwa boch

niéky chleba, pí'ed mimi-pak meë nesl Jiŕí markrabì*l

Branìborsky. Kdyì wykonáno korunowáni skrze Sta

nislawa biskupa Olomuckého u pî'itomnosti biskupůw

jinych, pasowal král na rytiŕstwi drahnë osob, a mezi
Animi dwa náëelniky Praäské, Paäka i Hlawsu. Po na

wratu do palace w podobné úprawé, kdyì мацу z pá

` nůw ëeskych, pro hanbu pry, neukázal se k obëdu,

králowna neustáwala tëëiti a clilácholiti rozlmëwaného

i skormauceného manìela swého.337

Jiä to swëdèilo dosti o neutëäenych pomërech

osobnich, panowawäich té doby mezi králem a pŕed

nimi stawy дикуша: ìiwobyti pak, které wedl dwůr

králowskgj w Риге, a duch i aumysly, jezto jewily se

w radë jeho, nebyly s to, aby ziskaly mu w lidu mnoho

saucitu a pi'iznë. Dle zdáni markrabë Jiì'ibo, ktery

wládnul dworem posawad, mlady král a králowá ne

mëli se starati, nei kterakby nejlépe poziwati mohli

rozkoäi a lahod wezdejsiho äiwota; turnaje a kolby,

tance a hry, diwadla, hudby а kratochwile wäeliké

byly na dennim poŕádku; marnotratnosti a hyi'ení, p0

kud staèily penize i úwërek, nebylo miry ani konce.

837) Dle kronik Jiŕiho Píseckélio a sauwëkého nejmenownného

spisowatele, oban posud netiätënych. Stati letop. 452. Витой,

Weleslawin oc.



414 Кием куш. [мг Ludwik. было]: в.

1022 Кёуй koneéné král, je'sté za trwánì snëmu, dne 13

Jun.
öerwna pì'iäel poprwé zasednaut osobnë w nejwyëäím

пацан zemském, pan Lew, uchopiw se pi'ileîitosti, î-eëi

dlauhau a dojímawau pi'edstawowal jemu, Ze жмут:

spůsoby a obyöeji, ani radami cizincůw, newzdélá sobë

králowstwi ani Öeského ani Uherského. Pŕítomni ob

diwowali a welebili l'eènika., král mléel. а”

Welikj mistŕ kîfiìowníkůw Pruskych, markrabé

Albrecht, uìil byl pobytu a wliwu swého na. dwoŕe

Ludwíkowë we smëru а smyslu protiwném králi Sig

mundowi Polskému. Hledalf jeäté wëude, tu podtají,

tam zjewnê, pomoci, aby Wymaniti se mohl z wrch

práwí koruny Polské, а poäiwal k tomu cili pì'iznë

wëech km'ìat nëmeckych, zwláëtë pak bratrance Joa

chima, kurfìrsta Braniborského. Ludwik dal se na.

westi, йе o sw. Janë chtël sjeti se s arcikníietem Fer

dinandem we Wídni, aby jednal tam о wëci pruské

neménë neíli о turecké; i iádal Sigmunda, by smii'iw

se s Moskwany stůj co stůj, pî'ijel co nejdŕiwe do

Preäpurka. neb na jiné misto, kdeby в nim a s arci

kníietem o spoleënych potï'ebách dorozumëti se mohli.

Na to ale Sigmund dal odpowëd (z Wilna, шиш

3 éerwna) swédëicí о hluboké nespokojenostn~ se smé

rem, kterym se nesla Politika dworu nyni éeského.

StëZowal si, ie jakkoli pilnê a. wêrné is nemalj'm

nákladem snaäil se jak sám, tak i skrze hojná poscl

stwí, pracowati k dobrému Ludwikowu, newidël wëak

îádného z toho prospéchu, ani ieby upî'imné jeho rady

a iádosti bylo wëímáno a následowáno. A2 рту Lud

3Jun.

338) Dle sauëasnjch psam' w archiva Chebském. Také Jiŕí Pí~

Becky pmwí k r. 1622: Rex tamqlxam juvenîs, sine sano ac

üdeli consilio, sineqne bons educatione exîltens, отце volup»

tatum et lndorum genus exercebat. (MB)



Dwůr král. w Praza a nupokojenost krále Sz'gmunda. 41.5

wik s Ferdinandem sejde se, budau oba. e swych zá- 1522

lezitosteçh desti miti èiniti; detykati se wéci pruskyeh,

tak wáinyeh a nesnadnych, nebude ani whod ani

radno. Mistr Prusky owsem ze rádby домам se oi

zíeh rezsudi, ale ze nemel obyëeje, wázati se w1ast

nimi slowy swymi, a i nyní ze nepŕestáwal hiedati

cest aukladnych a zlowolnych, kudyby zruäiti mohl

smlauwy ce nejslawnëji uzawiené. Sigmund ze nemehl

nezli diwiti se a tëzee nésti, ze èlowëk takewy pozi

wal u Ludwika tolikerë cti a lásky; král ‘Polsky ze

nebyl w takowém postaweni, aby nepí'iteli jeho pro

snadnejäi smíî'eni lahoditi se mélo, tento pak ze nemel

takowé powahy, aby důkazy dobrotiwesti a. lásky zmë

nily jeho úmysly. Ludwik ze uëini nejlépe, kdyz ne»

speléhaje se na cizi rady a pomoei, hledati budelpŕe

dewäim urownáni a smíi'eni se wlastnimi swymi ná.

redy; neb ed tëch jediné ze nabude pomoei nejpod

statnëjëi a nejspolehliwëjäi. 339

Tato Sigmundowa nespokojenost mela w Öechách

ten důlezity následek, ze pan Lew a pi'átelé jeho, ktei'í

take hned ed prwepeéátku s nedůwerau a mrzutesti

pati'ili na cizezemské Ludwikowy rady, nabywali

u krále Pelského wetsi a wëtëi priznë, a. doma wëtäi

moei a odwahy preti stram“J Pernsteinské a mêstům,

jichz i krzíl i radowé jeho jeätë male sebê шагам. Ba

spojenj'f wliw Braniborsky aUhersky, podrywaje práwa

koruny Öeské se wëelikych stran, dáwal opposiei preti

králewë rade az i twárnost wlasteneekau, kterau strana

pánë Lwowa tudiz nabywala wëtäi a. wëtäi popular

nosti w zemi. Kuriirst Braniborsky Joaehim odpiral

se powinnosti manské naproti králi Ludwikewi za. \

339) Acts Tomic. VI, 76. 80. 118.
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1522 hojná. Iéna koruny Öeské, w jichäto poäíwaní byl:

proto stawowé naléhali na krale, aby nemeëkal zi'iditi

hotowost w zemi a wyhlásiti Wálku protì nëmu; aëkoli

Sigmund sam namital, äeby zpozdilé bylo, kdyì Lud

wik u knizat ŕiëskych dozadowal se pomoci proti Tur

kům, takowym poöínaním podrázditi je proti sobé.

A jeätë wáänëjäí pŕiprawowal se rozstrk mezi králem

a radami jeho s jedné, a stawy ëeskymi s druhé

strany, za pî'íëinau wedeni exekuce proti obcz' Swid

m'cké we Slezsku, o kteréä potî'ebi jest nám wyslowiti

se mistnëji. ' _

VVétsi ëást krajinnych dëjin Slezskych této doby

zálezela w nekoneënych zmatcích, sporech a půtkách

o minci. Jaké neŕesti působiti musel w zemi té obëh

penéz óeskych, uherskych, polskych, жмусь a wlastné

slezskych pospolu, 1 caste jejieh mënëni, nebudeme zde

wykládati. Roku 1520 poslán byl od krále Ludwika

Jan Goston biskup Rábsky do Slez, aby zmatkům tem

1 jinym uëinil konec. Stalo se to jmenem králowym

owäem, ale pod ätítem uherské koruny, ana kaneelái`

uherská nepi'estáwala potahowati zemi Slezskych do

swého podruöí, w èemz jx' netoliko wrchní heitman,

stary'r Kazimir kniie Téëinskj'r a námëstek .jeho Frid

11011 knize Lehnicky, ale i jiné nekteré autority zemské

powolny byly. Öechowé nemohli uznáwati práwa ta

kowého, prowozowaného wice podlaudnë neäli otewi'enë,

a spol` z toho wznikly dospël zwláëtê wmëstë Swidnici

w krisi krwawau, kdyz rada toho mêsta podwolowala

se, obec ale postawila se na odpor, mincowym de

kretům biskupa Rábského. Jiz pí'i snëmu 2 prosince

1521 pî'ìpomenuli sme, kterak mincmistr Swidnicky

pi'ijat byl pod ochranu ëeskych stawůw, an spolu

s obci chtél drieti se zákonůw a rozkazůw Öeskych;
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obec Wyhnala 2 mesta swého wsecky osoby l'adni,1522

které protiwily se poëínani jejímu. Nemůzeme twr

diti, äeby to byla èinila pauze z jemnéjäiho citu pro

práwo: náï'ek krále Sigmunda Polského (w bî-eznu

1522 a pozdöji,) ie we Swidnici raiena, na skodu

jeho zemé, také chatrná. mince polská, pouëuje nas,

йе hnuti to Swidnické nepocházelo z kof-ene wlaste

neckého. Nicménë, kdyi král Ludwik jeste 20 öerwna 20

splnomocnil markrabé Jii'ího, aby (w uherském smyslu) Jun'

naprawil poruëeny we Slezích poŕádek, a markrabé,

powolaw z obce Swídnické k sobé nëkolik osob do

Wratislawi, tî'i 2 nich dne 12 éerwence dal stiti, na

to pak 14 éerwence mocí brannau poloäìl se pred я:

mêsto, k dobywant jeho, nemohli stawowé ëesti ne- °

teónë díwati se tomu; wzplanuti wálky obëanské zdálo

se newyhnutelnym, an jiä Karel z Sumburka na Trut

nowë jmenem Öeehůw мы obleäenym ku pomoci:340

leë ie králLudwík, zpozorowaw powázliwy staw wëcí,

odwolal markrabe od Swídnice náhle, karal jej z u

nahleného prolití krwe (23 ëerwence,) kázal propustiti

Swidnickó z wëzeni (28 èerwence,) a koneëné 5 srpnaöAug.

pohnal obë sporné strany pŕed sebe k saudu na hrad

Praisky ke dni 9 zati-í, метут rok ale pozdëji zaseQSept.

prodlen jest.' Kdyz pak kníìata Slezätl na sjezdu Ц

swém wc Wratislawi 14 záî'i zpëèowali so dati se sau- Sept.

310) Petr z Roscnberka 23 Jul. z Krumlown dáwal zpráwn: „Pise

mi nejw. pan pnrkrabie, йе markrabö Jiŕi dal we \Vratislawi

na 90 Swídnickych тёти“ wsázeti, nëkolík z nich zmuëiti

a tfi stiti, a Swidnîci, Мех-62 jest kralowské mesto, äeby

clltël obehnati. I jest na toln, ìeby mela. zemë obeslána byti

i markrabstwie Morawske', i jiné zemë k temuto králowstwí

prisluè'ejicí, aby wojensky zlióru byli а. talcowého МЫШЦ

Ъп‘шШ“ ос. (Orig. w archivu Tŕebonském.)
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1522

18

Sept.

rliti mimo zemi Slezskau, odwoláwajiee se k `welikému

swému privilegiata, 28 listopadu 1498 od krále Wla

dislawa. wj'mozenému, powstal z toho шейку práwní

spor mezi králowstwim Öesky'm a. mezi Sleza'ky o plat

nosti onoho privilegium, ktery'i rozŕeäen jest maje

státem od krále Ludwika. dne 18 záî'i wydanjim w

tento smysl: List onen od krále Wladislawa, ku pros

bám knizete Kazimira Tèäinského a Sigmunda Kurz

bacha swobodného pána. z Trachemberka na swobody

Slezské туфту, wyëel z kaneeláŕe neupì'imnë a ú~

kladnë; král Wladislaw bez wêdomí swého byl w to

uweden, ze w nêm swau rukau podepsatì se ráéil, ja

Кой to sám swj'fmî usty wyznal we )Vratislawi u ры

tomnosti nêkterych knízat, a Sigmund Kurzbach se

znal, ze о nowá obdarowáni w nëm, jako ieby heit

man w Slezich nemël bjwati neìli nékterj'r z кыш

Slezskych, a zeby Slezáci kromè Slez od krále swého

sauzeni byti nemohli, ani sám nejednal a. neprosil, ani

král ze k nim nepowolowal; cele ten list ie wydán,

w nepŕitomnosti nejw. kancléí'e, ty doby Jana 2 Selu

berka, a bez jeho wëdomí, od jakéhosi Neudekera,

pisal'e-w kanceláì'i, kteryî pro tu i jiné neëleehetnosti

а zrady potom na auték se dal. A ponéwadä икоту

list, kdy'by mél swůj průchod miti, wztahowalby se

k ujmé důstojenstwi králowského a moei jeho, zawi~

ralby cestu poddanym, ktei'ízby útoöiäté swe' ku králi

bráti chtëli, a. dotykalby se Wysoce swobod králowstwí

Öeského, pŕi kterychz koruna Óeská zachowána byti

má.: protoz ie ten list a potwrzeni w nëm dotëenyeb

obdarowáni nowych, král z moei swé králowské w Öe

ehách moî'i, rusi a wnic obracuje, aby na wëëné easy

nemóly moei nizádné, a, wäecks. dáni na základè jejich

dŕlwe neb pozdèji wyälá. aby byla, beze wäi platnosti.

х
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Pozdèji (19 listopadu 1522) wsecky půtky Swidnické 15'2'2

wynosem králowjm urownány na ten spůsob, ze wy

howélo se ponékud stranám obëma."“’

О snëmowních wëcech roku 1522 welmi nedosta

teèné jsme zpraweni. Wime sice, ze mezi hodem Swa

tosti (2 máje) a dncm sw.Ka.tei'iny (251istopadu) jesté

dwakráte snémowalo se, ale nelze uhodnauti, kdy aA

jak dlauho, ani z kterych pì'iëin zwláëtnich а s jakym

prospëchem. Z okolnosti té, ze na wëecky ötwery

snémy 0d mësíce máje az do prosincc odbywané za

chowal se jen jeden zápis kollektivnjf, (tiskemeraze

2l prosince чудищ?) dá se tusim sauditi, ze {жарой

prwní tí'i bywali ponékud baui'liwí, a rozcházeli se

beze zwláätnich usneëení. K zadosti králowë о spla.

сет jeho dluhůw stawowé pansky a „утку ochotni

byli hned na prwním snëmu swoliti, jak obyëejné,

k berni nowé, a to dosti znamenité: 0 postaupení ale

jemu zámkůw a důehodůw králowskych nechtëli sly

Бей di'íwe, nezliby wéŕitelé skuteènè obdrzeli summy,

we kterych jim oni zastaweni byli. Naproti tomu staw

méstsky, a s nim strana Wojtéchowa z Pernsteina we

slechte, zdráhali se о berni jakékoli jednati dŕíwe, nez

by stalo se dosti dawnému pozadawku, aby celé zemi

wei'ejnè na snëmu робе: uéinén byl podrobnj" ze wäech

berm' na králowské dluhy swolenych a pi'ijatych, kam

a jak obráccny byly. Nelze nam wyioziti, proé a ja

‘ куш spůsobem sne stati mohlo, ie ìádosti té tak sluëné,

a ëasto i opakowané i snëmem ehwálené, dosawad

pí'eclee bylo newyhowélo se; wime jen, ze pan Lew

341) Klose doeum. Gesch. wn Breslau, 3. Bd. 2 Theil, png. 905.

968 Hg. 983-4015. КМ]. majestht dne 18 Sept. 1522 zn

1-howal se jen w opisecll w ëeském gubern. a morawskëm

zemském archiv".
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1522 tim se wìdy zastiral,kìe mêl od krále Wladislawa po

ti'ebné kwitance i absolutoria, protoi йе daläích poètůw

skládati 00Ъу1 powinen. W tom bezpochyby zakládala

se hlawni pî'ióina snëmowm'ch onëch sporůw а baui'i,

о kterj'fchi ale zpráw urèìtëjëích а podrobnj'ch 0000—

stáwá se. Mezitím zwyklá. шатен-1110051 králowského

dworu jìì dáwuo wyëerpala byla summy swolené na

jeho w Praze chowání; а kdyi k nowym dluhům ne~

dostáwalo se dosti auwërku, král i králowá záby po

ëali stëîowati si na nauzî, kterau jim w Öechách

trpéti bylo. Y

Na osprawednëni neochoty swé ke swolowání

berní nowych podala mêsta králi Ludwíkowi грёз pa»

mëtmf, w nëmäto líëila obäímë wëeliká. obtííem', která

snáäeti musela drahnë let ode stawůw wyëëich. Sté

ìowala sobë zwláätë na staná. práwa, nëkdy od zem

ského saudu na né, kdyí w jìstj'fch pî'ech k nëmu

státi nechtëli, wynáëená: kteráä aëkoli jak Wj'nosem

krále madislawowym ze 000 28 prosince 1514, tak i

smluwau Swatowáclawskau s nich dáwno sñata byla,

mnozi älechtici zase zdwihati а listy zatykacími jim

pî'íkoŕí a. äkody 010111 nepî'estáwali, ba poèmali pohá

nëti pro né 1 р1°ес1 krále samého a jeho jmenem, аё

bezpochyby mimo jeho wëdomi a. wůli. Tauìili dále,

kterak Saud zemsky nálczy swj'fmi Widy umenëowat-i

usilowal práw a.‘swobod mëstskych; kterak-äleehticowé

nejen mëstům wkraëowali do iiwnosti 3031011, nj'er 1

nátisky 0111111 swym poddanym, jestliìe kteŕi о potî'eby

swé 11100011 k mëstům králowskym; jináée owäem йе

pomáhali mëstům swj'fm poddanym tak, йе mësta 11111

lowa, samojediná jsauc bez oehrany a. skracowána

w äiwnostech 1 заийепа wc práwích, musela hynauti

jak zámoänosti tak 1 poëtem obywatelstwa swého, jakoî
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pry о tom swëdéili mnozí w nich domowé pustí. „Pod- 1522

dani pod jinymi pany a na jejieh panstwí lépe se maji

Öasůw'tëchto, nezli my na dedictwi WKMti, jakozto

krále а. wrchniho pana swého. Wsak znamenáme, ze

\VMti wäemohauci bůh neráöil jest ukrátiti toho roz

umu, abyste swého dohrého a nás poddanych swych

sprawedliwe uziteëného znáti neráöili a nemohli. My

nebyli sme i nejsme odporni této berni posudné 1 ji

nym, ku kterym bez ujmy swobod swych státi chceme,

ráëili WKMt k náprawë pì'iwesti obtiìeni nase: nez

ráëilaliby na tom bytì a na ty rady nékteré se obra

ceti, aby toliko berne byla dáwána a lidé stawu mëst

ského na swych statcich aby ochuzowáni byli, jistë

my nemohlibychme 312 staëiti ani wytrwati, abychom

dáwajic nase statky a pomáhajic tomuto kralowstwi

ze záwad nepoctiwych, kterychz my sme nezawinili,

tak den ode dne hynauti mëli, a jini berauc to, coz

bychme dali, aWKMti k dobrému malo nebo nic toho

neobrátic, aby pod spůsobem swych swobod W nase

statky a ziwnosti se uwozowali“ 00. Na to král dne

18 ŕijna, wyprawiw nèkolik osob sobë oddanych z rady 18

Prazské do wëech swych mëst, slibowal, ze sejme Oct'

s nich wäecky obtiznosti, kteréz mëli jak о dotëená

práwa staná., tak i 0 Petra Sudu. jeëtë, a to beze wsi

jejieh hanby a lebkosti, swolíli k berni zárowcñ jinym

stawům; spolu pak zádal, aby mu co nejdŕiwe posláno

bylo 3000 kop gr. è. na chowání dworu jeho w Praze,

a summu tu potom aby mesta z budauci berne vyy

razila sobë.

342) Pamëtni spis mest chowá se w archivu Öeského Museum;

krâl. instrukce pro jednatele 18 Oct. w rkp. mesta Praiského

(Chaos rerum memorab.)
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1522

25

Ñov.

Na snëmu dotöeném о sw.KateHnë (251istopadu,)

toho léta jiz pátém, urownány jsau koneéné wäecky

nesnáze o berni, a swolena [стат pomoc, jakowé 'sotwa

bylo pamëtnikůw; w pl'ůmërn ро jednom groäi s jedné

kopy jmëní (ne důchodůw); wybirání jeji ale odroëeno

jeäté, pro wäeliké okolnosti, k roku bndaucimu, kde?.

imy o ni äií'e wykládati budeme. Nicménë, co du

jinych neshod mezikrálem a stawy, ty nejen nemií'nily

ale mnozin se, a nabj'fwaly den ode due powáiliwéjëi

powahy.

rednlky králowstwí èeskélio s jedné, a mezi radami

krále z ciziny pŕiëlymi s druhé strany, které wedly,

jak se zdálo, k rozhodnutí násilim. 3“

Kdyz po uzawi'eni pétiletého pi'ímërí sMoskwany,

ku konci r. 1522, králSigmuud wrátil se do Krakowa,

priälo k nëmu poselstwí jak od pana Lwa i pánůw

éeskych, tak ì od krá-le Ludwika, ëili radëjî od rad

jeho cizozemskjich. Öechowé zalowali, kterak mladj'

král dáwal se wselijak nawodìti k njmé práw а swo

bod králowstwi Üeského, a prosili jiz napred, aby

Sigmund nepi'ikládal wiry zpráwám, které posel rad

cizich, proboëta doktor Jaknb Piso, jmenem Ludwi

Byly to hlawnë půtky vmezi nejwyääimi au

343) Za wëtäi cást naäich zuámosti о krisi w záleìitostech ëeskjch

m. Febr. 1523 naemlé, а со ji predeälo, dëkowatî mame

wltìné n hojné sbires listin nëkdy do knnceláŕe krále Sig

munda I Polského doè'ljch, aneb z m' wyäljch, od kancléfe

Petra Tomického sebrany'ch, a pod jmenem „Acta Tomiciana“

i od nbs jiì cesto pï'ipomenutych; jichìto wydi'mim na „вы

- hrabë Dzialynski tnké о Öeskê dëjiny nenmlml sob?i Мять“

ziskal. Zprńwy о ярогесЬ гожусь г. 1523 tam podané po»

cházeji nejwice z pena nherakélm knncléŕe, biskupa Ladisluwn

Salkana, jeni w rompi-ich powstaljicll mezi Uhry a Öechy

neumël neìli tëmto dáwati kŕîwdu; na to wink nehledë.

uznati se musi, йе pedal i mnohé prnwé n шейке zwëstî

о pann Lwowi a jeho stl'anèí w Öecllácll.
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kowym, jemu pi'ednáeeti mel. W obeirné instrukci, 1522

dané proboetowi tomu, biskup Salkan skuteene lieil

neupŕínmé chowání se prînůw бейте]: kn králi swému

barwami ki'iklawymi, obwinení weak prawá s kŕiwymi

dohromady michaje."’“ My ze spisu jeho uwedeme

jen to, co poslanzi k wei-némuobrazu tehdejéiho stawn

weci.

„Páni eeetí, widauce krále w rade jeäste nedospe

lého, úsilne o to se zasaznji, aby nepojimal k sobe

cizozemcůw, ani wcházel s nimi w potaz jakykoli

o zalezitostech eeskych: sami pak Wedau jej we Wé

cech jak domácich tak i zahranienycli ku krokům a

nstanowenim, jezto jemu jsau na ekodu a slauzi k ujme

práw jeho. Do rady a. do saudůw powoláwaji koho

sami chtéji, a na aui'ady sadi Osoby, které poslauchaji

wice jich neili jeho; dáwaji jemu stwrzowati a pod

pisowati listiny, jichäto prawy obsah a smer easto pŕed

nim taji se. Na snemy swoláwaji wzdy jen :wé lidi,

ktei'i totiä jim powolni bywaji W jejich úmyslech, a

weelikymiúskoky odkládaji pokazdé usneeeni, ai obec,

protráwic se a nemohauc trwati déle, rozejde se, naeez

oni teprw se swymi uzawiraji, co jim se libi. Král

nadarmo poladuje auetùw na swé dluhy, a popisu we

i'itelůw i statkůw do zástawy danych; ba hnewaji se,

kdyz chce miti statky swé, jicliì oëieteni mu slibowáno

bylo prwé neili piijel do králowstwi. Take nepoziwá

ani moei a panowáni, ani důchodůw swych, posluäen

stwi neni манеж, a dwoi'ané pro nauzi museji opau

eteti dwůr jeho. Staw takowy také nekterym panům

eeskym a mestům králowym wůbec jest proti myslí,

jeìto radiby se pi'ieinili o promenu, ale král i'idil se

344) Acta Tomicìana, Vl. 238 -248, it 278 284.
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1522 posawad wëtäinau panstwa i rytiŕstwa. Na pomoc do

Ulier proti Turkům malo jest w Öechách nadëje; Се

chowé radëji táhliby na Uhry 110211 na Tui-ky, aby

pry wyhladili zloï'eëenj'l ten narod (maledicta natio);

woláni bywëe ku poradám í'iäskym о té Wéci, newy

prawili ani do Widnë, ani do Normberka nikoho, ha

nechtëji ani ubezpeeiti Némcůw, 20 nepoënau nic wá

leöného na ne, pokud oni budau we wyprawë proti

Turkům; a protoz stalo se, 20 z I'iëe jen nepatrná po

moc slíbena jest. Öechowé wůbec potupné mluwi o

wáleëné sile Weëkeré î'íäe, ana prj'7 sotwa s to jest,

aby odolala. jedinému rytíŕi Frantiëkowi ze Sikingen;"‘*5

ba pan Lew radi a naléhá. na to, aby král Ludwik,

odŕekna se spojeni s cisaŕem Karlein a bratrem jeho

Ferdinandem, pî'idal se radéji ku krali Franskému,

powolil tomuto najimati wojsko w Öechách, wzal Fran

tiäka ze Sikingen do swé sluîby, subsidiemi pak Fran

skymi aby najimal Swejcary preti Turkům; tim 20

lépe si pomůäe, 110211 pomoci oëekáwanau od ŕiäe. Po

bádaji krale, aby dal sbirati wojsko proti Joacliimowi

Braniborskému markrabi, chtëjice potom, 212 bude po

hromadé, obrátiti je pî'ednë proti Slezákům a proti

Praianům i jinym mëstům. We Slezsku proti mar

krabi Jiî'imu, 50112 jest kommissar králůw, postawili

mladélio Safgoëe za swého kommissara, i podporuji

obec Swídnickau w neposlusenstwi. Ulli-i Öim dale tim

důtkliwëji wolají krále nazpët; král tedy, zmaí'iw 512

témëî` cely rok bez prospécliu w Öechách, uminil 00

nejdí'iwe wi'átiti se do Budina. Mezitim uzawi'eno

snëmowati jeätë jednau, o sw. Vincencii nejprwé pŕi

345) Známo jest, 20 rytiŕ teu w zlu'u' 1522 роба! byl otewfenmi

wálkn preti nëkterym kníäatům ŕiäskym, we které'ä als ko`

neënë pŕemoîen byw, nmŕel 7 mltje 1523.
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ätím (22 ledna 1523,) zdaliby'néjaká. podstatnëjëí po- 1522

moc do Uher piedce získati se dala; také па snémy

Morawsij a. Slezskjy má o to posláno ьуы. Páni ëeäti

psani swoláwacího na sném dotëenjI щи ani widëti

nedali; také o i'nstrukci, kteráby poslům do Morawy

а do Slez dána bj'ti mêla, neumluwili se s nim, a

chtëli, aby jednalo se také o sjezd wëech zemi korun

nich we Kladsku, k ëemuí král swolitì' nechtél. Kdyì

ustanoweni za, posly do Morawy “fojtéch zPernäteina,

do Slez Hynek Boì'ita z Martinic a Opl Fictum, král

chtël pi'idati k nim jeâté jiné рану, а.1е oni tomu ode

pî'eli“ oc.,

W odpowë'tli swé na takowé ialoby král Sigmund

snaìil se nawoditi obé stx'any ke smií'eni a. swornosti.

Ludwíka паротита], aby nespoléhal se pî'íliä na pomoc'

0d kniiat kŕesfanskych; cisaî'i a jinym mocnái'ům йе

záleielo na zachowání ostrowa Rhodu jeätë wíce, neìli

králowstwi Uherského, a pŕedce ie nepŕiöinili se

k nëmu skuteënau pomoci, Uhry йе пешё1у oöekáwati

nic'lepäiho; králi йе в1иёе1о hledati pi'edewäim odda

nosti а lásky swj'ch wlastních poddanych, jak w Uhŕích

tak i w Öechách, to йе bude mu wîdy pomocí a pod

porau nejspolehliwèjäí; radil k uzawî'ení daläiho s Turky

pi'ímëî'í, k èemuî i sám nápomocen byti slibowal, aby

mezitim Ludwik nabyl бани kurownúní domácích růz

nic a nesnází oc. Pánům ëeskj'm oznamowal, йе ne

pŕestáwal radíti Ludwikowi, aby we Wëcech ëeskjfch

uìíwal rady domácí radëji ncílì cizí: jim pak nicménë

kladl na. srdcc, aby ku králi pánu swému posluëné se

mëli а powolni byli, jak w jinych jeho potì'ebách, tak

i со do pomoci proti Turkům. Spolu poslal do Öech,

пёс па poëátku r. 1523, ëasto jmenowaného sekretáî'e

swélm, Procka Malého z Cetnë; i nepochybujeme, йе
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1523 nastaly sauéasnë rozllodny obra! we wëcech без/суд:

18

Jan.

prièitati se má. hlawnë p1'itomnesti a působeni tohoto
vmuze na dwoi-e králewském w Praze.“6

Obrat ten zilezel wlastnë w tom, ze král i s ci

zimi radami swymi pristaupil weŕejnë a cele ke strané

te w Ceehách, které. jeëté podnes priznáwala se po

nèkud k zásadám a k uèeni nëkdy knizete Bartolemëje.

Nálezeli k ni za téehte let hojni pani, Wojtëch

z Pernůteina, Jan z VVartenberka, Wáclaw Koäateekj"

z Kolowrat, Jan Spetle z Janewic., Albrecht z Gut

ëteina, Wilém Swihowsky z Risenberka, mnezi rytii'i

a cely staw тётку. Prwni weŕejny zjew důlezité

promêny té zraèil se we skwostné hostiné, kterauz

Prazané ustrojili králi a králewé dne lSledna na rad

nici staremëstské. Hed ten, ku kterémuz pezwáni

byli také pï'edni králowi důwërnici a dwoŕané, oslawen,

dle obyeeje wéku, také rytii'skau kelbau na stal'emëst

ském námésti. а“

Wywráceni dosawadni wlády zemské bez baui'i a

krwepreliti, ba i beze kriku а reptáni, podaï'ilo se

zwláätui radau králi danau, tuëim ed pana Procka.

Kdyz blizil se den sw. Vincencia, w nëmz mél snëm

poèitì se, a bylo se obáwati, ze snad ani walnè ne

sejde se, an neteliko pan Lew a nejw. kancléi', ale ì

jini predni nékteî-i snëmownici odebrali se byli na

wzdálené statky swé, radilo se, aby krńl sám wybizel

пай pány а rytii'stwe, kaìdého шиш, dopisy swymi

bezprostŕednë. Následek teho byl, ze netoliko snèm

seÈel se nad nadéji llojny a hluënj", ale ze také dostali

se пай wëtëinau lidé na snèmich petud nebywali, strané

22

an.

346, Acta Tomìc. V1, ‘237. 251-2. 278, (Status rerum — turbu

leutus c_t adversus — per Provzkonem mutatns in melius ос)

317) Витю; str. 17. Staîi letopis 413-1
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pane Lwowé nezawázaní а krúli pi'izniwi. Byw za- 152.1

bajen w' nepi'ítomnosti nejw. purkrabi, kancléŕe i ji

nych nékterj'ch aurednikůw, kteŕí pozdéji teprw k nému

se dostawilí, ukazowal na sobè hned w prwnich zase

dáních jiného ducha, nezli na. poslednicli snëmich bylo

widati; patrna byla jeho náklonnost, wyhowëti poza

dawkům králowym. а“ Brzy odwolána i zruäena jsau

pi'edeälych snëmůw ustanoweni nepi'ízniwa; wsickni

ti'i stawowé usnesli se na tom, aby králi beze wäecli

odtahůwpostaupeni byli zámkowé Podébrady, Kolin,

Ki'iwoklát, Tachow a Neétiny, téä wrchnosti manské

wäecky a důchodowé se wäech hor, na méstech, na

kláäteì'ích i na zidech ws'ech; 512 4 února psáti mohll Fehn

biskup Salkan králi Polskému witèzoslawnë, 20 za po

slednich deset dnůw wice a ätastnëji pol'izeno bylo,

110211 prwé za deset mésicůw, ze wéci králowy dostaly

se do ätastného praudu, aniz wice bati. se bylo wètru

protiwného. „Stale se narownáni s wéŕiteli u ruko

jmèmi, mnozí odŕekli se pozadawkůw swych (101110

wolné, sám pán z Pernëteina odpustil králi dluh

26,000 zlatych,"*19 jini následowati buda“ jello pl-íkladu,

cast králowskycli statkůw 512 postaupena jest, ostatek

bude take spoi'ádán, důchody s zidůw, s hor, s kláv

sterůw a jiné 512 jsau w moei kralowë. ~Na pana Lwa

naléhá se se wäech stran, aby slozil poëet: zdráhá se,

348) Rex stipatus magno tidorum snornm numero, nnllum momen

tum de termino dietas omittens, dietam est auspicntus, ab

sentibnn Leone, cancelleria et nliis, qui ad provincias ora

tores missi fuerant, Deo jnvante res bene successit, factum

que est, nt tridnî spatio. plus expedirent in rem MajiiSSune

absente Leone, quam praesente per totnm annum. (Acta

Tomiv. VI, 279.)

349) T. j. postanpil mn ochotnä a zdarma kr'ál. panstwí Hluboké,

‘ Нет“ byl drìel w zápisn ‘26,000 zlatjch.
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1523 a ëim wice osprawedniti se snaií, tim wice upadá.

w podezi'eni; i bude tuëím donucen. Ne wëickni pani

prejí mu, celá. obec zle пай hledí, král jiä ne tak 111-1

wëtiwê k nému se chowá, jako dŕiwe; koneëné to lwí

srdce poëíná. krotnauti. Prawice 11021 zjewila se nad

nami, král jeëté nedáwno utiätëny a chudj" stal se jií

mocnym pánem, zli upadli sami do jámy, kterauä ko

pali jinym“ 00.4” _

Také po Prockowé odchodu z Prahy král mlady",

poitwajeidobré rady, chowal se s podiwuhodnau opa.

trnosti a'.mirnosti, spojenau s důrazem neoblomitelnym;

knize Karel Minsterbersky stal mu co ŕeönik po boku.

Památné bylo zwlástë jednáni na snëmu due 5 února.

K ìádosti lstawůw rytií'ského i mêstského jednalo se

jiz od nëkolika dni „о naprawowáni praw,“ t. j. о revisi

celého zi'izení zemského, Öili na oprawu téch Ölánkůw

iustanoweni w nëm, jeäto dle wëelikych äalob byli

záwadau skuteëného pŕisluhowáni sprawedlnosti. )Ve

snému dotöeného due, u pritomnosti kralowë, poëaly

mezi stawy oziwati se půtky a hesla z doby pi'ed

smluwau Swatowáclawskau, jakoby najednau rozewí'ely

se rány let minulych 'jestë nezacelené, a zdálo se ja.

koby mélo prohádati se opét wëe, co vkdy bywalo na

sporu. Ze zemé plna byla neŕádůw, a 20 potrebí bylo

brzké naprawy, o tom snáseli se wsiokni, ale pi'iëiny

zlého swádél kaìdy staw se sebe, tak 2е wedli prj'r

k sobë „reci důtkliwé i pŕísné;“ pan Lew odmital

zwlástë náruíiwë, 2еЪу jeho winau byli neí'ádowé se

zmohli; koneënë uznáno, 20 náleäelo králi samému,

jakoîto hlawë a wrchu práwa, Wloiiti se w ty rozbroje

а pŕiwesti je k uklidu. Král wyjewiw nad tim swé

5Febr.

350) Psani biskupa Wucowského w Acta Tomic. VI, 249.
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politowám', wystaupil i s radami swymi na chwl'li ze 1523

snëmowny, ale prosil, aby shromáidénl nerozcházelo

se do jeho náwratu. I pŕedstawowal nejwyëäím auŕed

nikům zemskj'fm saukromí, kterak weekeren národ èím

dale tim hlasitëji zadal promény a oprawy wëcl zem

skych, a. kterak nebylo lze, newëímati sobé déle hlasu

jeho. Propuëtëní toho neb onoho, kdyby ostatni zů

stali w auî'adé, zeby podobalo se jeho nejen obwinëni,

ale ì odsauzení; nechtëje wëak lehkosti а hanbé ni

koho 2 nich, ze uznáwal za. dobré, propustiti je radëji

wëecky najednau, i zádal za. jejich k tomu swoleni,

kteréz napotom kazdému z nich milostiwë wáziti sli

bowal. Nenaäed odporu, wrátil se do snëmowny zase,

а. ohlásil skrze knízete Karla, ze kdyz strany na snému

вашу nemohly shodnauti se o práwa. této zemë, on co

král а pán wëech milostiwj" umínil пёс tu wzíti do

swych rukau, a ze daufá. s pomocíbozí a radau wëech

ti'í stawůw opatŕiti ji tak, aby nellki'iwdilo se zádnému,

а sprawedlnost aby w zemi průchod mëla i ubezpe

èena. byla. Protoz ze w té ehwíli propauätëti ráói ze

pî'ísah jemu a, zemi ëinënj'fch wäecky auŕedníky a

saudce zemské Weliké i malé а je zproätuje powin

nosti jejich; ze chee, aby desky zemské a registra

saudní wäecka sneäena byla. w jedno misto a. парабе

têna, az do daläiho w té wëei opatŕeni; spolu pak ze

zádá. slyëeti 0de wëech pi'ítomnjch, shodujíli se w tom

s wůli jeho, a. jsauli hotoWi, dopomáhati práwa i spra

wedlnosti w zemi. Pl'wni na to jal se slowa Wojtëch

z Pernëteina, prawë, kterak jiz (Южно prosil,V aby

auŕadu swého zproëtën byl, a protoz йе takowé zpro

ëtëni pî'ijimá s prawau wdëëností, а со do hájení

práwa w zemi, ze chce pri JKMti státi hrdlem i stat

kem do nejwyëäi swé moznosti. Potom i pan Lew
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1523

7 Feb.

oswëdéil se, Ze k wůli králowë rád se wzdáwal aui°adu

swého, a hotow byl i napotom dopomáhati práwa

wérnë a. upî'imë. Totéz opakowali wäickni pani a

wëickni stawowé po sobë, nad èimz hned we snému

zmáhal se radostny hluk a îiwé plesáni. W úchwatu

horliwosti jeëté téhoz dne zapeëetény jsau králowskau

i kaìdého stawu ребе“, wsecky desky zemské i dwor

ské, a registra. saudu komorniho i purkrabského atd.

takäe zastawena .nahle w ehodu swém weäkera шита

2ешв1кй.”"

K doplñku witëzstwi moei a práw králowych stale

se potom na snëmu dne 7 února jeätë následujici dů

leiité usneäeni: „Jakoz jest JMt Králowská. ode wsech

tl'í stawůw za to шли Ьу1, aby do tohoto králowstwí

-' pî'ijeti, na důstojenstwí stolice swé dosednauti, pano

wani a mocnost swau k sobë pi'ijiti a wëelijaké ne

i'ady “i на uwesti ráëil, a JKMt jiz k tomu skuteónë

pî'istaupil a ty weci s pomoci bozí k dobrému a spra

wedliwému konci wésti МЫ: protoz jakoz jìz prwé

' dskami zemskymi to sau stawowé utwrdili a zapsali,

tak i nyni ustanowují: ktei'ikoliwék wyëli listowó ne

sprawedliwi, nepoi-adni a JMK. i temuto králowstwi

ëkodliwi, ze jsau zdwizeni а moei miti nemaji. A

jestlizeby we wäech nowych práwích aneb we swole

nich obecnych JMK. mocnosti, swobody я. důstojenstwi

co ujato bylo aneb zawräeno, k tomu sau wëiekni tti

351) О snëmnwáni 5 Febr. 1523 infime zpráwn troji, shodujici а

doplůujiei se un. wzájem: 1) psani poslůw Kntnohorskj'ch kn

pánům swim ze dne 6 Febr., 2) pmi Bohusllwn Wrcholy

ze Sintiny ku pam'im Chebskym ze due 18 'l"ebr. (Orig.

tamìe;) 3) Poselstwi od krále Ludwika o tom kn krńli Sig

mnnrlowi. w Acta Tomìc. Vl, 280. Erown Виной slr. 17.

Weleslawinl klm-1e идиом ш mylnä ke dni 13 Fehr.
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stawowó swolili, ze JMK. to wäecko propauätéjí, ahy 1523

.IML té wëi mocnosti a swobody uiiwati mohl, jakz jí

od starodáwna. králowé èeëtí “Ни/ан. А JMK. ráòil

wäem ti'em stawům pŕiŕíci, Ze iádnému stawu ani oso

bám na jich sprawedliwostech a swobodách neráëi u

krátiti, ani ki'ivůdy jaké èiniti.“ "5"’ Snëm na to roz

puätén jest, a ohlááen hned шве nowy na prwni ne

dèli w půstë, t. na den 22 února.

Weliké oprawdowosti restauraëni, která poöala se

té doby na dwoŕe králowé, znamenim bylo psani рани

Petrowi z Rosenberka dne 9 února. od krále danés Feb.

w tato slowa: „Za Ziwnosti otce naëeho nejmilejéího

slawné paméti, kdyz do tohoto králowstwí pi'ijeti rá.

ëil (1509,) ti'i berné sau swoleny а dáwány, jedna. po

půl auroku, druhá. na péäi a, ti'etí s blawy. ‘I zpráwu

toho тёще, ze ty jsa k tomu wedle рвусь wolen, ty

berne po půlauroku а s péäich od obywatelůw wkraji

Prachenském k sobè sì pi'ijimal. Protoz chtíee tomu

wyrozumêti, od koho si které berné со pìůjal, a kam

a паб ty summy sau wydány a obráceny, pox'auéimet

pì'ikazujic, aby ty od této stl'edy n. pi'. (11 února)

koneènë w témdni k nám na, hrad Рынку pi-ijel, a

z tobo ze wäebo aby робей i'ádnj’1 uëinil; jináëe ne»

èinë, pod uwarowáním hnéwu naëebo.“ Neni pochyby,

ze podobné rozkazy pod tauì forman wyëly také

k Ostatnim wëem bywalym bernikům, a. ze neminuly

se zwláëtè hlawni Osoby, pana Lwa zRozmitála. Jindy

psáwaje král pánu zRosenberka, zwláëté kdyz to òinil

wlastni rukay, jewíwal wìdy welikau k osobë jeho

352) Ze “пущ: desk zemsky'ch (kvatcrnu památného ze dne

7 Mart. 1523) weì'el zápis ten i do desk zemskích obnnwe

nich, 45, D. 30. Rkp. пшеницу (па l. 78—19) podáwá

ieiítë wíue èláxlkůw, я. wink nrdůleìiiŕoh а neopráwnë psanydb
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1523 äetrnost a úctu, k nëmu jako pry k otci swému se

utikaje; nelze nám udatî, jaky" úëinek mela promëna.

tato. 35"’ Nemenäim znamenim králowa důrazn byly

pi'iprawy ëinëné k Wyplacem' Loketského kraje, zwláäté

pak panstwi Ostrowského s bohatymi doly Joachimow

skymi, od pánůw Slikůw, kterymä pi'ikázáno bylo na.

pî'iätim snëmu 23 února wykázati se а p'redloiiti wäe

cky zapisy, které na ne mëli. Ty a podobné rozkazy

rozbaui'ily nëkteré pany éeské tak, 2e mluwilo se 354

jiz i о jejieh tajném proti králi spikáni se; proto také

zdá se, ze úmysly takowé neweäly we skutek.

22 Na `nowém snemu, jii sedmém а poslednim za

Febr'pritomnosti krále Ludwika w Öechách, jednalo se

hlawnë o nowé auredníky a saudce zemské, о napra

wowáni práw, o pomoe proti Turkům, o pokoj s kni

zaty текут, o kníäetstwi Opolské а Ratiborské, о

práwa staná we wëcech mëstskych, о wybírani berni

jií swolenych atd. Prwni co do důleiitosti bylo nowé

osazeni nejwyësích auŕadůw a sandůw zemskych. Král

rád bylby zachowal nëkteré auî'edniky, jako nejw.

hofmistra z Pernëteina, nejw. komornika. z Selnberkw

nejw. pisai'e Radslawa Berkowského: prwni ale ne

chtél podrzeti anradu, a dwa. drnzi potkáwali se s we

likym odporem u lidu, zwláëtë u stawu mêstského,

kteryz naprosto pozadowal zmény wëech anî'ednikůw,

mëloli napotoin w Öechách byti lépe. Takä nwcdeni

jsan na auî'ady muzowé, kteî'i na to prj'Í ani nemyslili,

aniz o ne stáli, ale poziwali co do mrawni powahy

nejlepëiho jmena: nejw. pul'krabim nůinën Jan z War

tenberka na Dubé (di'iwe na Dewinë, pozdëji na Zwi

353) Originally psaní králowyicli nncházcji se w arcliivn Tŕcbon.

354) т panni z бесь dus 9 Febr. 1523 Fridl-ichowi ногами

Saskémn daném. (Orig. archívu Wimar.)
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î'eticich, syn nékdy Kristofůw); nejw. komornikem 1523

Kunrat Krajiì' z Krajku, jindy na Bystî'ici, nyni (od

r. 1514) na Mladé Boleslawi; nejw. sudim Zdislaw

Berka z Dubé, na Lipém a. Zákupi, syn nèkdy Jaro

slawůw; nejw. kancléì'em Adam ze Hradce na. Hradci,

syn nèkdy Jindi'ichůw; nejwyäëim pisaî'em rytiì’ Jan

Litoborsky ze Chlumu, podkomoi'ím Jakub Kyäpersky

z Wresowic, králowskym prokuratorem Wilém Бац

brawsky z Wresowic atd. Jeden nicméné ponechán

W auî'adë swém, sudi dworsky Wáclaw Koäátecky

z Kolowrat, stai'ec wäeobccné wáìeny. Nowí ti au

î'edníci byli z wëtëího dilu kaliënici, pan Krajii' powa

äowán az i za swétskau hlawu bratî'i ceskych; nerád

byl tomu král Ludwik, ale we zpráwé králi Sigmun

dowi o tom dané omlauwal se, ie hodnèjäich nad né
mezi katoliky naleztî nemohl, a йе aspoñl preswëdéen

byl, 2e oni o králowské dobré poctiwó starati se bu

dau. 355. Auŕad nejw. hofmistra zemského zůstal ne

obsazeny, w nadëji, ze Wojtëch z Pernäteina zase

k nému nakloniti se dá. Prozatim mél jej, jakoî i

auŕad nejw. mincmistra, zastáwati knize Karel Minster

berskj, kteryz spolu od krále jmenowán a. od zemé

prijat byl za nejwyäëiho heitmana. cili zpráwce králow

stwi Öeského, w nepi'ítomnosti králowé a. na. jeho misté.

Wäecka tato naî'izcni prohláëena jsau na. snëmu dne

З bî'ezna. Za kníiete primlauwali se byli wsichnist.

355) Quod calixtinos aliquos ad magistratus admiserit rex. hoc fuit

in causa, quia catholicos idoneos habere non potuìt; moyit

et hoc Maj. Suam, quia illi, quos admisit, licet sint calixtìni,

plus tamen faverunt rebus Suas Maj. quam-antes illi, qui

veri Christiani esse censebaiitur (Acta Tomic. VI, 282.) -—

Oportuît hos creare, quia his uptiores et magie idoneos rex

non cognovit (Ibid. p. 280.) —

28
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15251 stawowé, on sam pak nechtel pry ani'adu toho pri

jmauti neili na jeden rok; i piisahal králi we weem

Werne slauziti. W instrukci jemu dané poraueelo se

piedeweim hledeti k zachowáni eiste wiry a'k hájeni

církwe Èimské; pak aby we weem peeowal о králow

ske dobre, důchodůw králowskych aby ncdal mariti,

ale pŕimnozowal dle moìnosti, berne aby wybíral, 2:1.

stawy jeëte pozůstalé wyplácel, waleenau pomoc proti

Turkům aby ustrojil a bdel nad zachowánim pokoje

w zemi; w důlezitejëich poti'ebách mel raditi se s Woj

techem z Perneteina. i s Janem 2 Wartenberka, a bez

jich rady nic nepoeinati nowého. W saudu zemském

obnoweni jsau, mimo doteené nejw. ani'edniky, jen

pan Jan ze Sternberka na Bechyni, Hanne Piiug z Rab

eteina 1 Sebestian 2 Weitmile; nowe ustanoweni Haeek

Zwil'eticky z Wartenberka, Jan Sezema z Austí, Fri

drich z Donina, Zdenek 2 Waldeteina na Hostinném,

Adam Lew 2 Roämitála (pane Zdeñkůw syn,)~ Michal

Slawata z Chlumu i Albrecht z Guteteina; ze stawu

rytiŕskeho ponecháni na saudu jen Oldfieh Malowec

z'Cheynowa z kraje Bechyñského a Jan Bechyne

z Laäan 2 kraje Podbrdského, nowe pak powolánì

Jindí'ich Hlozek z Boleslawského, )Václaw Amcha

z Kaurimského krajůw, a. Chwal Leskowec i Wáclaw

Dohalsky, newime z kterého kraje. a“ Dwé mist

stawu panského a tolikéz stawu rytiŕského zîœtalo ne

obsazenych.

О naprawowání pra'w, ëili о revisi ziizeni zem

ského, jednáno na snemu zase mnoho, ale nic nedo

konáno. Zwoleno tedy od krále i ode weech ti'i sta

О

356) Stain' letopisowé str. 454—5. Acta Tomiciana l. c. Bartoë

str. 17‘-18. Snemowni zápis le due 10 Mart. it. Cedule

sunwein w archiv" 'l`1"ehonském.
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wůw 42 osob, z kazdého stawu po 14, kterymz dana

moc, ze cozkoli pŕi práwich zi'idi a. spůsobÍLto cele а

ncporusitelne ode wäech pi'ijmauti a drzeti se mélo.

.lmena osob byla tate: 1) z pánůw: Zdenék Lew 2 Вой

mitála a z Blatné, Wojtech z Pernëteina a na Pardu

bic-ich, )Václnw Bezdruzicky z Kolowrat a na КОЕМ

káeh, Jan ze Éternberka na Bechyni, Jan z Warten

berka na Dubé, Jindi'ich Swihowsky" 2 Risenberka,

Hynek Boi-ita z Martinic, Наций Pflug z Rabsteina,

Fridrich z Donina na Drazicich, Sebestian z Weitmile

na Chomútowë, Albrecht 2 Gutäteina, Arnoët 2 Au

jezdce а 2 Kaunic, Jan Spetle 2 Janowic a Jan (fern

давку 2 Kácowa; 2) z rytiŕstwa: Jan Repa 2 Newe

klowa, Matias Libák z Radowesic, Bohuslaw Chrt ze

Rtína, Stépan Andel z Ronowce, Jakub ze Wŕesowic,

Mikuláë Wanéura z Rehnie, Jan Litoborsky ze Chlumu,

_ Opl 2 Fictum, Wilém ze Wî'esowic, Pawel Cholticky

z Újezda, Jan Bechynë z Lazan, Wáclaw z Krase

lowa, Zdeslaw Comin a. Mikuláë 2 Leskowce; 3) z mest:

Jan Paäek 2 Wratu, Jan Hlawsa 2 Liboslawë, Mikuláë
Sorf, Daniel Raus 2 Wlkanowa, Sigmund Twai'sky, u

M. Wáclaw z Uraehu, M. Brikci 2 Licka, M. )Václaw

Lazar, wëe z Prahy, Jindî'ich bakaláî’ od Hory Kutny,

. ze Hradce Králowe', M. Mikulás 2 Zatce, Jakub

Koätál z Litomëi'ic, VVáclaw Lekes z Nimburka i Ha~

nuë Deutsch 2 Mostu. Z wyctu tèchto jmen patmè

se ëiní, ze tu saust'redila se weäkera intelligence ná

rodní, a ze zastaupeni byli jak wsick'ni stawowé, tak

i politické strany wsecky. Kommissi té ulozeno jest,

sejíti se na hradé Prazském ke dni Swátosti (17 dubna)

pod pokutau 50 kop gr. Ъ. pro kazdého, kdokoliby

nepî'iäel; také pî'ikázána jest ji pl'c o práwa staná,

wedená proti mêstům. A wëak cclŕv jednztni jeji po

28*
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1623 kryto jest pro nás tmau nepamëti; wime jen tolik, йе

опа scház_ela se i pracowala po nékolik let, ale dilo

její ani na konci r. 1525 jeëté nebylo dokonáno.

Jakoì pak na snému tomto posledním a ze wäech

nejwalnëjäim howëlolse, a6 ne bez reptání jedné strany,

wäem králowskym îádostem: tak i co do pomoci proti

Turkům, a pokojnéholchowání sc_proti kníiatům НЕ

skjm stalo se usneäenl', jakowého. král sobé pi'ál;

trwání wäak záwazku ku pokoji naproti НЕЁ obmezeno

jen do sw. Martina nejprw pi'íëtího, a. to jeëtë pod

wyminkau, budeli ŕíäe skuteënë pomocna, proti Tkrkům,

а. nepodnikneli se 0d ní proti Öechům nic верти]

ského. Ale nejwëtäí důkaz powolnosti swé dal snëm

w usneëeni tykajicim se markrabë Jil'ího, „krewniho

pŕítele Králowy Milosti.“ Jeëtë due 29 ŕíjna minulého

léta. král Ludwik potwrdil byl wëem stawům zápisy

pŕedkůw swych, a jmenowitë otce swého Wladislawa,

ie od králowstwí Öeského a koruny jeho nemël dá.

wati a. odcizowati ìádného dédictwí, ani manstwi, ani

ìádnych gruntůw, bucïto wÖechách, aneb w НЕЕ, апеЬ

vs_' kníäetstwich Slezskych, cokoli tam ku koruné pi'i

sluëelo; zwláätè pak ie nemël kniZetstwi Opolského a

Ratiborského, ani îádného statku, kteryi dräel oswí

севу Hanuä kníîe Opolskjl a horniho Hlohowa, (ро

slední rodu swého,) zapisowati îádnému, „kteréhoiby

koli důstojenstwí а stawu aneb národu byl,“ ale sám

mél to po smrti téhoZ kniiete we swé шее wzíti a

k dobrému swé'mu, swych dédicůw a koruny Öeské

решит)“ Nyni ale w zápìsu snémownim étau se

tato alowa: „Ponéwadä рани markrabi Jiì'ímu král

Wladislaw slawné pamëti a tudií král JMt, pán náä

357) Orig. té listiny chowá не w ëeském korunnl'm archiva.
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nejmilostiwëjäi, knizetstwi Opolské a Ratiberské s jich 1523

pi'isluäenstwim z moci swé králowské zapsati sau rá.

éili, 35° my wäiekni ti'i stawewé te radi widime, wäak

tak, aby te bylo bez ujmy práw a swobod králowstwi

Öeskéhe, ze kdyz po smrti knizete Hanuëe on pan

markrabë prijde w drzeni tëch knízetstwí, má. se za

ehowati ku králi JMti a ku koruné králowstwi Öeskéhe

podlé dédiëného práwa., kterym on ku korunë prisluäi,

jake i jiná knizata Slezská se zachowati powinni jsau.“

Preti tomu ewäem, po smrti knizete Hanuäe r. 1532,

odpor se stal, a markrabè potom neweäel w dëdiéné

drzeni téch knizetstwi: za to ale jeäté téhoz léta. 1523

kaupil ed pana Jii'ika z Selnberka panstwi Krnewské,

ipsal se tudíz pánem Krnewskym, a. dle zwláätní

smlauwy o to uöinëné, téz Ratiberskym. а”

Zasedáni toho památnéhe snému konéilo se dnem

9 bŕezna, kdezto také zápis snëmewni wyhotewen они.

byl; "о nekterá wäak jello jednáni nepojata doñ,

zwláëté со tykalo se Prahy a stawu mestského. Pani

a rytiistwo welice primlauwali se ukrále, aby zruëena

byla. jedneta ebce Staromëstské iNowomëstské w Praze:

král wäak, aèkoli neeitìl nikoli zwláëtni ku Prazanům

náklonnosti, needwázil se predee k temu, aby swé nej

weméjsi podpery neodwrátil ed sebe. Petwrdil tedy

jednoty té, ne sice zápisem, jak Prazané si byli práli,

ale skutkem na ten spůsob, ze 14 Ы‘еипа sám esobnë 14

ebnowil a sadil radu obëma mêstům jen jednu, wäak Mm'

358) Stale se to bylo roku 1512, 11 Oct. s 1523, 9 Mai. Srown.r

cedex diplomaticus Silesîae, VI, 161. 170 ec.

359) Codex dipl. Silesiae, VI, str. 170 _172.

360) Rukopis тематику (fol. 65—79) podáwá jej we spojem' se

snëmem e Swátosti (2 Mai) 1522, aëkoli snèmowé r. 1522

byli 21 Dec. tískem na swëtle wydâuì.
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1623 pry jen do swé wůle. Pì'i tom obnowení M. Paäek,

jenz ed roku 1518 byl primasem, èili drzel byl pŕed

nest w auŕadê, z pî'iëin nám neznámych propadl do

cela, i postawen Jan Hlawsa орёт па prwni miste; сой,

jak nwidime, депеше mélo následky. Také stale se

w tëeli dneeli koneëné narownáni s Petrem Sudan

z Renee, ktery postaupiw králi zápisein do desk неш—

skych wlozenym stutku swého Janowic а VVeselé, ob
drìel náhradau zuA to králowsky statek Zdeehowice

práwem zástawy.

Wáznéjäi jest jiné mlëeni jak snëmowniho zápisu,

tak i jinych domáciclipamëti nasicll: o tëzké nemilosti,

do které upadla celá strana pánë Lwowa u krále, ne

mëlibycllom ani tuseni, kdyby nebyly pŕed i'ukama

snainé pŕlmluwy, které za ni cinil král Sigmund 'u

synowce swého. Dowídáme se z nich, ze králLudwik

pohánël pi'edni pány té strany k saudu zemskému,

aby wywodili se z win, které jim weŕejnë pi'iëitány

inëly byti o suchyclidnech letniënycli nejprwé pi'ístich.

Pánowé ti, jak se zdá, welmi skrauäenë а prosebnë

domáhali se u králc Polského nëjakého prostŕedkowání.

Ujiëtowali, йе nikdy, netoliko skutkem, ale ani my

`:denken nedopustili se niëello, ëimby králowè moci a

důstojenstwi w tom nejmensim ukrátiti se mélo, anobrì

ze wzdy ochotni byli, odwáziti se za ne i statkůw a

hrdel swych. Krall vie jim slibewal k mimému wy

rownáni wésti to, co mezi nim a jimi bylo na sporu,

а uzíwati pìji tom také rady krále Polského: k tomn

ale йе neëinily se ìádné kroky ani pí'iprawy. Pi'oteì

ie s podëëenim а s zalostí patŕili na to, kterak мы

od nepì'átel jejieh preti nim pepauzeti se dal, aniz jim

naditi se bylo sprawedliwého saudu, ale wëtäího jestè

u krále esoëení, kdyzby pry першим sauditi je mëli.
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.Sigmund tedy uwodiw takowé tuìbjv a prosby synowci 1623

swému we známost, radii mu, aby za prowinéní, stalali

se jaká, iádal sice a pi'ijímal dostiuòinëní dle sluänosti,

ale aby s poddanymi swymi wůbec ìiti hledël w lasce

a swornosti; zwlztäté pak, ponëwadä nowë powstalé

roztrìky u wire nemohly tak rycllle urownány byti, l

pí'imlauwal se, aby rok saudu dale odloìen, aneb га—

déji wëc celá. k mirnému narownáni pŕipuëtena byla,

ku Щеп-0111112 nabizel i swého prostì'edkowá.ní.‘mi 

W pondëlí dne 16 bî-ezna král i králowá. s celym 16

Ilworem swym koneëïnë opustili Prahu, wsickni we Mm'

smuteèném netoliko odéwu, ale i mysli rozladu; kon

trast mezi slawnosti pŕíjezdu a odjezdu wëtëi dal se

sotwa mysliti; kdyì na místé nëkdy hluèné hudby,

nyni jediny trubaë ohlaäowal průwod králowsky p0

ulicich, zdálo se jakoby tusili wäiekni, 20 to byloposledni lauëeni. K dowrseni neliody nékteŕi hospo»

dáì'i Prazsti surowymi kî'iky stihali a тукан (11701‘апу,

1<101‘1 odjíìdèli, nezaprawiwse dluhůw swych. 3“

„Кду2 pi-ijel kl'ál Ludwík do Hory Хиту,“ (tak

wyprawnje starj'l letopisec,) — „tu té?. smetal s aui'adu

wäecky staré pany a. osadil nowau radu; a tu byly

pŕed JKMtí welmi mrzké a hanebné 2а1оЪу od obce

na stare pány, tak 20 se král tolnu welmi diwil. I

rozkázal JMt ty 2а10Ъу wëecky popsatif kdeä se we

liká neprawost dála skrze auIednikj', a ráèil tu wèc

poruëiti kníieti Karlowi, aby to opatí'il dostateënè,

511112 na to nálezelo. Také ssadil s auŕadu mincmistra

Tunkle, a nechtël zadného ustawiti, 1102 poruëil to

361) Psani krále Sigmundn nedatowané (asi 2 111155100 dubna 1523)

in Act. Tomic. VI, 276-77.

362) Psaní ze dne 17 Mart. 1523 w archiva kláätera Teplé. Staff

letopis. 455, Jiŕí Píseckj" MS. ne.
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1523 kníäeti a pánům, aby sami to наш. Jiz 0d mnoha

let dála se weliká. neprawost komoí'e králowské, jeito

u Ногу о tom umëjí dobî'e prawiti. A pì'ikázal král,

kdoz by mél dwa, ti'i neb ötyry domy, aby prodáwal

a nemél nei jeden, а to do urëeného дави; а kdozby

neprodal, to aby spadlo do komory králowské.“

Jakkoli Uhŕi doléhali na krále, aby pospiäil sobë

k nim, prodlil pŕedce W Morawé nëkolik nedëlí, ' jak
pro nadëji, zeby se tam s králem Sigmundem sjeti

mohl, tak i pro nesnáze, které naskytowaly se W jed

мы se stawy Morawskjnli. Sigmund ale zdá se ze

jiä ani netauzil po shledání se se swjm synoweem,

w jehozto radë Braniboräti mëwëe pi-ewahu, jednali

byli az i о postaweníAlbrechta. mistra Pruského w ëelo

weäkeré branné moei proti Turkům. Stawowé pak

Morawëtí nechtëli pry ani w jaké jednáni о zádostech

králowych se dati, pokud od nëho jim potwrzena ne

byla wäeeka. privilegia. zemë jejich; “a coz teprw

9 Apr.9 dubna w Olomauci se stalo. W potwrzeni tom roz

i'eäena také otázka dlauho sporná mezi stawy o nejw.

'auï'ednícioh zemskych, a to w ten smysl, ze heitmana,

komorníka 1 sudiho mël král saditi z obywatelůw mar

krabstwi Morawského stawu panského, pï'ijma k sobë

do rady Osoby z pánůw i z rytíî'stwa téî zemë, а ti

úî'edm'ci ze mëli by'tî rodiëi markrabstwí Morawského

363) Zdenëk Lew z Roìmîtála рва! 11 Apr. 1523: „W Morswë,

jakä sem slyäel, pi'i Swich swobodách stojí, Ее jinjm nàro

dóm a cízîncóín, jakoìto Wlachóm a Nëmcóm, w виде]: ra

dách bŕwati nedopúätëjí. A tak mi praweno, ie ns tom stojf,

le se nechtí w ìádné wëci dàti, lee prwé jejich nwobody po

twrzeny budů. l není to pŕlnlowí daremné, ie se ein' pŕl~

hodau trelcí.“ (Arch. Tŕebon.)
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aneb штамм Öeského, majíci w _lnarkrabstwi statky 1523

pozemské. “4

Ветпё w bëhu minuléholéta swolené poëaly teprw
po králowë odjezdu, ze jmena pak dne 7 dubna, Wenipr.

wäech krajíeh oprawdowé wybírati se. Neznáme `w calé

staroìitnosti ëeské'pi'ipadu, kdeby se bylo wymáhalo

dani u wëtäí hojnosti a rozsáhlosti, aneb s wëtäi pî'is

~nosti; nebylo stawu ani ziwnosti, nebylo statku ani

jméní welikého neb malého, mowitého neb nemowitého,

jeztoby z powinnosti ku poplatkům byly se wymknauti

mohly; netoliko pani a rytii'i, dédinnici, mëätané a

sedláci, netoliko arcipi'iätowé a-dèkam', farál'i, kaplani

a mnichowé, netoliko kapitalisté, kupci a kramái'i,

sladci a äenkéì'i, téz ŕemeslnici a podruhowé wëickni,

ale i тау ёе1ес11п, owëák i pastucha, nádennik a

aukolník museli ptispíwati dle jmëní swého neb dû

ehodůw, a nebyloli jioh, tedy s hlawy swé. A byly

troji berne: jedna, nejhojnéjäí, na splaceni králowych

dluhůw a oëiätëni jeho zámkůw, druhá. na pomoc proti

Turkům, tî'eti na chowáni dworu králowa, ëili na za

praweni dluhůw, ktei'i na né zwláët uëinéni byli.

кашу musel pŕiznati se „na swëdomi a. duëi,“ co mël

kde statkůwadůchodůw; kdo toho neuëinil sám, tomu

to uèinìli jini, a wëeeka. takowá. pŕiznání sepsána do

welikych registr w kazdém kraji, která nejwyäëim

bernikům od krále ustanowenym, Hynkowi Boî'itowi

z Martinic a na Smeënë, Jindi'ichowi z Kutnowa a Ja

nowi Hlawsowi do Prahy zaslána byti mela; wyblráni

berni samych trwatì mélo po cely'1 rok, od autery we

likonoèniho 1523 do téhoz dne 1524. a“ Jaké tu

364) Orig. w Morswském zemském archivu.

365) Zápis snëmownl ze dne 9 Mart. 1523. W archivu Tìebon

внеш znchowala se registra kraje Bechynského na bernë
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seëly se summy, r1elze nám ani udati, ani uhodnauti:

zdá se wäak, ze netoliko' byly hojné, ale ze také wär

nëji s nimi nakládáno, neìli prwé; náŕky zajisté, kte

rymi ode dwanácti let pŕeplnény byly wëecky sauwëké

pamëtì, neutichajíli zcela od té doby, aspoñ mirni se

wíce a wíce, а králowäti statkowé в wëtäiho dilu na

potom zprawowáni jsau заве прНпю k ruce králowé.

r. 1523, ale tak äpatnë ара-Маша, ie z nich в urëitostí ìádne'

sammy “dati nelle.



CLÁNEK CTWRTY.

REAKCE WI'TÉZNÁ.

Kfrhkost restaurant; zmáhajt'cf se růzm'r'f náboè'enské. Snëmy

pndobojích, a w Nowém 'mhzrë za

Wídní. Lider a Öechowe'; :por mth s [nlka а s jed

'notau brnlìií «Хайфе/4. Hawel Cullera „(Иду admínìsh'afor

podobojí. Mish Рада): primas, а роты; геи1ссе u» Praze.

Wlíw :dm-sky w дев/Мс]: а [сапсШ‘ ЬагНя1аш Sallam. Snëm

»Swatomuz-ketsky. Tŕi падете; reakce a шеи/сё polmuh'

Paè'kowo шиши а Ilesfafsënos! маме Karlal

PVypmuírIaní pokroñ'lgjoh podobnjírh z Prahy.

_0ndŕej1'. Pan Lew орёл? nejwyääím pnrkrabím; půfky jeho

в pdny Rosenberka. »S'ifdnol'enl se kaŕnlíkůfb а kah'ŕníkůw

Ana МЫШИ kompaklat Basílrjskjch.

kladmŕ'. [ЛИ/пли

w Pmsfrh.

Sjndy w Swllëanech

u: Praze.

Snëm o aw.

Pŕekáëky jemu w сеет

штатам. Konec На“ kfiìmwzíck/ho

(R. 1523-1525.)

Restanrace moci králowské w Öechách byla se

реванш hlawne pomoci té ëástky národu, která, ne

úëastniwéi se w obyèejnych pletichach snëlnownich

poslední doby, zachowala byla wiee prirozeného smyslu

pro záleîitosti wlasti swé a pro dobré obecné, a n kte

réì cit mrawni a prawní nalezal popi'ednë w náboäen

)Veliky skutek ten pro

weden byl nade wäe oëekáwani snadnëji a rychleji, a

mladj" král wrátìl se z Cech do Uher co witéz ne

stwi pramen i prawìdlo swé.

1523
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1523 krwawy sice, ale také nepochybny. ~ Nyní zalezelo na.

tom, aby moc králowská. we witëzném postáwení swém

udrzela i ustálila se, a oswëdöila. se byti plodnau i

ëinnau pro dobro obecné. W tom ohledu bohuzcl

ätësti ménë bylo prizniwo èeskému národu; zachowáni

moei nabyté ukázalo se byti nesnadnëjäim a pochyb»

nëjäim, nezli nabyti same. Pŕiëiny toho byly rozliöné.

PI-edewäim та Ludwík sam nestaral se a. nepŕi

hlédal dosti pilnë k wedeni werejnych zaleäitosti ce

skych, aniz nadán byl zrakem wyääím, aby predwidal
následky krokůw, ku ktery'm ho wedli prední jeho ra

dowé, markrabé Jiri a kancléi' Ladislaw Salkan. Nej

wërnëjäi jeho dworané s ìalostí patî'ili na to, kterak

mlady panownik, w okolnostech na nejwys powázliwych

а pozadujících maudrost nadobyöejnau i ëinnost a se

trwalost zeleznau, wyhybal se péëem a prácem powo

láni swého, zůstawuje wëe dobré auŕednikůw wůli;

„kratochwíle a milowánl“ zanáëely mysl jeho w té

mii-e, ze mu zbywalo malo casu a. jcëtë ménë chuti ku

konáni powinnosti králowskych. О tom swédectwi ne

podezi'elá i sworná. jsau na snadë. U králowny Marie

zdá. se ze bylo wice státnického ducha., pozoru i ener

gie, а wäak ne dosti, aby mohla byla dati bëhu wëci

smër blahodárnéjäí.

Kniìe Кате! Minsterberskj, zpráwce králowstwi

Öeského, jakkolibyl muz ëestny, rozumny a priéinliwy,

nehodil se pŕedce na predůlezité misto, které zastáwati

mél. Scházelat mu predewäim опа. genialni sila. ducha,

kterau se byl wyznamenáwal bratranec jeho knlze

Bartolomëj, onen wzlet myälének a ons. pewnost po

wahy, které odoláwaji wäem wliwům swůdnym. P0

dobalt se wice dobrákům, spokojnjicím se twúrností

prawdy, pokoje a poŕádku, jen aby ruäeni nebyli
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w domnelém jich родит. Melt s Annau kneìnau 1523

Zahañskau welmi eetnau rodinu, a powedomi chudoby

tiäilo 110 welice; byl oweem pì'ílie poctiwy, nez aby

cestami neelechetnymi byl nabywati hledel weteiho

knizeciho jmeni, ale neodolal pokuëeni, ktere umelo

piedstawiti se m11 w rauee newinném. Welikau mel

starost о duei deda swého krále Jii'ího, aby ji pomohl

ke blahoslawenstwi na nebi i na zemi; radiwal se o to

easteji nejen s papeìowymi legaty w' Budine, ale i

s doktorem Martinem Luterem.

Take' nowi цитат zemítz' nedostáli tomu, co wee

od nich oeekawáno bylo. Král powolal byl ke wláde

ty nejhodnejei a nejpoctiwejei osoby mezi stawy, ne

hlede na to, 2e bylì weteinau podoboji; zdálo se, 2e

wee bude dobi'e, kdyi jen wláda bude w rukau spra

wedliwych a neoeemetnych. Pani ti bylì pry ani na.

to nemyslili, ìeby meli dostati se k Weslu; nebazili

tedy po auŕadech, po moci a panowáni, a nebylo jim

pi'ikro, auŕady jen z powinnosti pî'ijate opustiti zase.

Bylyt to wyborné wlastnosti bezpochyby, ale ne pro

dobu jejich a okolnosti, do kterychz uwedeni bylì,

kdeito bylo piedeweím energie potrebi. Nebywát do

sti, zwláëte w dobách pohnutych, kcnáli auŕednik jen

i'ádné powinnosti swé swedomite a. bez auhony; ke

sprawedliwosti pojiti potrebi opatrnost, stati widy jako

na strázi a uziwati netoliko moci proti mooi, ale take

chytrosti proti chytrosti, aby chtieowé zli, bez nichz

nebywá spoleenost lidská, nebrali w ni wrchu a nepod

wraceli obecného dobrého. W tom ohledu nowi auî'ed

nici neeinili dosti; nedbali, jak naleäelo, na pikle a léeky

od sesazenych a proto rozhoi'eenych pi'edchůdcůw stro

Ajené, jak u krále tak i w lidu obecném, aby je aura

důw zbawiti a na mista jejich zase dosednauti mohli.
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15251 Hlawni prostî'edek a nejmocnëjsí páku pro pŕewrat

takowy poskytowaly panujici té doby ritz-nice о miba

Zenstwí a wíru. Wyloäili sme jiz, kterak od nêkolika let

tak zwaná reformace doktora Martina Lutera, hlásáuu

bywsi ëím dale tim hojnëji také w Öechách, zbudila

byla nowé wreni a. tí'eni duchůw, kZmahajieise co den

wice a wice. Opakowaly se zwlństë w Praze sceny.

jakowé widati bylo nêkdy pî'ed stoletim, jen s tim

rozdilem, '2e Nêmci, dosud nejkrutëjäí odpůrcowè no

wot, stali se byli pl'cdni jejich laskawci, hlasatelé а

siî'iteló. Nebylof jich jeätë mnoho w Praze, ale pri

eházeli co pratelé a pî'íbuzni aspoñ duchem, ana äla

jiì powëst o nich po sirém swëtë, jakqby sami se byli

poceätili, t. pokaceŕowali. Obrat ten dáwnych anti

pathii a sympathii národnicli i naboîenskych dál se

_hojné sice, ale wzdy jen pojedinnë, w mysli a рте

swëdëení jednotliwych osob i obci, a působil nenadálê

zmëny we spoleënych jejich pomërech; mnozstwi рты

rozpî'átelilo se, a. naopak bywali protiwnicì smitili a

sptátelili se. Jak podiwny byl to úkaz, kdyz od

dáwna proslulá nenáwisti swau preti Öechům тёща,

jako Wratislaw a Jihlawa, nyni sama najednau tupiti,

pronásledowati a wyhánëti se jala ony uëitele, od kte

rych pred léty nejwice se byla podnëcowati dala k za

ëti a ku krweproliti! Nowi ëinitelé a nowó pohnantky

wyskytowaly se se wëech stron; nikdo netuëil, co pri

nese den pi'iëtí, newéda, co bylo dnes, budeli uznáno

za prawdu takel zitra. Sotwat pry bylo dwau knëîi

w Praze, kteì'iby byli o prawdách náboäenskych smy

'sleli cele stejnë; z nekoneëné smësice werouky kato

lické ~a protostanské, .kaliänické a pikhartské, luteran

ské а sektáŕské wůbec, wybiral sobë найду, co jeho

smyslu osobnímu zdálo se byti nejshodnëjsiho s idei.
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kresfanstwí, а w horliwosti pro spascm' duëe netoliko

swé, ale i bliîního swého, skrywaly se ай pi'ílìë одето

sobecké chtíëe chlauby, sláwy a panowání. Neni diwu,

2e w takowémto uwolnèní, ba. roztrìení, wëech zwyk

lych swazkůw duchowních nastáwalo nowé roceni se

stran а zdwihaly se nowé wichî'ìce ì baui'e, w nichîto

ti, kdo staralì se jen о králowstwí nebeské, koncënë

podlehnauti museli opatrnosti а. sile tech, kteî'i wedle

nebeského také о zemské králowstwí dobì'e starati se

nmëli.

Pan Zde1zëk Lew z Roämitála w poslednich létech

powaìowá-n byl co hlawa netoliko stawůw ëlechtickych,

alc také strany pod jcdnau ëilì katolické w Öechách;

i aèkoli nejcdni jeho pi'átelé, jako k. pi'. Radslaw Bei-

kowsky z Sebíŕowa (bywaljY nèkdy hnsita) i sám Petr

z Rosenberka, w horliwosti pro katolickau wim ho

pî'edèili, nicménë jak konsistoì' a. kapitula, Praiská, tak

i wëŕící этапу té wäichui, poddáwali se jemu со wůdci

a. náéelniku We wäech swëtskych záleîitostech církwe

swé. Jeätë za pi'ítomnosti krále Ludwíka w Praze

r. 1522 administrator konsistoî'e podobojí M. Siämánek

s nékterj'mi knëîími, dle swêdectwi starého letopisce,

ìádali byli toho na králì, aby se panem Lwem wc

wäech swych potŕebách zprawowali a k nëmu se uti

kalí, s preláty pak hradskymi aby wolnël se scházeli

а o potî'eby swé radili, chtëjice we wëem, kromé ka

licha, srownati se s nimi, a ujiëtujíee, äeby radéji

Turku poddáni byli, neäliby podnikali pod zpráwu

knëîí duchem Luterowym naöichlych. Také byl pan

Lew jeden z prwních Öechůw, kteŕí jmeno némeckého

' reformatora. wtipem lacinym pŕeodíwalì w-lotra.'"“‘6 Pád

366) We psaní k туш-Е Oplowi 1. Fìcfum ¿mém na Blatné 'à Apr.

1523
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1523 jeho w mësíci únox'u 1523 mël tedy мета následky

26

Аpr.

neteliko w politiekém, ale i w cirkewnim ohledu:

w newych auŕednicich také strana podoboji dostala se

byla k wrchu meci w zemi.

Nedlauho po králowë z Öech odjezdu a s jeho

powolenim swolal nejw. purkrabël Jan z Wartenberka,

jeden z pokroöilych podebojich, jak stawy swëtské tak

i knézi, a zwláëté dékany z celé zemë éeské, do Prahy

na staremëstskau radnici, „e ten rezdil, kteryz se stal

mezi knëzstwem Prazskym, tak ze jedni na druhé ká.

zali, pikhartujiee se a kaeeí'ujice a kázani nëkterá

jako bludná sebë ebtezujice, na. бей i sepsané artikule

pedali.“ W baui'liwém tom shromázdéni obdrzeli pre

wahu ti, kteî'i, jak se prawilo tehdáz, oèistiti hledëli

nábozenstwi a wiru ed nálezkůw lidskych, a drieti se

pauze zakena boziho; a. wäak bojice se lidu ebecného,

jeëtë pry netraufali sebé uwesti we skutek wäeeky za

mysly swé. Uweden tu nicménë de kaply Betlemské,

preti wůli university, knëz Martinek, kteryz prwni po

ëal'w Praze slauziti tak reëené „mäe äwábské,“ t.rozdziwani swátesti weöeŕe pane podoboji die uèen'i а.

pi'ikladu Luterowa, bez obyëejnyeh pi'i tom cerimonii;

usilowáne také swrhnauti administrators., M. Wáelawa

Siämánka s auî'adu, öemuz en usel jen nejprw ne

swornosti о tom, kdeby mél byti jeho nástupcem, a.

potom smrti swau (1— 29 éerwna,) po tëzké nemoci.

Koneëné uzawì'eni stale se dne 26 dubna tim úsudkem,

ze dotëené rozdily a nelibosti staly se byly pauhym

telike nedorozumënim, jelikez pry se ukázalo, ze knëìi

1523 di: „Топ, o kterémì ste mi psali, sund jest nasledownik .

Lutruow, jeìto, jakí о tom mnozi dräime, jak to jmeno jest

podobné, podlé ŕeëi nasi ëeské, k lotru, také k tomu se

w nëöem podobnjí i skutkowé.“ (Arch. Tŕebon.)
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0d jinyeh naröeni drieli a smyslili jen tak, jaki zá- 1523

kon boìi ukazuje a swëdëi, a podáwali se k náprawë

sami, byloliby pî'i nich nalezeno ce bludného; protei

oökoli ta nesnáz a newole mezi stranami byla wznikla,

to wâickni mimo se aby pustili a. dobrau lásku k sebe

wespolek i pokoj aby w skutku zachowawali. Praia

nům poruëeno jest 0de wëech stawůw, aby napotom

k náprawë pi'iwodili wsecky ty, ktei'iîby preti tomu

prowinili se. 3"

W Praze té doby Jan lewsa, co sudi mést kra

lowskych, poìiwal nejwyssi wáinosti a moei; a jakkoli

málo wkládal se sam do маек nabozenskych, tehdejäi

strana. pokroku piedce powaiowala ho za swého ná.

èelnika i wůdce. Bylat wëc pi'irozená, ze w hád

kách onëch professorowé university Praìské nejen

ůöastnili ale i různili se mezi sebau, a. ze neswornost

jejieh nedáwala obci Praäské dobrého pi'ikladu k lásce

a ku pokoji. Náwodem pana Hlawsy pŕidali tedy

konäelé Praisti ke zpráwë universitnich wëci nékolik

direktorůw stawu swétského, jichzto pì'iëinëním tehdejäi

dekan fakulty iilosoiické, M. Jii'i Jezulus, со neschopny

k auŕadu swému, dne 11 eerwence swrzen a. na jeho 11

тыс м. мы Pisecky, probon koneje Wsech жмусь, М

s woli wäech mistrůw ustanowen jest. "в Nezadlauho

367) Nejhojnëjâi o synode té zpráwy podáwá. Jii-i Piseeky, jeden

ze hlnwnich pŕi ui auëastníkůw, kteryì ale potnpné mluwi

jak o Èimunecli a kaliänicich, tak i o Luteranech a ëcskŕch

.bratŕích Slowa starého letopisce (na str. 456) saulilusí so

zapisem due 26 Apr. 1523, zachowanym w rukopisu archivu

mësla Preiského, tak welice, ie i sama z nähe wzata byti

se widi.

368) Tentjì Jiŕi Инее-КУ, jelioìto kronika (MS.) nds о tëch i ji

nych událostech demz'xciclx zprawuje. Srown. Menem. histor.

uuiversit. Prag Il, 277.

29
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1523

.i

Jul.

24

Aug.

potom ale (23 ëerwence) titéi Praiané, purkmistr,

páni stars-Í a obec, wypowëdëli z mêsta swého ëtyry

knéii, M. Машу: Korambusa, nëkdy administratora,

Jakuba Slowaka faráŕe od sw. Jilji, Wáclawa. Sidlo

(Subuli) od sw. Mikuláëe a Simona farái'e od sw. Ha

stala, „protoze různice öinili а psani ìalobná králi

JMti, popauzejíc ke zlému i proti jinym dobrym knë

äim káìíc, pikhartujíc a sektáŕc jim dáwajic, téz bratra

Matéje, élowëka dobrého, by byli mohli, 0 hrdlo pi'i

prawiti usilujíc, a bez piestaní lest о nich ukládajíc“

oc. “9 Den na to swolali pani jiné faráie, а. pi'ikázali

jim, aby kazani postrannich nechajice, lid k lásce a

ku pokoji wedli.

Pro zî'izeni konsistoŕe podoboji po smrti Sisman

kowé wypsán byl nowy sjezd ke dni sw. Bartolomëje

do Karoline. wPraze, a. obeslán od walného poëtu jak

stawůw swétskych, tak i knèzí podobojich. Tu opa.

kowaly se tytéz ìaloby a hádky, jako na. sjezdu pre

deslém, aëkoli jiZ pry s щепы prudkosti; strana. po

kroku mela wzdy jeätë pŕewahu. Za administratory

woleni êtyi-i knézí, ne weskrze stejného smyslení: M.

Hawel Cahera, faráŕ nékdy Zatecky, kteryì posledm'

ti'i mësice ztráwil byl u doktora Martina Lutera. we

Witcnberku, M. Jan Kulata Presticky, professor na.

universite, knéz Jan dëkan Ceskobrodsky a. knëz Jin

drich farai' Launsky. Hawel Cahera uweden brzy potom

take na pi'ední faru Praiskau, matky boit u Teyna.

Mezitím take strana. páné Lwowa. _nezůstala ne

ëinna; sesla se zejmena w Sedläaneck dne 8 Öerwence

ku poradám, a sepsala zůstáni swé we òláncich, bu

8 Jul.

369) Staŕi letopisowé str. 460. Ван-той 22. Jiìi Pisecky “дат; tu

pŕiöinu: exilio damnati sunt, eo quod ritum ocremoniurum

dcfendere nisi sunt ceteris audacius.
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diwäích mezi swymi ìiwé úëastenstwí, о jichz obsehu

a smëru ale nás nedoäla známost urèitá.. Wime jen

odjinud, йе páni strany té nepi'estáwali zalowati králi

Polskému na. krále Ludwika, jakoby od nëho bezpráwí а

ki'iwdy trpêti musili, а. ze Sigmund éim dále tim hor

liwëji se jich ujímal. Naproti tomu král Ludwik we

psaní k témuz králi neméné rozhodnë odporowal, prawé:

7,Ti kdo w Öechách drze postawili se proti moei naäí,

nemohau dáti sobë pokoje, ale na sjezdeeh zapowëze

nych spikaji se a ukládají proti nám. Dáwají sobë

barwu, jakobychom se byli prohieäili preti práwům

jejich, а. wychlaubaji se wei-ejnë zwláätní ochranau,

kteréz u WMti poziwaji, èemuz my ani wêî'iti ne

můieme. Jiné jsau jejich aumysly: pod záminkau

swobod zemskych snazi se podwrátiti mocnost nasi a

uwesti nás W ono ubozstwí орёт, ze kteréhoz sme ra

dau a pomocí Wasi a wérnych naäich milych sotwa

wynikli. Lidé ti newdéëní nebyli hodni poîíwati d0

brodini od otce naäeho i 0d nás jim udelenych. My

sme pohnali je pŕed obecnj" Baud zemskj", aby se jim

stalo co sprawedliwého jest, а. oni na nás nemohli si

stézowati. Nepi-ijimejte k sobë náŕkůw posla.v jejich

Bi'etislawa. S'wihowského tak, abyste nám jich 111302116.

mili a my drzosti a. neälechetnosti poëinání jejich Wam

dokázati nemohli.“ 37° Slowa ta. swëdëi aspoñ, ze král

Ludwík ani ku konci r. 1523 jestë byl nepŕestal se

hnëwati na. pana. Lwa. i pi'átely jeho. Strana ta. utr

péla. té doby ztrátu welikau smrti starého pana. Petra

z Rosenberka na Krumlowé (1- 9 î'íjna.) Jaky ales ocr.

podnët dala. k nowym rozbrojům а bauŕem jeätë po

sledni toho рана. wůle, wyloiime na swém místë.

370) Psaní w archiveeh Tŕebonském и Smcëenske'm. Acta Tonlic.

v1, 317. 344—5. _

1523

29”
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1523

~ danyeh jejieh.

Po mnoha léta .siech krcílůw Sigmunda. i Ludwika.

i arciknizete Ferdinanda byl pî'edni a stálau, ale wzdy

zmaŕenau tauhau jak panownikůw samych, tak i pod

Sigmund pro nebezpeèi od Tatarůw

Pi'ekopskych, od Moskwanůw i od Pruäakůw nemohl

opustiti î'iäe swé ani na chwíli, а. s umluweného pò

sléze shledáni se Ludwika s Ferdinandem w Budejo

Wicich (na. konci srpna 1522) seëlo bylo nenadálau a

prudkau tehdáí nemoci králowny Marie. Nepi'estaly

wäak jak tatáä králowna, tak i arciknézna. Anna na

léhati na potŕebu takowého shledání, ai ono koneönë

помпе 12 fijne 1523 stal@ не w шёвъё Ёоргоп1 thr-Ich,

15001» odkudìŕl ale jiz 15 î'ijna pi'ewedeno jest do шедшая

21

Oct.

shého Nowe'ho тёща. Аиёе1 té schůze byl dwoji, jeden

wei'ejny, Walks. Turecká., druhy tajny, odstranëni né

kterych nespůsobůw pì'i králi Ludwíkowi. Zamyälena.

opét weliká. wyprawa celého kŕestanstwa proti Turkům,

jakkoli málo ji howély panowawäí potud wálky а ne

pokoje w Italii, Némcieh a Francii; proto pi'itomen

byl kardinal Thomas de Vio legat papeìe Hadriana VI,

jenz welikau summu penéz, со subsidií, k tomu cili

u penéznikůw Fuggerůw byl sloäil; pì'iäel také od

krále Sigmunda kanoléî` Polsky Kriätof Sidlowecky,

a 21 î'ijna i z Öeoh kniäe Karel, kanele'i` Adam ze

Hradce, Wojtéch z Pernëteina, Praiané Jan Hlawsa,

dr. Burian a jinych wice, Netŕeba tuäim ani wyklá.

dati, proö wáleëné ty aumysly minuly se s auëinkem.

Со do nespůsobůw krále Ludwikowych, wime jen to,

ze 0 polepëeni jejieh zwláátë manzelka i sestra. jeho

se staraly; kteréby a jakowé byly, о tom jen доту

äleti se lze, jmenowité ze psani od krále Sigmunda

nedawno pŕedtim k nému daného, jimito napominal

ho byl k wëtëi poboänosti а pilnosti, aby wax'owal se
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spoleënosti lidi mladych a. lebkych, jeäto pry jen 1523

kwasy, kratochwíle а wëci nestaudné na, mysli míwají,

ale aby hledal radëji obcowání s lidmi maudrymi a

wáínymi, aby honbë neobëtowal pl'íliä mnoho бани,

ani psůw lowóích nebral do swyeh pokojůw, w láznícb

n kaupáni aby äetî'il stŕídmosti, bez rozmyslu aby ne

rozdáwal niëeho atd. Jaké o сею Wêci w Nowém

méstë bylo jednání, завит рго nás pokryto tajem

stwím. Tim wíce moblibychom wyprawowati, kolik

marnó nádhery tu staweno па odiw, jak hojné stro

jeny kratoehwile, hry, tance a turnaje, w nicbz jed

nom гаке král Ludwík osobnë úéastnil se. Ani o po

ŕízení pánůw èeskych w Nowém mëstë a w Preëpurku

nezachowala se pamét niäádná. 3" ~

Náboíenskj'I pokoj, о kteryz poslcdní sjezdow

podobojich w Praze tak úsilné byli pracowali, nemël

stálosti ani trwání. Pŕedewäím nemohl M. Hawel Ca

hefra., pi-ední mezi administratory nowë ustanowenymi,

snáäeti se в kollegami swymi. Pì'iäed nedáwno jeätë

z )Vitenberkag kdeito podaŕilo se mu bylo nejen nad

cbnauti ве tamëjäim uëením, ale také тьма sobé

osobni doktora Martina Lutera pi'ízeñ a. důwéru, élo

wëk ducha bystrého a ŕeéi pi'ijemné i bbité, horlil» co

nejwi'eleji proti Wäem ustanowením stolice Èimské, a

napominal posluchaöe swé, aby modlili se za. místra

jeho, muze pry swatého a bohem oswíceného, hlasatele

prawdy a evangelium; cokoli s uëenim jeho nesrow

náwalo se па wlas, bylo mu obawností pI'ed bohem i

pî'ed lidmi. Tak daleko byl muz ten opanowal i sa

371) О sjezdn tom pan Qidloweckŕ рода! králì swému obëímau

relacî. Acta Tomic. VI, 328-337. (s1-own. 270.) W archiva'

Wimarském им zachowaly se o nëm nowiny sanöasné. Stain'

letopis. str. 462-3. '
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1523 mého mistra swého, 2e nëkterá psani, která jmenem

Luterowym dána byla do Cech, skládána byla půwodnë

od nëho, a od Lntera jen туш pooprawowána.

A dopisůw Luterochh k Öeckům nebylo na male.

Nejpamátnëjsi bylo hned prwni jeho psaui ke stawům

ëeskym na snemu shromáädénym, dané dne 15 ¿5er

wence 1522, o kterémzto zminka trochu äirsi nebude

zde nemistna. Ponéwadz odpůrcowé jeho jiz od r. 1519

wzali byli sobé za obyëej, nadáwati mn „Öecha, ka.

cií'e,“ a král Anglicky’Y Jindi'ich VIII we spisu proti

nëmu wydaném i to hlásal byl k jeho potupë, йеЪу

donucen byl koneënë uteci k Öechům, swym brath

u wire, on pak slyäel, ze podoboji Öechowé naopak

walnë zamyëleli wrátiti se zase pod poslusenstwi pa

peîowo: protoä napominal jich, aby toho »neóinili а.

neuwalowali té hanby na jmeno muöennika swého M.

Jana Husa, jezto pry krokem takowym ani neubyloby

немым, а, we wëcech lidskych ne wëe hned dokona

lym byti můze, a protoä ze snaseliwosti jest potî'ebí,

a ze nadëje se, kterak brzy meziNëmci a Öechy bude

pokoj a stejné smy'sleni; w tentyz smysl dal i zwláëtni

psani ke hrabëti Sebestianowi Slikowi, jakoìto nejbliì

simu pry Nëmcůw sausedu, dokládaje, zeby rad podi

wal se do Öech, ale zeby mn to nepŕátelé wykládali

za autèk, jakoby nesmël doëekati jich kboji na swém

miste. так 011 ze daufá. brzy spůsobiti take to, 2e

jmeno Cechůw prestano byti pŕihanau mezi národy, a.

Ñwäceka nenáwist od nich odwráti se tak, aby jediné

papezenci sluli ohawnosti na swétë 00.37“ Neni tedy

372) Slowa jeho jsan, mezi jinymi: Odium nominis vestri millus

' vcstrum tanto onere, quanto ego, nmqnam portnvit. Quoties,

rogo, Bollemns nutns, qnoties fugam molitns ad Bohemos,

adhuc hodie criminor? Certe venissem aliqnando in Bohe
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pochyby, ze jiz tehdáz Luter mél mnoho prátel mezi 1623

stawy ceskymi. Nedlauho potom, w bëhu léta 1523,

pomoei M. Hawla Cahery, slozil a wydal také tiskem

psani obëírné cili radëji pojednáni „k radé a k obci

Prazské,“ о práwu jejich, woliti a. ustanowiti sobë ka-_

zatele a. knëzí dle wůle a potreby swt-9.91"'3 S timto

psanim priäel byl Cahera do Prahy, a ono prispëlo nej

wiee ku powyëeni jeho nejen na faru Tynskau, ale i

na administratoth podobojich.

Ale nejhojnëjäí a nejzajímawëjëi byly Luterowy

sig/ky s jeclnotau bratŕz’ гидрой, kteréì 0n sám jeätë

jmenowáwal bratî'í Waldenské, a nëkdy také pikharty.

Tato sekta stála dáwno na témic základé biblického

protestantismu, na kteryz on we prodleném boji s hier

archii Èímskau teprw Weden byl; proto pomër jeji

k jeho uèeni byl docela rozdílny od pomëru obyëejnych

husitůw ëîli kaliäníkůw; а bratî'í s radostnym prekwa

pením patrili, ktcrak prawdy, pro které oni od jak

ziwa, zwláäté pak ode dwadceti let, tolik potupy а

pronásledowání trpëti musìli, We krajinách blízkych i

dalekych wítëzného nabywaly průchodu а uznáni. Skrze

ëwábského slechtice Рама Sperata (von Spretten,)

kteryz W jiîních Nëmcich byl jedním z nejpî'cdnëjäích

nauky Luterowy hlasatelůw а také Jihlawany na swan

wiru obrátil, wesli jiz r. 1522 we primé spojcni s re

formatorem nëmeckynl, a hledéli dorozumëti se s nim

miam, non fugue gratin, sed desiderio et visemli vostri, et

fidei vestrae cupidine . . . . . Tantum meis libellis brevi pro

pitio Christo eñîciam, nt Bohemi a suo opprobrio liberi, soli

autem papistae sint nomen abominationis in orbe terrarum Dc.

(De Wette, Luthers Briefe, П, 225-234.)

373) De instituendis ministris ecclesíae, ad clarissimum senatum

Pragensem Bohemiae, Witebergnc, 1523, 8 ac.
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1523 0 010001011 0770110 wyznání. Podali mu skrze zwláätní

posly nëmcckjI pî'eklad swjfch hlawních spisůw Wéro

uënych, zwlástë pak apologie swé а katcchismu, 0111

tak ŕeëenjch otázek pro détì. Jakoî sme 77у102111

па swy'fch místech, zakládali brati'i ëeätí, а0 Ъу11 11000—

0101 Ре’сга Cheléickéhó, dogmatické 1100111 3770 téméî

wcskrze па traktatech nëkdy knëäi Táborskj'cll, zwláätë

00 00 sedmeré swátosti církwe a poswátného bytu tëla.

i krwe Kristowy 770 swátosti oltál'ní. 3" To nelibilo

se Luterowî, 501102 1 20 bratŕí wíŕe beze skutkůw pì'i

ëítali ménë moci spasitelné, 110211 on. Aby podrobnëji

wyloäil a důkladnëji hájil, w 0010 00 nich uchylowalo

se 110001 jeho, poslal jim о tom spîs zwláëtnl, Нету

pod nápisem „Spis Martina. Lutera. 2 1001 000100110

77 ëeskau pî'eloieny, w 00102 ukazuje, co se mu pî'i

brati'ich zdá za. prawè, а co za pochybné, а to 2 рН

010у otázek détinskych w jazyku nëmeckém wydanjch,

dotykaje i spisu 0 prawdé wítézné Lukáäem posla

00110,“ w mësíei öerwnu r. 1523 w Litomyëli 11 Pawla

Olivetského tiskem wydán byl. Bratr Dukáà’ Praäskj,

duchowni hlawa jednoty bratrské, nemeëkal odpowëditi

mu. spisem jeätë obäirnëjäím а tamtév'J také téhoä léta

tiätënymßms w nëmäto zdwnî'ile sice, ale 1 102110000

zastáwal oddílné smysly swé. Wyznamnj a zajímawy

212101 se w tëchto spisech rozdíl mezi obëma. uëiteli,

jak 00 do zásad, které pŕednáëeji, tak 1 co do spůsobu,

374) Srown. poslcdní disputaci Túborskau 6 Jul. 1443 a nálezy

5000111 Öeského 8 Jan. 1444 we knize XIV, str. 85--95, it.

426 sl., knihu XV, 164 sl. 430 sl. XVI, 168 sl. ajw.

875) Ponëswulìl odpowëd bratï'í na spia Luterůw dopsâna byla w

rukopîsu 23 Jun. 1523 u dotîätëna w Litomyälì 16 Sept. (ja~

1102 0хетр1010770 1151001 sami udhwajff) zmjlil se De Wette,

kdyi kladl shotowení Luterowa spisu teprw na 1110810 No

vember 1523 (11, 433,)
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kterym to ëini.

dáwá Wände pauhy, silny, jasny a průzraény rozum,

temer bez citu a fantasie (aë ne bez náruziwosti,) u

bratra Lukáëe rozum weden a. neäen jest eitem a fan

tasii tak, ze mu bez obrazůw a ebratůw biblickych

témëî' ani mysliti, a pridechu mystického nikoli zba

witi se nelze: a pl'itom pŕedce onen kázal: „pust rozum

swůj mimo se a wystî'ihej se ho, kdekoli pismo swaté

1nluwi,“ tento pak jal se preti nëmu hajiti práwa roz

umu lidského i pi'i wykladu pisem swatych. Hádka

tykala se hlawné smyslu slow Kristowych „tot jest

tëlo mé“ atd. Oba uöitelé rozeäli se po pŕátelsku, ale

spojeni jejich w jednotu stale se bylo nemoznym.

Té doby wrcholila práwë w Öechách wůbec, a

w Praze „шаг, wáznost i autorita slow Luterowych.

Proto kdyä s woli králowau а pod pí'edsedánim kni

zete Karla Minsterberského swolán opët ajezd тату

podobojích králowstwi Öeského i markrabstwi Moraw

ského de Prahy ke dni 29 ledna 1524, a Luterůw

uëennik Hawel Cahera. wedl stíznost na různé kollegůw

swych smyëleni, ustanowen jest en napotom jedinym

administratorem konsistoi'e podobeji, pì'ijato i schwa

leno do 20 ëlánkůw wërouënych о zpráwcich duchow

nich, o kazani, e swátostech, о swátcieh, cele we

smyslu Luterowé sepsanych, a jen jeden, o zruäeni

knëzského bezienstwi, kterj" Cahera byl jeäté pŕidati

chtél, prozatim edroöen jest. Ale lid obecny w Praze

u wëtsiné swé nesauhlasil s poëinanim strany pekroku.

Cit nábozensky u samych kaliänikůw byl se priliä

auzce spojil s obi'ady cirkewnimi, preti kterym втё

rewalo hlawnë uèeni a horleni Luterowo; u prilis we

likehe poëtu pedstata nábezenstwí zakládala se na

klanëni se a wzywani beha zwláätë We welebné swá

We slowich Luterowych slyäeti se
1523

1524

29

Jan.
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1524 tosti oltáí'ní, na jejím wystawowání и. noëení we 111116

nych processich, ozdobenjfch nádherau а wnadami krá

soumnymi wëelikymi: bráti aneb tupiti je bylo jim

tolik, jako rauhati se bohu a. nièiti wíru 1 poboänost

ssamu.376 W oblíbeui zewnitî'nosti takowj'fch s nábo

ienskym citem spojenych, osadníci Гагу matky boìí

u Tyne. äli tuäím dále, neîli kteí'íkoli jini, a. faráí' je

jich Cahera zpozorowal brzy, йе w boji proti takowému

smjëlení nebylo proñ ëáky Witëzstwí, a йе 11111 nar-:tala

koueëná. potî'eba, wzdáti se budto postaweni а auî-adu,

aneb uëení swého. Nemaje do sebe ani zaswëcení

a hůry, ani mrawné powahy a. důslednosti, odbodlal se

brzy ke druhému, a celé potomni jednáni objewilo

w ném oëemetnika, jemuä rown yeh jen málo pí'ipomíná.

se w dëjináeh öeskjfch. Opustiw a zradiw swé рте

deälé pì'átely, nenabyl nowych; neb »i nowi jeho spo

jenci seznáwali o nëm, ie mu nic nebylo swatého,

neîli osobni jeho prospèch, рот/5950111 a panowání die

libowůle. Nadarmo iLuter sám pokauäel se ватта

jeho na. cestu piedeälau; stejnau horliwostí a. prudkostí,

jako prwó welebil, tak poëal Cahera. i jeho hanéti, do

kládaje, ie jen proto hledél byl ziskati sobë u nèho dü

376) M. Jiŕí Pisecky, kterŕ slowo swé, йе té doby w Praza kolik

bylo knëìí, tolik bylo l'ozdílnj'ch náboienstwí, sám twrdil

swim pìíkladem, nesaulxlasìw s iaidnau> z tehdejè'ich stran,

paal о té wëci takto: Boëminostrí, relinquentes puram evan

gelii veritatem, itemm extrinseco ceremoniarum сипи, imagi

nibus nempe, picturis, sculptilibus, ritibus vanis, processioni

bus superßnís, sacramentorum expositionîbus spectaculorum

more, adeo зева post M.Hus cito iutricaverunt immutaverunt

que (ut ita dîcun) pueriliter, insîpíenter fermeque inemendn

bilitelj, quod jam iplos hac in re Romanos (si vernm dicere

fas luit) idololntras longe lateque superare a cunctis nationibns

videantur. — Рор111щ simplex variis sacerdolum inconstnntìum

dogmatibus fera jam furiosus fuctun {петь oc. (MS.) 
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weru, aby jeho` neeleehetné úmysly a ieei tim lépe |524

poznati a. swetu edhaliti 1110111.37"

Rezumi se, ze promena Caherowa nepryetila se

ze mrawniho pieswedeeni, ale z opatrného uwázeni

okolnosti pŕízniwych neb neprizniwych. Jiz ed neko

lika let delilo se obywatelstwe Prazské eo do cirkew

nich otázek We dwé strany, jednu Hiawsowu, eili stranu

pokroku, druhau Paëkowu, eili prisne kalienicksu.

Prawili sme jiz, ze eim wice zmáhala se strana ро

kroku, strana. utkwëlosti eili kaliänici tim wice posily

hledali we blizeni a spojeni se se stranau Itimskau,

která. w Praze témeì' jen kapitolau hradskau a ne

kolika kláätery representewána byla, we stawu pan

ském ale w Öechách mela pî'ewaliu. Aekoli wetëina

wzdelanejëieli lidi náleäela. ke strane Hiawsowe, weak

jeji neswornost a rozdrobenost ujímala ji moei a. sily

w té miie, we které strane Paekowe ji pribywale.

Mezi obema temito nekdy prátelskymi náeelniky stawu

mestského, Hlawsau a Paäkem, pi'ewratem politickym

roku 1523 powstaly tytéz protiwnosti a neehuti, jako

mezi panem Lwem a. panem z Wartenberka. Prwni

poäáíek freakce preti pokroku zjewil se, kdyz 13 bî-ezna 13

1524 pî'i obnoweni rady mestské w Praze M. Jan Mart'

Paäek epet za primasa, eili za prwniho keneela. Praz

ského, zwolen byl;378 a chytry Hawel Callers. byl

377) Sz'un Jiŕí рыску jmenowal ho „homo a natura insensatus,

sed vafer et callîdus, blaudique sermonis ac lucri cupidus,

qui non bouum religiouis sed bonum marsupierum curaverat“

oc. a na jiném miste: „heme sine zelo dei', sine 6de, stnlìdus,

impudìcissimns“ ec. „audacissimus lati-o“ ec. (MS.) Saud

Bartoäůw о nem zm'im jest. Luterowo pssni k Caherowi ze

dne 13 Nov. podàwá. суй Bartoä na str. 124-5.

378) Zpráwa ta jest poslední, ku které dosuhnji easte jmeno

wani Stafi letopisowé бей“ na str. 465; co tam jeëte ete se
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1524 mezi prwnimi, ktei'i zpozorowawäe nowého wëtru wáni,

11

Mai

1 7

Mni

24

uprawili dle nëhe plawbu swan.

Náwodem Paäkowym zî'izena jest z nëkterych

kenëelůw, menëicli saudcůw a obecnich витать Prai

высь kommisse, kteraä pro pŕetrzení různic a neehuti

mezi knëzími a lidem obecnym sepsala „ivjpmvè'd“

w 10 ëláncich, prohláäenau dne 11 máje. W té ne

zruäeno siee upŕimo ëlánkůw na poslednim sjczdn

okolo hromnic wyneäenyeb, ale piimisena k nim nowá

ustanoweni we smyslu kaliënickém, ku pi'. „klanêlliby

se kdo drahému tèlu a krwi Krista pana, nemá jemu,

2e modláî` jest, spiláno byti;“ dale schwalowáno wy

stawewáni welebné swátosti w monstranci а processie

wůbec, nziwani jazyka eeského neb latinskéhe pî'ì pe

swêcowá-ni dáwano knëiím na wůli, administrator usta

nowen za censora wäech traktatůw w jazyku èeském

wydáwanych, a wäem neposluänym wyhrozewáne wy

powëzenim z mësta. Hawel Cahera dal k tomu swan

wůli, a w tem znamenán byl poprwé obrat jeho; na

proti tomu zasazowal se knëz Martinek Betlemsky

s jinymi 18 knëîími. Ke dni 17 máje swolána byla.

weliká. obcc Praiská na radnici, aby k tè wypowëdi

swoleni swé dala co k nowému zákonu ebecnimu;

wedena tu dlauhá. theologická мака mezi M. Paäkem

a Jiŕíkem Hrdinan od Wëze, kteryä мы, aby knëzi

Martinkowi, pied schwálenim wypowëdi, dáno bylo

wei'ejné slyëeni; wëtëina obce pŕiswédéowala Hrdìnowi,

ale Paäek a pani neswolili k jeho äádosti. Na to knëz

Martinek se swymi, podawse 24 máje pisemné wyjá.

Mai dŕení, ze k wypowédi dotöené pristaupiti nemohli, ana

o bitwe' uMoháëe a woleui krále Ferdinanda, jsau jiä pìídswky

cizi. Mezery té r. 1524-1526 jest tim wice litowati, ¿51m

ìiwëjäi následowalo pohnutí myin w tech létech.
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pry „byla proti pánu bohu, proti swédomi jejich a

proti dobrému оЬсе,“ wystéhowali se 26 máje zPrahy,

kami té doby naopak wypowézenci 23 ëerwence 1523,

knéîi Korambus a jini, zase nazpét uwedeni jsau. 37°

Odtud reakce zi'ejmym praudem nesla i zmáhala

se, zwláätë kdyì i z králowské kancelai'e z Budina

posilány do mest ceskych Öim dale tim hojnëjsi man

daty proti „postranním traktatům,“ ktei'ii byli „proti

pánu bohu, proti swaté wire i wäem dobrym rádům

kŕestanskym,“ téZ proti „jakymsi soházenim a kázanim

po domich,“ z nichiby pry rozdilowé w obcich a. ji

ného mnoho zlého pi'icházeti mohlo. Wyznamnym

bylo znamenim, ie jii rozléhaly se po Praze i po се

lyoh Öechách nowé pisnë, welmi hanliwé a posmésné,

proti pikhartům a luterianům. 38°

Wëci uherske’ té doby tak weliky mëly wliw do

událostí w Öechách, ze nelze neobraceti knim pozoru;

1524

26

Mai

i sama ta reakce na poli náboienském uznawala w

kancléi'i uherském Ladislawowi Salkanowi, jenî 6 mńje

1524 powyäen byl na Ostì'ihomské arcibiskupstwi, neli

379) Nejäiŕe o promënë té mluwi kronika spisowatele nejmenowa

ného (MS.), potom ЛИ Písecky (MS.) Berto; doeti nopoìbdnë

ji wykládá.

Kanowuik Jiŕi psal op atowi Teplskému 5Jul. 1524: Princeps

Carolus per plures hebdomadas Pragae non fuit, sed in Slesia

. alicnbi manet. Domini Pragenses et maxime D. Joannes

Passek cum aliquihus fortiœr et virilìter Pikardis et Lutetia

nis resistant. Numquam tanta fuit concordia inter nos et

calixtinos, ‘sicut nunc; si rex virum ageret, aliquid eiïìcere

posset. Cantienes satis mordaces contra Pikardos et Lute

rianos boemicas composuerunt, maxime contra aliqqu ma

jores dominos regni et aliqnos notabiles cives Pragenses . . .

(Orig. arch. Tepl.) Nekteré z dotëenych pisní zachowaly se,

bywäe r. 1525 w Praze tiè'tëny; jedna z nich poëinb: „Zpik

hartili se knè'ìi, a proto z Prahy bëíi“ oc. (Arch. Tŕcbou.)

380)

6 Mui
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1524 hlawniho půwoda, jisté aspoñ pî'edni podporu swan. 35*

Dawná neehut uherského národu k Nëmcům пуп], kdyì

nowoty Luterowy poéaly byly siriti se také do Uber,

bralsl na se twárnost nabozenskau, a nenáwist národni

pod prikrytim wiry hledala w cirkewnich zákonech pi'í

öiny k uprostranëní sobë, které nenacházela w zákonech

oböanskych. Na dwoi'e králowë bylo mnoho Nëmcůw,

a králowna Marie zwlástë mëla jednoho kazatele Nëmce,

na jehoi odstranëni kdyä naléhali prelati a pani uher

sti, ponéwadi pry byl „Luterianem,“ ons. rozhodnë
jeho hájiti se jala.l Tim wzesla powëst, nesená. také

do Öech, jakoby král i králowna byli se naehylili

k Luteranismu; zjewná markrabë Jiŕiho pî'izeii k uëeni

nowému dodáwala ŕeèem takowym podobnosti. Ludwik

owäem nebyl tak uwëdomèlym a prisnym katolikem,

jako král Sigmund Polsky; wyznáni Wiry u nëho mélo

wahu wedlejäi; nestaral se o né, ale dopauätél kanelé

i'ům swym uziwati moei a jmena jeho, aby w reskrip

tech králowskyeh hájili éistotu wiry asi tak, jako há

jiti jim sluëelo zachowáwani zákonůw práwa. i spra

wedlnosti. Hrabë Jan Zápolskj a poboönik jeho Sté

pan z Wrbowce neopominuli uìiwati, mimo jiné, také

této piiéiny ku popauzeni lidu proti králi a dworu

jeho. We krajieh drzely se mnohé postranné sehůzky

a 'porady nespokojencůw, о wyhnáni wäech Nëmcůw

ode kralowa dwora, о pi'idáni králi zwláätniho guber

natura uherského a o zmocnëni se predewsim weëkeré

381) Swédëí о tom papeì Klemens VII sam, jenä we psani 23 Oct.

1524 k nëmu daném di: Novissime tuo potissimum consilio

scimus et tua. industria fuisse factum, ut perlidum atque pesti

ferum Pigardorum genus . . . a coetu et civitate Pragensium

tumultu prope populari, sancto quidam et pio, expelleretur oe.

(W Ksprinaiowë dipl. sbirce MS.) Колена, XIX, 450.
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iinanëni zpráwy zemské. Pro zmaieni piklůw tako- 1524

wych 1110211 Ludwik stawům snem walny ke dni Száî'i

do Peëti, a hledal pomoci take w Öeohaeh. Rozepsaw

do Prahy snem ke dni sw. Markety (13 êerwenee,)

wymáhal po poslich swych k nëmu wyprawenych pi'e

dewëim berni a. pomoc rychlau 5 az 6 tisicůw lidu

branného, se ì'ikalo, proti Turkům, we skutku ale

proti Uhrům, na ochranu dworu swého а politiky swé

proti zlym aumyslům strany Zápolské. Plan ten tajny

prozrazen a zmaŕen jest, takze král nucena se widél

zapirati jej weî'ejnë, ale mél proñ i pro králowstwi

následky důlezité, jakoz brzy dale wyprawowati bu

deme. “s”

Poslowé králowäti ke тёти Swatomarketskému 14

byli Stanislaw Turzo biskup Olomucky, Artleb z Bos- Jul

kowie bywßly heitman markrabstwi Morawského, uher

sky' pán Frantiäek Dóci a JiŕíZabka, králůw sekretáŕ.

W Öechách ale te doby nebylo moine ani nekolika

lidem sjeti se, tim pak mené snémowati, aby mysli

rozöilené neoctly se w hádkách о wiŕe a. náboienstwi;

proto i sném dotéeny neobiral se tuëim, leda jimi;

aspoñ neni památky o jinem jeho jednáni. Takét

arcibiskup Salkan, kterémuì král Ludwik rád pauëtël

péëi o wládu netoliko w Uhŕich, ale i w Öechach, ne

pominul té pŕileäitosti, pomáhati jak ku potlaöeni pik

hartůw a Luteranůw, tak i k uwedeni kaliëníkůw do

lůna. cirkwe Rímské. Biskup Stanislaw, odwoláwaje

se k usneäeni snëmu Swatojakubského roku 1508, je

hoito byl nékdy spolupůwodem, chtël tomu, aby zákon

382) Pedal о tom do Éima zpráwu dne 17 Aug. 1524 nowy nun

tiun papeäe Klemensa VII do Uher, Jan Ant. Pulleon

de Burgio, baron штыку. (Theiner monum. histor. Hunger

II, 717.)
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1524 proti pikhartům te' doby schwáleny byl obnowen а

pî'isnë zacbowáwán: proti (вещий opi-eli se zejmena,

ze stawu panského nejw. purkrabë Jan z Wartenberka,

z rytii'ského nejw. pisaî' Jan Litoborskj'1 ze Chlumu а

z mêstského Jan Hlawsa, z Liboslawé; také jeden

z poslůw králowych, Artleb z Boskowic, wzdalowal se

wäeho takowého jednáni, prawé, ze mu od krále nic

о tom poruëeuo nebylo. Byli na snëmu tom oba ná

öelníci strany Rimské w Öechách, Zdenék Lew z Roz

mitála i Radslaw Beŕkowsky z Sebií'owa, jezto pozi

wajice weliké u Praianůw (strany Paäkowy) lásky,

pŕièinili se snazné о srownáni э. smlauwu mezi kaliä

niky a kapitolau Prazskau, i dosáblì парой tolik, ze

obé ty strany slibowaly sobë, tuëim ale jen austnë,

státi spolu a pomáhati sobé proti nenáwidënym Lute

ránům i pikhartům. Dále není nám wice známo, neäli

ze sném stal se welmi bauì'liwym а rozeëel se beze

wäeho poî'izeni.383

Wëeobecná. rozdrázdénost uëinila staw wéci ue

snesitelnym a. obrat mísilím se strany té neb oné ne

dal na, se dlauho êekati. Strana pokroku, rozätépena

jsauc sama w sobë, .nemohla na spoleèné podniknuti

jakékoli am' pomysliti: tim bezpeénèji odhodlala. se

k nèmu, pode ätitem uherského kaneléŕe Salkana.,

dobŕe organisowaná strana odporná, w níìto тай se

a lnuli k sobé wäickni. Tí'i öelni muzowé usnesli se

o spoleény" k tomu cili plán, a. prowedli jej neälechetnë

sìce, ale s mistrowstwim uznáni hodnym: administrator

Hawel Садам, primas Prazsky" M. Jan Paäek a známy'

383) Bartoä ua str. 32. Krouiky Nejmenowaného a Jiŕího Píaec

kého MS. Раций k opatu Teplskému, w nrchivu téhoì 11111;

tera. De Burgio také pià'e (l. c.) Li ambiant/ori del Re si

tornano re infetta, et ln. dieta si dissolve.
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0d r. 1512 konäel Sigmund Waníökmvic, obecne jen 1524

„pan Ziga“ zwany. Jednalo se о nowé ustrojeni

„bauŕe Prazské r. 1483,“ 017Ёеш 2e s koneem opae

nym, ana. reakce nekdy pi'emoiená mela nyní dostati

se na wrch; pan Ziga znal se w takowém dile nad

jiné lepe, an co jinoch r. 1483 sam náleìel byl i s ot

cem swym do poeta wypowezencůw. Protoi ponewadz

nad to M. Paeek stradal podagrau a jen s 1111 se po

hybowal, wzal tyä pan Ziga hlawni úlohu na sebeßf“

Purkmistrem té doby w Praze byl easto jiz jme

nowany M. Bríkcí z Licka, nekdy professor na uni

versite, pozdeji proslnly skladatel a wydawatel „práw

mestskych králowstwi Óeského,“ 111112 ueeny a pokroku

prizniwy: ale opatrnosti we swém auî'ade newyzname»

nawal se. Strana protiwná zbrojila se podtaji, a. mela

lidu branného, rozlozeného po nekolika. domich, jiz ne

kolik set pohotowe, 385 on pak nemel 0 10111 ani tu

eeni; podobno, ze tehdejei rychtáî'i, co welitelé braune

moei mestské, nechowali se k nemu dosti upŕimne.

Na Malé strane bylo pomerne nejwice katolikůw i tu

hych kalienikůw, a tam w obecne rozdrázdenosti myin

bywalo take slychati nejwice hlasůw pohrůäeiwych.

U weeer dne 8 srpna doela M. Brikciho wystraha s ne-ßAug.

kolika stran, 2e na Malé strane i na Aujezde lidé

384) Obäirné и. dosti werné i pruwdiwé wyprawowâni 0 události te

podawá, se strauy pokroku, „Bartoäowa kronika Praäská., od

l. р. 1524 a2 do koncc l. 1530,“ wydaná od K. J. Erbena

w Praze 1851, w 8. Spisowatel „Bartoä pisaŕ," od uásëasto pŕipominany', byw sám nejen swedkeln ale i obeti té

bauŕe, pragmatisowal we swém dile, dle obyeejc starych Се

chñw, w ten smysl, 2e bůh sám spůsobil wäo co so dálo, aby

pry'v najewo wyäla neälechetnost lidskà; proto zàsluhy onech

tŕi muìůw 0 wee swan nedoì'ly u neho uznáni.

385) Srown. Bartoäe na str. 116.

30
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1624 scházeli se we zbrani, aniä wëdëlo se, ëim rozkazem

a k jakému cili; sám nejw. pisaí' Litoborsky dal ho

napominati, aby bdël nad zachowánim pokoje w noci

nastáwajici. Оп tedy swolal jeätë téhoz weëera kon

Eely a staräi obecni ku poradé, coby éiniti bylo; hlasy

temné, hroziwé i úzkostné, pi'i zjewech neobyëejnych,

spůsobily shon lidu zwëdawého po námësti a ulicich;

néktei-í z konëelůw, jako Paäek a Ziga, nepî'iäli do

porady, ano jim pry bylo pozdé na пос. Kdyi

ale priwolanl rychtáî'i ujiätowali, ze poplach ten byl

plany a. nebylo se obáwati nióeho, rozeäli se pani radni

zase a пос minula w pokoji.

9Aug» Na. zejtri ráno, w autery'1 dne 9 srpna, kdyi pani

radní орёт Ьу11 pohromadé, shluknul se tak щенку

poëet lidu obecného, a zwláäté osadnikůw fary Tynské,

na radnici, ze naplñowali wäecky jeji mistnosti; pan

Ziga, promluwiw ke mnoîstwí а zawázaw je sobé ku

pomoei, wstaupil s nejodwáiliwëjäimi орёт do poradni

sinë. Slowy diktatorskymi, we jmenu krále i obce,

jal se hned winiti purkmistra i konäely, kteri minulé

noci seäli se byli na radnici, ze spiknuti a zrady, jeito

ukládali pry о bezäiwoti spolumëätanůw swych; ne

bezpeci od Malé strany ie bylo pauhau smésnau zá.

minkau, Mala strana йе nikdy na wybojowáni Starého

i Nowého mësta nemyslila, ani mysliti nemohla. Nej

prwé oboril se na. mëstského kancléí'e, Dra. Buriana,

Sobka z Kornic, Luterowa. pritele, lotrem, sibalem а

zrádcem jej nazywaje: kázal jej zatknauti а wziti „do

wézení krále JMti.“ Potom purkmistrowi Brikcimu

ani mluwiti nedaw, odjal mu aurad, donutil ho k wy

dáni kliëůw а. peëeti mëstské, (kteréz tudii i s aura

(lem odewzdal swému ëwagrowi M. Paäkowi,) а. kázal

jej také wzíti „do wézeni krále JMti.“ Totéä uöinil
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konäelům Danielowi Rauäowi, Janowi Erasimowi, pro- 1524

fessoru Wáclawowi Danielowi a. nékterym jinym, kte

1‘12 tudiì do místností we wyëäím patì'e radnice па.

wëzeni ustrojenj'ch a“ odwedeni a tam chowáni jsau.

Kdyì powést o tom roznesla se po Praze, jeëté pi'ed

polednem, „bez mcâkání se Wëech stran lidé u wc

likém mnoistwí béîeli se zbrojí na radnici i na ná,

mësti, ie se bylo ёеши se strachem podiwati; ale ani

w té horkosti a. zkrwawilosti lidi jednëch proti druhym

nestalo se Zádné bitwy, ani útoku па domy, ani krwe

proliti nejmenäího, protoìe w pochybeni bylì o tom

mezi sebau, kdoby s куш byl, an s oboji вишу Ъу1

znztmenitjI робей, we kterémì otec proti synu, bratr

proti bratm i pŕátelé proti sobé musiliby powstati;

nebo wesmês se shluóili, newëdauce со èiniti.“ 397

Skutek sám uëí, ìe strana. Hlawsowa. byla naprosto

neustrojena, nepì'iprawena. i pŕekwapena., tudiä йе utr

péla ne práwem, ale násilím, aniä potî'ebi bylo důka»

zůw jinych, o newinë. její potom po celá léta. wede

nych. Od té doby radnice jak staromëstská tak i

nowoméstská. osazena. byla. dnem i noci silnau wojen

skau stráìí, а М. Paàek neukazowal se na ulicích

Praîskych, leda we průwodu 40 ай 50 lidi brannychP“

386) MS. prawí: Wëickni jmenowani pánil nemohäe miti slyäenl

iádného, museli nahorn na rathaus, nëktei'í nu kaplu, uëkteŕí

do Épinky, a tam sedëli wíce пей půl léta.

387) Slowa. Bartoäe pisaŕe na ш. 64.

388) Wedle kronik Nejmenowanóho a Píseckého, jeätë ‚запишусь,

о té wéci тетю jsau zpráwy podané od kanowm'ka Jìŕího

18 Aug. opatowi Teplskému: Nostri valida. manu praetorium
alleendexuut et magistrum civium cum aliquibus receperunt

et in captivitatem incluserunt. Magister civium, M. Brictius

videlicet, coactus fuit, communitati sigillum et claves praesen

tare; Шаг M. Joanni Развей communitas commisit, et ille

30*
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1521 Téhoä dne popoledni seëli se konäelé a stai-Ei

obecní na radnici opët, a psanimi hojnymi dali jak

králi, tak stawům a lidem wëem netoliko w Öechách,

ale i do ciziny, zpráwu о „pohnuti,“ které u nich se

stale, tëmito slowy: 2е „nékteì'i, wíru swatau krestan

skau ruëiti chtëjice, о ni i о nas úklady èinili, a noci

pì'edeëlé jiz swé srozumëni méwse, k takowëmu skutku

piikrociti chtëli; protoz my rane sebrawäe se, uëinili

sme tomu prekázku s pomoci bozi bez krweprolití, a.

ebhájili jak wiru boäskau krestanskau, tak i hrdla

swá.“ ec. Knizeti Karlowi Sigmund Waniókowic dá.

wal osobnê о tom zpráwu, zamlauwaje se prowesti

wrazednó aumysly protiwnikůw swédky tî'ebas padesáti.

1 hned peöalo a trwalo po nékolik dni zatykáni a wé

zeni drahnë podezi'elych osob; wypowidáni awyhánéni

z mésta knéäi strany pokroku, jak ti, kteŕi jiz dî'iwe

s Martinkem byli wyäli, tak i jini wëickni; mnozi take

mëëtané oblaupeni jsau na èisto, шиш na Male

strane, kdezto lupici prawili se miti k tomu naŕizení

od krále. Mezì temi, ktei'i autëkem se zachowali,

pisani byl konssl мякиш Soi-f, jemuz, jako i jiny'm

sausedům, knize Karel a nejwyëäi purkrabé Warten

berk dopŕali u sebe autoëiätè; take Jan Hlawsa usel

nebezpeéi tim, 2е wden beure náliodau nebyl wPrazc.

16 Jii dne 16 srpna nëkteŕi z uwëznënych mëëtauůw

Mg' Prazskych, u pi'itomnosti mnoha swédkůw, тала jsau

nunc magistratum regit et in Praga ñoret, adjuncto síbi D.

Ziga vol Sigismundo lanioue; et quandocuuque Passek prae

torium ascendit vel descendit, 40 vel 50 armatis viris stipa

tns est usque sd domum enum; et ambo praetoria, tam an

tiquae quam novae civitatis, fortissime stipendiariis a vigilia

S. Laurentii munita sunt, ихние etiam extensis, et hoc die

noctuque etc. (Orig. arch. Tepl.)
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на ski-ipci: ale wyznáni ani jejich, ani tëch, ktei'i1524

trápeni byli pozdëji, newyjewilo nic, coby twrdilo bylo

i'eëi o krwawjfch aumyslech strany нищает/7.3”

Strannické llëení událostl Praiskyeh od M. Рамка

i pŕátel jeho potkáwalo se na dwoŕe králowë w Bu

dinë s tim ochotnéjëí wírau а pi'iznl, elm neobmeze

nëjäi byl tam wliw jejich spolupůwoda, kancléi'e arci

biskupu Salkana, podporowany w témìe smëru také od

рарейе К1ешепза. VII. Papeî ten we psaních due

6 rijna. králi a králowé danych welebil to nowé ро-в Ovt.

tlaëeni „pikliartůw“ w Öechách jakoìto jedno z nej

wëtäich dobrodiní, které za jeho ëasu bůh církwi swé

'swaté propůjůiti ráëil, a napominal důtkliwë k deko

nání dlla poëatého,39° rozumëti dáwaje, йе stolice Rim

ské ochotnost ku pomoci preti Turkům záwiseti bude

na. mnoze od ochotnosti králowské u wéci této; w témie

smyslu psal i Osti'ihomskému arcibiskupowi 8, i zase

23 ríjna, porauöeje mu spolu oba nowé posly swé do 23

Uber, kardinala Wawi'ince z Campeggio a Sicilského

barone Jana Antonína Pulleona del Burgio.

Nestateéné kníëete Катю Minsterberského se eho

Wání dopomáhalo take k witézstwí reakce. Kdyi Jan

Hlawsa, jsa dosawad sudím mëst králowskj'eh, a., né

389) Feria Ш post festum assumption-is hora quasi XIX aliquot

cives in prnetorio queestionati seu martyrisati sunt; quid

autom illi confessi sint, adhoc occullum est. (Panni Teplskó

dne 18 Aug.)

390) Im agus tua auctoritate, ut qui Pigardos ipsos Sancte et pie

persecuti sunt et a commercio suo repulerunt, per te .

juventur et fovesntur. — Egregio pietas catholicorum popu

lorum atque hominum in Boemia, eorum etiam, qui minimis

rebus dissentientes, facillime cum universali ecclesia possunt

convenire _ . . . (W'e sbirce Kaprinuiowë, MS.)
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1524 kteî'i jini do Budína jeti chteli, knize brani] jim toho,

18

Oct.

priŕikaje, ze pojede tam sám a zjedná. о wee jejich

lépe, nezliby mohli oni. Jel tedy a ztráwil temer 'cer

rijen pri dwoi'e králewe. Tu ale, 7,pi'ieinením bisku

půw a nektery'eh jinych lidi,“ mysl jeho, petud jak se

zdále aspoñ nestranná, obrátila se cele preti strane

pokroku, takze nezadlauho i s panem Zdeñkem Lwem

z Rozmitala poeal pi'izniti se epet. My nemůzeme

w důlezîté promene té nespati'iti wliwu a působeni,

Wedle arcibiskupa Salkana, predeweim krále Sigmunda

Pelskéhe, hlawnihe zástupce pane Lwewa pri králì

Ludwikowi. Důkaz na to jewi se We psani ze dne

18 ŕijna, kterym ulezen stawům eeskym nowy snem

ke dni sw. Ondreje; tam prawi král Ludwik doslewne:

„Doelo jest nais, kterakby nektei'i u poddanych naeich

nás zoäkliwiti ehteli, wnáäejice a wtrueujice w lidi to,

zebyehem my stawy králowstwi Öeského priprawiti

meli о swobody, a 2e sau nám nekteré esoby z_ téhoz

králowstwi k tomu radily. I diwime se temu, ze ti

lidé, kdez jsau koliwek, takowau wec e nás smyëleti

a mezi poddané naäe Wkládati smeji; heb sme my

nikdy na tem byti neráeili, abyehom swebod téhoz

králowstwí njimati meli, nerei e ne je pî'iprawiti, a

k tomu nám take мацу z téhoz králewstwi ani z ji'

nyeh neradil.

abyclwm jich Мёда Ilfiainili, pokudzby k dobrému а

uziteënému naäemu a tóhoz králowstwi bylo.“ “l Pa

trny to jest ehlas nái'kůw ed strany pane Lwewy u

krále Sigmunda wedenych. Jeete nedáwno dekewal

byl Sigmund Ludwikewi, ze k jeho маем: ос110й11

epet wedeni pî'e na saudu zemském w Öechách preti

Nez na tem sme wzdycky byli a jsme,

391) Kopie snuwekó. w archiva Tŕebonskóm.
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p. Lwowi a prátelům jeho,”2 a wyprawil k nëmu

nowé posly swé, kteí'i pobywse w Budinë tyì баз,

jako kniíc Karel a pani éeätí, chlubili se potom, ze

pî'iëinili se s prospëchem také o urownáni óeskych

nesnází. "’93 Hrozilo se pry kniîeti, йе mu odjato bude

postawení jeho wÖechách, budeli, co zpráwce králow

stwi, showíwati pikhartům a Luteránům i nadále jestë.

Král uleäil mu, po náwratu swém do Prahy, (kteryî

stal se pî'i дави sw. Martina,) swoiati pred sebe wes

keren staw тётку, a preslyseti, spelu s posly z mest,

stíînosti oban stran, Hlawsowy aPaskowy, preti sobé;

pri tom ale wydal také nafizeni, coz se pikhartůw a

Luteránůw dotykalo, aby w mêsté Praîském nebyli

trpenì.

Mezitim strana Paäkowa jiî dne 31 ŕíjnaa“ ро

starala se byla o Филе: obeení w témîe smyslu, ktery

nesnáäeliwosti swau slauìiti mohl za wzor dekretu po

debnému, o sto let pozdéji preti wsem podobojim wy

neäenému, a pedal spelu důkaz, ie fanatická zuî'iwost

nebyla wyhradnym primëtem jediné toliko cirkwe

nebo strany. Wsickni ebywatelé Praääti museli кашу

ооЬпё rukau dánim priznati se pŕed aui'adem ke wäem

zakladnim élankům uceni kaliänického, a oddati se

392) Acta Tomiciana,' VH, 82.

sti-ed mësice srpnn.)

(Btalo se to ku konci neb u pro

393) Poslowé ti (Andreas Cricius, cpiscopus Premysl. et Joan.

Wytwiensky castellan.. Ploccnsis) psali Petrowi Tomickému

z Budina 6 Oct.: Bohemi et Moravi, scissi in sese, totis

dicbus nos suis nltercationibus distinent; a pŕi náwratu swém

odtnd, z Ostrawy, 11 Nov. anbas bohemicas et moruvícas

satis ex usu composuimus. (Acta Tomic, ibidem 84. 86.)

Напой (str. 79) jmennje pondëli p0 )Väecll swntych (7 New),

kdeäto u Nejmenowaného (MS.) zpràwnëji udawá. se, dle

knih mëstskych pŕed W5. sw. (in vigilia Omnium sanctorum).

394)

1524

11

Nov.
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1524 wyhradnému wedeni knézi jeho, jinaëe mëla jim ne

jen kaädá äiwnost w mësté zastawena byti, ale oni

také napoŕád z mésta wyhostiti se; kdokoli nemohl

wykázati se, йе pocházel od rodiéůw obradem kaliä

nickym k manìelstwi oddanych, pokládán za cizoloänë

a nemél w remeslich nikde trpen byti; zbaweni jsau

práwa mêstanstwi wëickni, kdo pojali manäelky neb

i manzer „z roty pikhartské;“ 2e bráneno pì'ijimati

do mésta lidi duchownich i swétskych, ktei'izby „ho

stinská. uëeni“ wedli a pï'i nich se twrdili, ze píí

ostŕeno censury atp. rozumi se samo sebau. Důsledné

a skuteëné prowedeni nálezu toho, (jehozto wyneëeni

oslawil pry Pa'sek welikau a hluůnau hostinau, na. rad

nici, s hojnymi trubaëi a. bubny wlaskymi,) bylo by

pî'iprawilo Prahu o wetsi polowici obywatelstwa jejiho:

ale ohawnost takowého zpustëni nezamyälena nikoli

od nowych otcůw mesta: wzdyt horliwost pro cest a

sláwu boit, pro èistotu wiry a spaseni duëi, umëla.

byti také milosrdnau a showiwati ki'elikostemlidskym,

kdekoli to uznáwala za whod, a kde ku konáni ta

kowé ctnosti pî-izeñ a dary, netoliko ducha swatého,

ale i sausedůw zamoänëjäich, witanau podáwaly pi'ile

îitost; celá. prisnost ukazowána jen, kde ji Izádala bud

wáseñ pomsty saukromé, anch potrcba ostrachu, 395

nejwice nad chudinau.

395) Jiŕi Pisecky píäe o tom: Nostri zelotypi, Pnssko, Ziga, Kar

bau, Gallus administrator -- niilitibus urmatis circumsepti,

multos in dies cives in vincula conjiciebnnt, alios ab urbe

ejiciebant, alios, muneribus placuti, liberos faeientes absol

vebunt ab omni errore. Nam qui istis regulis christianislimis

cx sua facultate munera dabant, erant boni christiani, qui vero

dare rccusabnnt, etiam per Judacos instîguti, erant haereti

cîssimi. Pauperiorcs, ut terrorom nliis incutiant, turpiter

ejicicbant, vírgis cnedebant, ferro iguito signnbant, igne etiam
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W tëeh a. takowych okolnostech slyà'ení obau этап, 1524

kteréz kniie Karel z králowa. rozkazu a k jeho шее

we dneeh 21-3011stopadu konal, nemohlo wésti kná.- на;

prawê, protoìe strany slyäány kazdá. po různu, a knize '

nedaw se do saudu nad nimi, ale wice pry obojetnosti

nezli nestranné sprawedliwosti dokazowaw,”“ poslal

pisemné jejich zaloby, důwody а odwody, králi do Bu

dina, kdezto drabnj" eas lezeti zůstaly nepowëimnuté.

Na. dwoi'e králowë ëeäti pikharti a Luteráni nemëli

nizádného pi'itele, a hojni tam nepi'átelé jejich пешу

вшя па. nic jiného w Cechách, nezli kudyby kalianici

do lůna. cirkwe Rimské zase uwedeni byti mohli. Ar

eibiskup Osti'ihomsky Salkan, тау wéci éeskych, byl

toho hlawním prostŕednikem a působcem.

О jednáni důiezitého тёти o sw. Omlŕejz' zůstaly 30

mim welmi nedostateëné zpráwy. Wíme sice, ze král No"

na nëm upominal о berni z minulého léta jeëtè педо

placenau, ale nelze udati, w jaké mii-e a s jakym

prospëchem. Jen о sporu wedene'm co do wëei nábo

zenskyeh zachowal se ohlas temnj't a nedostateëny.

Papez Klemens VII poslal byl skrze legata swého

kardinala Campeggio psani ku Prazanům, we kterém

oswëdëowal potëäeni swé nad obratem Wéci u nich

nastalym a nabizel k auplnému Wpojení se do cirkwe

Rimské: ale pro nëkterá slowa w ném, která. kaliä

nikům bylaby se zdáti mohla urázliwymi, k rade Sal

kanowë kardinal legat podrzel je u sebe. Tim úsilneji

pracowáno jest о dotëenau jednotu, a. kniie Karel dá.- 13

wal 13 prosince do Budino. zpráwu, ze wëci na snëmu Dem

exurebant: adoo illorum tyrannis in dies invaleicebat. Téhoì

doliëuje Запой we swém dile Éiroce.

396) Piseckj upŕimo wiui kniìete, ze dáwal se poruůowati машу

od obau stran.
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1524 dobŕe se daî'ily a. dáwaly ëáku Zádauciho konce. Nic

ménë snem rozeäel se bez koneéného uzawŕem', leda

ze katolici а kaliäníci zapsali se sobë ke wzájemné

pomoci opét, a odroóeno daläi jednámi k budaucimu

zase snëmu. 397

Neni pochyby, 2e zmáhajici se prand reakee po

tkal se na snému ëeském s odporem silnéjäim, neìlí

chudé toho wëku pamëti nam we známost uwodi, а

ze hlawni pŕekázkau smëru toho byli awìfedníci z.em§tí

podobojí, od krále Ludwika 1523 nowé ustanoweni,

zwláätë nejw. purkrabé Jan z Wartenberka i nejw.

pisai' Jan Litoborsky ze Chlumu. Snahy zajisté strany

Rimské spatî'ujeme od té doby obraceti se pŕedewäim

proti autednikům tëmto, aby zbaweni byli moei spwé

a na mista. jejieh aby dostali se odhodlani katolici.

Hlawnim jednatelem w te wëci byl králowsky sekretai

Jiri Zabka z Limberka, jenä ‘byw na poslednim snëmu

pî'itomen, wrátil se do Budína s tim nauëenim od pá

nůw strany Éímské, ze mélali zadauci jednota zda

i'iti se, prwé „pikbarté“ s auŕadůw swych odstranëni

byti museli; sam pry jeden z brati-í z Pernäteina dá.

wal k tomu swau wůli. Uznaná takowá. poti'eba. po

hnula i arcibiskupa Salkana, pŕedniho potud pánè

Lwowa nepi'itele, ie naklonil se k nému koneënë, а

u krále Ludwika zjednal mu opet auŕad nejw. pur

krabstwi w Öecháeh, wedle nëhoi také panu Jarosla

wowi z Selnberka i Radslawowi Bei'kowskému z Se

bii'owa jejieh auŕadowé wráceni jsau. S kralowskymi

na. to dekrety wyprawen jest tyì sekretái' Zabka

z Budina dne 19 ledna 1525 ke snëmu nowému, kte

1525

19

Jau.

397) Epistolae Laurentii cardinalis Csmpegii, wydané w Theiner.

Monum. hist. Hunger. II, 677, 683.
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ryi rozepsán byl do Praby na den 25 ledna.“98 Po- 1625

sláno take té doby rozhodnuti králowské na spisy,které knize Karel o slyäení swém strany Hlawsowy a.

Paäkowy králi byl poslal. Prawilo se w nem: „Ро

nëwadz sme srozuméli a to nalezli, ze z mnohych-pì-í

ein ti wëzñowé spolh zůstati а, W mësté Praìském byl

dleti nemobau: protoz wam wézñům i jinym, kteî'íz

z mësta ste uäli, prikazujem, abyste statky a zboîí

swé rozprodali a jinam se wystëhowali; так kdobyste

kolì w kralowstwi naëem Óeském prebywati chtéli, to

swobodnë a bezpeönë uëiniti můiete, napŕed s nami

srownajice se u wiî'e swaté krestanské, wäech bludůw

pikhartskycb na strané nechajíce a mysl ku poinstë

zawrhauce. Jestliäebyste pak pñkázaní пабе zanedbali

naplniti, jizbyste nam hrdla i statky propadli, a my

bychom se k wam podlé práwa zachowati musili.“ 3”

Ubohy" král netuäil, ie swan powolnosti k ltimu, od

kudz oëekáwal nejpodstatnëjäi pomoei proti Turkům,

nejen malo ziskal skuteëného, ale podtinal nejwërnëjäí \

podpory swé w Öeeliáeh, které snad by ho zalostného

pádu byly uchrániti molily.

Загнав Lew z Roámitála, byw na snëmu Praìském

dne 3 ńnora орёт uweden w auŕad nejw. purkrabstwi,3 Febr.

(podrobné okolnosti jsau neznámy,) slìbowal owëem králi

wërnoet a posluëenstwi, ale nezapomenul nikdy na po

nizeni, které byl utrpél, a srdee jeho wî-elo napotom pro

pana. swélio jeäté ménë, nezli driwè. Zwláëtni shodau,

ba náhodau stalo se, ze jako w Ubì'ich, tak i w Се

ehabh, nejbohatëí náèelniei stran zanewí'eli proti panow

398) Kardinal legat Campeggio рва! о tom do Èínm z Budina

22 Januar. 1525 prawë: il detto secretario è partito di qua

alli XIX, bone expedito ín tutto segundo che desideravano oc.

399) Bumba ш. 119.

д.
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1525 niku swému, mimo politieke, také ze sobeckych pî'iëin

osobnieh. W Uhi'ich wojwoda. Jan Zápols ky odsauzen

byl prawa dedieného, kteréi osobowal sobe po weliko

mocném nekdy Wawí'incowi z Ujlaku, a lmew jeho

stal se neukojitelnym; wÖecháeh nemnohem lépe zda

i'ilo se panu Lwowi ohledem na. ’nápad nekolika pan

stwi, která dawny jeho pritel Petr z Rosenberka byl

mu odkázal. Dům Rosenberskgj mel jiz od Weku cisaŕe

Karla lV шиит swé zî'izeni W Öeeháeh, zákonem

uznané, dle kteréhoä weekera panstwi jemu naleäitá

mela widy pospoln a wjedno dräana byti a zprawo

wana we prospech celeho rodu od starosty pîirozeného

neb woleného, jenì wyhláeen byl za „wladare“ domu

Rosenberského. Posledni wladaî` (od r. 1493,) doteeny

pan Petr, umŕel bezdetek (1523,) a nezbywali po nem

neìli synowé bratra jeho шока, Jan, Joet, Petr a

Jindi'ich. Nejstarei Jan, jenz stal se byl po panu Ja

nowi ze Swamberka mistrem Strakonickym, poîiwal

zwláätni pane Petrowy pl'izne, ostatnim bylo snáäeti

newole jeho wice méne. Tito, aby wymanili se od

neho, dali se r. 1519 nawesti ke smlauwe, dle kteréí

on postaupil jim polowici panstwi domu swého, pod

Wyminkau, aby s druhan polowiei naloìiti mohl dle

wlastni wůle. Smlauwa ta doäla i stwrzeni kralow

ského i wkladu do desk zemskych. Pan Petr tedy

w poslední swé wůli (ze dne 10 eerwna 1521,) ku

kteréä od pana Lwa dal byl sobe sepsati formuláŕ,

naŕídil tak, ze po smrti jeho (1- 9 i'ijna 1523) Jan

mistr Strakonicky mel zápisné zbozi klaeterůw nekdy

Zlaté koruny, Ostrowa i Strahowa, w jichito poîiwani

byli pani zRosenberka, таща a postaupiti hned temto

kláeterům zase, ostatni pak panstwí weecka drieti do

swé eiwnosti; po smrti Janowe ale melo panstwi
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Krumlowské, Záblatské a Husinecké s Praehaticcmi1525

pŕipadnauti pann Lwowi z Rozmitála, Nowohradské

Kriätofowi ze Swamberka, Helfenburské Janowi ze

Swamberka, Jan Holicky ze Sternberka mél dëditi

Rosenberk а “ПИШИ Hrádek, Hanns hrabë z Hardeka.

Hazly s prisluëenst\vi1n.4°° То- byl takorka. ortel smrti

pro moc a sláwu domu Rosenberského, jehoito wladai'

slul od nepamëti w Öechách nprwním poprawcem po

králi“ a poîiwal prednosti prede wäemi auredníky a.

saudci zemskymi. Jakmile posledni ta. wůle prohláëena

byla, zdwihli bratŕiJoät, Petr a Jindrich z Rosenberka.

odpor proti ní, a wáìnost rodu jejich i spiatelení se

se wsemi protiwníky páné Lwowymi spůsobily to, ze

ku půtkám o naboäenstwí pì'ipojilo se i rozdwojení

celé тубы slechty óeské za priëinau pokoï'eni neb za.

ychowáni domu Roscnberského. Brati'i Rosenberäti ро

wy'äili nejmladäiho mezi sebau, Jindi'icha, jakozto nej

nadanëjäiho duchem, za. wladare, kterémuä i-Jan mistr

Strakonicky w bèhu r. 1524 postaupil práwa swého.

Pí'e tato pocala hybati stawy ceskymi u wétäi mii'e

práwé té doby, kdyi pan Lew dosednul орёт na sto

lici nejw. purkrabstwi; podiwno jest, a nemůzeme wy

swëtliti, ze i wlastm' pánë Lwůw zet, kaneléi` Adam

ze Hradce, nepŕestal straniti proti nému; i ackoli

bratl'i Rosenberëtí neodkatolióili se, poöitali шве hojné

pány strany podobojí pokroèilé, ku pi’. z Wartenberka

i Kostky z Postupic, mezi swé pŕiwräence.

Prwni starost nowého purkrabë pana. Lwa., we

srozumëni s knizetem Karlem, bylo naî'izeni wqjanske’

hotowosti w celé zemi; za pì'iëinu slauzilo mu zbrojení

400) Käaŕt Petra. z Rosenberka ëte se w obnowenych deskách

zemskjch, VI. J. 14-17. Srown. Wácl. Bŕezana чушь

kroniky Rosenberské, w Casopisu Eesk.Museum, 1828, IV. 81.
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1 525

25

Febr.

se Nëmcůw, a. zwláätè Swábského buntu, 0 пёшй roz

náëena. powést, йе zamyälel wpadnauti do Öech bran

nafu mocí: protiwnici ale prawili, йе pan Lew chtél

jen miti pohromadé moc brannau, aby ji uäiti mohl

po pî'ilciitosti jak proti pánům z Rosenberka, tak i

proti nenáwidénym pikhartům a. Luteránům, netoliko

w Öechách, ale i we Slezsku. Zbrojeno tudiì. owëern

po krajich, ale na mnohych mistech s tim aumyslem,

aby aukladům páné Lwowym mocnè odolati se mohlo.

Arcikniie Ferdinand we psani z Insbruka. daném

25 února ku panu Jindŕichowi z Rosenberka. jewil

weliké nad tim podiwení, ie Öechowé chystali se

k wálce proti Nëmcům, kteî'í na nèjaké nepi'átelstwi

proti nim ani prj'I nepomyslili: Ъу11: owäem kniäata

némeëtí w Ulmë pohromwdé a nai'idili wáleénau wy

prawu, ale nikoli proti Öechům, пут-2 prou' Oldì'ichowi

kniäeti Wirtenberskému a. proti sedlákům tehdái od

bojnym W~ Némcich. Рёв z Rosenberka rozhlásiw toto

psani po Öechách, pi'ispël nemálo k tomu, йе wáleéné

chautky pánë Lwowy pî'iëly na. zmzaux“l

Tim lépe daŕily se náwrhy ku koneënému sja/luo

ce'ní se katnlíkůw a щадит-‚2117. Na snëmu trwawlâim

ode dne 251edna tuäim do 10 února. stalo se usneäeni

„о jednotu а srownání wiry,“ jakowého podoboji bylì

jii 011 wice neili 80 let widy marne se domáhali: za

wazujici moc kompaktat Basilejskjfch take pro katoliky

éeské we půwodnim а auplném jejich znëni, папаша

jest od tëchto павшие; jen o arcibiskupowi w Praze

neustaweno nic dále, neî1i„aby äákowstwo pod jednau

i pod oboji od arcibiskupa i biskupůw swëceno bylo.“

25

Jun.

401) Dle psaní w archivu Tŕebonském.
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Uzawl'em' to prohlášeno teprw dne 91').nora.,“sz ač kar- 1525

dinal legat i nuntius dáwali o něm již dne 11 únoraîlîìbr'

z Budína papeži zpráwu wítézoslawnau,4”a a prwm' Feb“ e

nemeškal prositi o instrukcí napřed, jakby se zachowati

měl ku' kališnikům w otázkách sporných, ku př. O roz

dáwani swátosti отит nemluwňátkům, o statcich záduš

m'ch oc. Dle usnešení sněmowniho měla weliká. depu

tace wšech tři stawůw umluwu tu, oslawenau w Praze

dne 10 února. hlučným Te deum laudamus jak na 10

hradě tak i w městě Pražském а zwonénim po wšech Febr'

kostelich, nésti do Budina ku králi a ku kardinalowi

legatowi, aby tam dokonána. i stwrzena byla. Chtějíc

u obau autorit ziskati skutku swému Wětší důležitosti

a. wážnosti, usilowala byla strana Wítězná od del

šího času nawesti za příkladem swým také stawy Slez

ské, aby odwrátíce se od Lutera., zároweñ s Čechy

402) Již nazejtří, 10 Febr. psal o něm oputowi do Teplé M. Jiří

kanownl'k Pražský W tato slowa: [pso die S. Apolloniae in

castro Pragensi unitas et concordia omnimoda facta et con

scripta et publice in aula pronuntiata est inter nos et illos

sub utraque specie, secundum modum, prout compactata so

nant: unitatem ecclesiasticam, pacem, спасскими, obedien

tiam, fraternitatem catholicam susceperunt et filii ecclesiae

prouuntiari debent in omnibus rebus, praeter communionem

utriusque speciei: illam pro se reservaverunt, quia hoc com

расти: in se continent, et nos admisimus ас. (Orig. arch.

Tepl.)

403) „Quod felix fuustumquc sit et ad perpetuam dei ac sedis

apostolica@ gloriam et Sanctitatis Vestme atque christiauorum

omnium decus et ornamentum: hodie, huc ipsa hora, ex li

teris oratorum вех-Ш hujus regis oxupectatum nuntium habe

mus deBoemornm reditu et unione ad sinum matris ecclesiae

et Romanae sedia“ etc. (Theíner, Monum. hist. Hungar. II,

693.) (Zdá se tedy, že usnešení внеш samo stalo se několik

dm' před prohlášením jeho.) Srown. Bartoše na str. 128-132.

Rkp. bibliot. universit. Pražské XVII, A. 16, str. 125-128.
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1525 pi'iznali se w Budíné орёт: ku poaluäenstwí stolice Rim

ské. Ale to jiì nedai'ilo se dle äádosti: nejen Slezáci

neuposlechli hlasu toho, ale i w Öechách samych äiŕil

a zmáhal se odpm` proti uzawî'eni snëmownimu wice

a wice. '

Události uwnitì` zemë, èím hojnéji а äiwëji zaplé

taly se do sebe a éim «мы nabywaly důleäitosti, tim

wice postrádají pro nás äádauciho swëtla.. Ti kdo

psali о nich, podjati jsauce pî'iliä utrpenim swé встану,

neobraceli pozoru leda na. lstiwé auklady, lakomstwí,

pomstychtiwost a ukrutnost nepŕůtel' swych, о michi

dáwaji líöeni hojná i jednotwárná; mistrowé Paäek a

Cahera jewí se u nich, onen со diwoky despota. i ty

ran, tento со fanaticky pokrytec beze studu a swëdomí.

О Caherowi nezamlëíme aspoñ toho skutku, 2e kárán

byw od bratra Matëje paustewníka, (nám od r. 1519

známého,) psaním ostrym а wymluwnym pro neëlechet

18 nosti swé, pozwal jej k sobë, a. pi'iâlého (18 bi'ezná)

Mart' pi'iwitaw wlidnë, dal wsaditi do ëatlawy co'zloéince,

kdeito potom drián jest půldruhého léta. Wèzñowé

ode dne 9srpna i jini pozdéjäi propuätëni sice „шва

kem králowa mandata, ale wyhoäténi z mësta. Ро

drobnostmi toho druhu zaméstnani spisowatelé nedbali

na. to, co poëinalo se w zemi na odpor i od strany

jejich. Jen ze рвал! kardinala legata Campeggio, daf

13Apr.ného do Èima z Budina dne 13 dubna., dowídáme se,

¿gtie poëalo w Praze snémowáni nowé dne 23 bi'ezna,

23 iznowa odloîeno bylo ke dni sw. Jiri (23 dubna,)

Apr' ponéwadä nelze bylo di'iwe obdräeti pî-iznáni k jednoté

öeske' na „шт kompaktat ode wëech tóch osob

stawu panského irytiŕského a шиш od mëst krá.

lowskj'ch, ode kterychì bylo potî'ebl, aby smlauwa. о

kompaktata s církw-í Rimskau jmenem celého králow
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stwi platné uzawiiti se mohla. Jednalo se zajisté, (tak

psal kardinal,) take o wymezeni z Cech pikhartstwi a

pikhartůw wůbec, tech ale ze byl робе: hejny,. a. te

behatych, mocnych a sobe wespelek wernych, takze

kdyby jen meli jinau Wiru a jiné ebyeeje, mohliby

pry uznáni byti za lidi dekonalé. Oni ze welikau

chytrostí tisiceré kladli pï'ekázky, aby zadauei to pi'i

znání k jednete nestalo se, aneb aspoñ odroeeno bylo.

Mezitim ale ee pŕiëed poslany ed snemu eeského rytii`

~Woli'hart Planknar z Kineperka., prosil ho snazne, aby

neobteze'wal sebe deeekati w Budine one deputace,

jejizto audowé jmenewáni byli weiclmi, a dozajista

pry'1 nektery den po sw. Jii'í Wydaji se na cestu.4"4

W pozdejeiin psani (ze dne 26 dubna) dáwal tyz kar

dinal jeete zpráwu, ze pikharti w Öechách reznáäeli

powest, jakeby králowna Marie sama nerada widela

zamyelenau jednotu na základe kempaktat, a~tim zeby

mnozi zpeeowali se preti ní tim wice: ale na edstra

neni piekázky té ze král welmi whod wydal newy

mandat prisny" preti tem pikhartům, a peslowé eeeti

ze oeekawáni byli wBudine na jiste W prwni polowici

mesice budaucihe. ‘0°

Mimochodem nesmime opominauti na tomte miste

krátké zminky e sauwekych událostech zahraniënych,

jichzto působeni aspeñ presti-edne i w Öeeháeh dale

se pocititi. Fransky král Frantiëek I, kteryz ede

drahne let, a posléze jeete r. 1524, eastymi poselstwími

usilowal byl ziskati ku pomoei swé take bejowny ná

1525

26

Apr.

red'eesky, dne 24 únera W rezhodné bitwe u Pavie 24

nejen peraäen ale i jat byl; eimz aspeñ na delëi eas

404) Theiner Monum. hist. Hung. .11, 6114-5..

405) Tamtéì na str. 697. .

Febr.

`31
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1526 uëinën konec jeho î'ewnëni a boji preti cisaŕi Kar

lewi V, a pî'itel jeho, -papei Klemens VII, donucen

byl zmëniti politiku swau proticisaì'skau. W Némcíeh

proména w nábozenstwi a wymanëni se ducha ed au

tority spůsobily, jako pred stoletim w Öechách, take

w socialnich pemérech welikó pohyby a baui'e. Lid

obecny téice porobeny'r a uhnéteny zdwihal se na po

ëatkn roku w nekterych krajinách preti pánům swym,

a w mësici dubnu zurila powësfná. шеи/ш selská

ode hranic èeskych ai do Lotrinska i od Tyrol ai do

Westfalska wsude neslychanan krwawosti a ukrutnosti. .

Sedláci nebywäe mezi sebau sjednoceni, a neméwse

ani spoleöného 'wůdce ani wáleëného uméni, po ne

mnohych a jalowych witëzstwich podléhàli napoŕád

lépe ustrojené moci kniäat a pánůw. Nezli minul rek,

zahynulo w desném tom krweproliti pres 150,000 lidu,

mnohé kraje obráceny jsau w pausté, a pomsta neménë

zuì'iwá., neìli r. 1514 w Uhl'ich, stihla ty, kteí'ikoli

w powstáni se byli ůöastnili. W Öechách obáwáno

se také na mnohych mistech, aby lid obecny nenakazil

se pi'ikladem té zpaury: ale ryohlé a hrozné potlaëeni

ji w Nëmcich nedalo ji tuto ani patrného zniku.

Nejpamatnèjsi wäak a w následcich swych nejdů

lezitëjsi premëna toho léta udála se pi'i мы kŕiìow

níkůw Prusky'ch. W zemich jeho uëeni Luterewo na

bywalo takowé obliby a rozsíi'enosti, ie nejen weliky

робей rytiŕůw, ale i biskup Samlandsky sám pî'istaupili

k nëmu werejné a sekularisowali se; bratŕi Albrechts.

welikého mistra, markrabowé Braniborätí na Anspachu,

klonili se k nëmu Wesmês, on sam byl dlauho na wá.

hách. Kdyî ale docházelo pì'imëî'i s králem Polskym,

a bylo mu woliti mezi шиш aneb podrobenim se;

kdyi na pomod’ od .ì'iëe nebylo nadëje а tratila se
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kazdá Wyhlídka .na witezstwi: dal se tyz Albrecht
skrze brati'a swého markrabe Jii'iho a skrze knizete

Fgidrieha Lehniekeho (wnuka. nekdy krále Jiriho бе

ského), eba rozhedné Luterany,~ do wyjednáwani

s kralem Sigmundem na zaklade nowém, a dne 8 dubna

1525 uzawŕen koneeny mir, mocí jehoz zemè’ Pruska’.

uznana. za [спавшим swe'tske', dediené w rodu markrabiA

Braniberskych, ale korune Polské manstwím poddané;

10 dubna král Sigmund w Krakowe'slawne propůjeil

je markrabi Albrechtewi, nyní jìz knizeti (Herzog)

Pruskému, a pe nem bratrim jeho Jiŕimu, Kazimirewi

a Hanuäowi w léno. Král ten, jakkoli w ohawnosti

mel Lutera i wee, co jim působeno bylo, newálial.

predce sweliti k narownáni, kteréz ueim'wäi staletym.

půtkám konec, pojietowalo Polsku wetëi mec a sláwu

pi'ed swetem. Pozdejëi preti tomu protesty a klatby,

jak ed papeze, tak i od eisaŕe, dekázaly se byti male

mocnymi. Powstal tu'spolu prwni záredek, aspen dle

jmena, oneho mecná-i'stwi Pruského, kteréz teprw pez

deji a zwláëte za naëi doby, nabylo důlez'itosti swetowé.

1525

8 Apr.

10

Apr.

31*
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ROSTAUCÍ RozBROJE А ZALOSTNY KRÁLÜW

KONEC.

Z'matky a rozbi'oje Uhŕích. тени poselstwí ò'eské w Bu

giínë a marne' wyjednáwaní s [гудит papeíowgm. ваитшд

'snëm Нашим/су. Jan Hlawsa u krále. Snëm Катю/су

prwni. Zpupnost Jíndŕícba z Rosenberka. Snëm Хетты

ату. Nowg) pŕeun'at w Uhŕtch. войти 1 táhne na

Шагу; zpozdiloat гасли. Král wolá бету па pomoc; pdnë

Lwůw odpor neupŕímy. Zrádne' deolského aumysly. Lud

wílc драил! Budín. Kdo z два]: byl и. nëho. K-rálowa

ноша w Tolnë, a nezŕízenost wojaka. Bítwa u ‘Moháäe а,

smrt krále Ludwika. Nowíny o tom w Praze. Y15”'oli'manowo

se ckowdní. Наделен! а pohŕeb mrtwoly králowské. Zá

wëreèfné úwahy. » ‘

(R. 1525 а. 1526.)

Wyprawowáni nase blizi se rychlym krokem ku

konci tragickému. Neetnosti obëanské wedau НЕЁ né

kdy mohutnau а. slawnau do désné propasti, даю ра

nownik miady a nezkuëeny, ne bez Winy swé, ale také

ne bez uëlechtilosti, padá za obét. Hlawni a~rozhodné

wyjewy w té truchlohre déji se ne w nasi wlasti, ale

w Uhrich; na Öeehy padá. wina i odpowédnost jen

wedlejëi. Mali tedy ialostny ten pad zr'aëiti se w ná

lezitém swétle, potrebi jest’ obrátiti zŕetel ponëkud pil~

néjäi k wëcem také uherskym.
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Turecky sultan Soliman I po wzeti Bèlehradu a 1525

Rhodu `mechal minauti nekolik let, nezli obrátil se proti

.Uhrů'm opët celau silau swan; byltë zaméstnan jak

odpory wEgyptë a wAsii, tak i potrebnymi oprawami

wojska swého, пе211 mohl odhodlat'r se k nowé wy

prawé wëtäi. A wäak pohraniëná drobná walka пе

ustala proto nikdy. W bëhu léta 1524 ztratili Uhi'i

na dolnim Dunaji tî'ipewnosti dosti znamenité, Péë,

Oräawu a Sewerin. To spůsobilo wëude w zemi we

liké pohnuti 'a ìalowáno na krále i na weekeru jeho

~wláduz na dwoŕe králowë zase panowalo domnéni, 2е

hrabë Jan Zápolsky wojwoda Sedmihradsky, a hrabë

Temeësky Petr z Perinu z aumysla nechali zámky ty

bez dostateëné obrany, aby jen narod tim wice bauî'il

se proti wládë. Snëm od krale, jakoz jiz podotkli sme,

ke dni 8 zaŕi 1524 swolany usnesl se na èláncich

welmi pi'ikrych proti nëmu a rade jeho, a ustanowil

spolu, sejiti se pî'iätiho léta 0 sw. Jane w Hatvani

opët, ¿Simi práwo wyhradné králowské, ukládati a swo

láwati snëmy, ruëeno bylo. Ölánkowé ti, aëkoli potom

působenim prelatůw a magnatůw ponëkud zmirnëni,

od krále i kralowny zawräeni jsau cele; takét umyslil

král, wedenim kancléï'e areibiskupa Salkana, zbawiti

' jak Zá'polského tak iPerina jejieh aui'adůw, a _Kriätofa

Frankapańa, stateënéhb nad Tůrky wítëze u Jajce,

(1525,) jmenowati wojwodau Sedmihradskym, 002 ale

nepodai'ilo вед" Rozbroj mezi .stranami- dawnymi,

totiz prelaty a magnaty co jednau, a ‘élechtau pro

sti'edni a 111221 00 druhau, zmáhal se wiee a wice; ná

ëelnici one byli arcibiskup Ladislaw Salkan a palatin

о

406) Acta Tomiciaua, VII, 84—5. Psani kardinala Campeggio ze

dne 29 Dec. 1524 apud Theiner, II, 677.
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1525 Étëpan Bátory; této M. Stëpan z Wrbowce, i'eëník

Jana Zápolského, newi'nn'ého na oko magnatůw' spo
leönika. ' l _

Král Ludwik, aby predeäel a парт-ед zmaì'il au

mysly co do Hatvani, swolal sném do Peäti w oby

баз ро sw. Jii'í 1525. Ten tedy seäel se sku

teënë na poéatku maje: ale ze Eleclfty niîäi dostawilo

se k nëmu. na `pole Rákoë pres Sedm tisíc osob We

zbrani. Tuto spaustu snémownikůw Stépanz Wrbowce,

ëili jak wůbec sluje, Verböezy, roznëcowal reèmi swymi

a wodil, kam ebtèl. Jedna ze stizností, kteréì wedl;

mela skuteènau a nepopiratelnau podstatu: to byl stam;y

penëäny zemë uberské wůbec. Nejen razila se od пё

kolika let mince ëpatná. prilië, ale hospodáŕstwí státni

_cele bylo na. miziné; proto nedostámalo se prosti'edkůw

jak k obrané wlasti proti cizincům, tak i k udrìeni

u wniti' poradku a pokoje. Wina wëech nehod Bëitána

ne na krále a kralownu, ale na. rádce a dwoi-any je

jich: s jedné strany na prelaty a. magnaty domácí,

s druhé na cizozemce, panowawëi pry na. dwoŕe krá

13Mailowském. Dne 13 máje deputace snëmowni 6 .osob

мама na králi tyto wëci: nejprw, _aby wyhnal ze

dwora swého wëecky Nëmce a nechowal na ném пей

samé Uhry; druhé, aby wypudil ze zemë vqyslance ci
,saî'owa,l kterj'fi pry'Y wäeteënë vikládal se do Wéci uber

skycb, a také posla republiky Benátské, jeni pry Tur

kům jen za Epebauna slauzil; tŕeti, aby na miste dn

sawadnich, powolal do тау swé wesmës jìné Osoby;

a быте, aby králowsky nokladnik, Emericll Szerencsés,

pokrtény ш, wzat byl w nálezitau kazeñ. Na pro

wedení wäeho tolio dáwala se krali lliůta pêtidenni.

Nzizejti'i dáno jemu wédëti, ze budauli méätané Budinäti

а. Peätanäti zbrojiti se, sleehta na. ШИШЕК sbromázdêná

Ma.
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1 s lidmi swymi zamezi obema mestům weekeren pi'i- 1525 
woz weci potŕebnycí. Po kralowe odpowedi, ze ne- v

bylo na dobe, aby Uhŕi delali sobe nepî'átely z Nem-l

cůw, od n_iehi potrebowali a oeekáwali pomoci ‚ proti ' `

ankům, ale ie jinau cestau melo wyhoweti se 11110

stem jejieh', snemownici na Rakoäi shrqmázdeni Wzká

zali, aby král pŕieel mezi ne а staral se о Wládu sam,

oni 2e budau nejen radni a pomoeni, ale Yi poslueni:

nepŕijdeli, pak Ze sami postarají se о lepei w zemi

poi'ádek. We stŕedu 17 máje priela od nich deputace17Msi ч

120 osob s dotazem, pi'ijdeli ei nic? prelatůw' a ma

gnatůw, kteï'iil mu potud pry tak zle radili, aby ne

bral s sebau. Kral pi'ipowedel.pî'ichod swůj na zejti'i, '

a proti wůli rady swé dne 18 ráno skuteene jel na 18Msi

Rakoë, kdezto pi'ijat nejprw uctiwe, ale potom kdyz

na dotirawau äádost о splneni nadepsanych etyr elan

kůw odkládal odpowed swau k jiné (lobe, a shromái

' (leni poealo proto bauriti se, nekteî'i pí'edni snemow

nici wzawee ho~ do -swého stŕedn, ueinili mn průwod

bezpeeny ai k lodi na Dunaji, kterái prewezla ho na

zpet» do Budina. Den na to, 19 máje, uzawi'eno jest

na Rakoei, 2e uloieny wloni snem w Hatvani о sw.

Jane mel pi'edse drîán a co nejwalneji ode elechty
` ‘cele nawetiwen byti.. i

W techto a takowyeh okolnostech stihla do Bu

dína weliinl опа depzltace 10§ech tŕí stawůw äeskgch a

dnehowenstwa strany oboji, jezto nesla nmluwn „o je

dnotu a srownńni wiry“ králi a kardinalu legatowi ku

potwrzeni: pŕedni jeji údowé' byli knize Karel Minster

bel-sky, pani. Zdenek Lew z Rozmitála, Wojteeh zPern

eteina, Jindi'ieh gwihowsky z Risenberka, Jan Bnete

hradsky z Kolowrat, Radslaw Bei'kowsky z Sebii'owa

i jini, Praiané Jan Paëek, Jan Karban a jini poslowé

`
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1525 z mëst, z duchowních pak Jan Zak administrator arci

“ . biskupstwi Prazského s jinymi tremi kanowníky s jedné,

Hawel Cahera, Matéj Korambus a jini s druhé впишу;

.f nëkteî'i wjeli do Budina s knízetem Karlem dne 17,

19Maiostatni s panem Lwem 18 máje. Hned nmejtñ, 19 máje,

predstawili se jak králi, taki kardinalowi,' k obyëej

'nym uwítaënym obradům; prwni pak weŕejné slaw

Qaninostné slyl'sení jejich stalo se w nedeli dne 21 máje,

u pî'ítomnosti kardinala- legata i nuntia papezowych,

arcibiskupa Salkana, mnohych pánůw uherskych, téz

néktery'ch èeskych a morawskych, polského pana On

dieje Trepky a jinych dwoï'anůw. Poëal tu nejw.

purkrabé pan Lew obäirnau i'eëí _ëeskau, tlumoëenau

latine od král. sekretáŕe doktora VVáclawa z Welhartic,

i oswëdëowal jak wérnost a posluänost stawůw ëeskycll

ku králi, tak i pŕátelské stran oban; Rimské i kaliä

nické, mezi sebau srownaní _o wiru, následkem èehoi

on jmenem swé strany hned ucinil wyznáni, „ze ti, '

` kteŕíz pî'ijímají u nas telo a krewboìi pod oboji spů

sobau, jsau prawi kî'estané a synowé cirkwe swaté,~ a

to ëinice nejsau kacii'i, neb to cini z prikázaní Jeäiäe

Krista.“ Preti tomu M. Jan Рабе]: také W'yznal, ze

ti pod jednau 7,jsau prawí krestané a synowé cirkwe

swaté, a to `ëiníce, nebyli a nejsau kacii'i, neb to éiní' ‘

z wiry pana Krista.“ Obëma ŕeënikům priswëdöowali

pŕiëli s nimi poslowé.> Byltë to'skutek, kteréhoz ее

' chowé, jakoì jiî podotkli еще, od celych bez mala n

dewadesáxi let byli wzdy marne domáhali a doproäo

wali se: za'krále Jiriho ‘ tato narodní ratifikace kom- °

paktat Basilejsky'ch bylaby mocna byla dati weäkerym

> domácím zaleäitostem smër docela jiny: nyni stala se

dobrodinim- opozdilym a planym. K 4jeho plnosti ale

potrebí bylo jeëtë ratifikace také se strany' stolice
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Rimské: proto _prosili' ze spolka. obë strany jak krále 1525

tak i _pritomného kardinala legata., aby potwrdili té

smlauw'y a pî'iöinili' se o,zjednáni Öechům i Morawa
nůml dáwno slibenych ex'ekutorii na kompaktata. Od

powédëli na to tudízx arcibiskup Salkan jmenem kra

lowym, kardinal .pak sam za sebe, chwálice toto

„swaté“ poéináni Öechůw powäechuymi ßlowy a je

wlèe powolnost swau, dati se o ném, i o рвусь jeäté

zadostéch a potì'ebách králowstwí Öeského, do podrob

néjëiho jednáni. _

А wäak jiz ti'etí den na to, 23 máje, dodáœi jsau 23.

králi z Öech listowé protestujici proti celému jednáni: мы

.nejer od strany podobojich pokroèilych, w jichzto

óele вши páni Kundrat Krajíî- z Krajku, Jan Spetle

z Janowic, Jan Öernèicky z Kácowa, Zdenëk Kostka

_ z Postupic a jini, s peëetmi 16 pánůw a do 300 ry

tii'ůw; potom od strany p. Jindŕicha z Rosenberka

s peëetmi pi'es 250, a posléze od pánůw a ŕytiŕstwa

kraje- Hradeckého nëkolik set peëeti. 7,Ti wäickni

w listech “гусь psali w jeden téméí' rozum, za to

krále zadajice a prosice: jestlizeby `pan Lew s jinymì

co pî'i JMti jednali о práwa. neb o wiru na miste a

slowem wäí zemë ëeské, aby JMt neráéil tomu wéi'iti,

ani toho k sobé pi'ijimati: ze ta jizda tèch poslůw se .

panem Lwem nebyla z wůle wäi zemë, ani'z poruéeni

'jinycli obywatelůw a poddanych JMtig ze pan Lew i

jini s nim duchowni a swètäti saini snemowalik sami

swolowali a sami se wedle Prazan a кыш jich w to

poselstwi Wolili; a protoz cozkoli u JMti jednaji, ze

k tomu wůle jich îádná není.“ “так kdyz páni wBu

dine ujiätowali, йе ti protestanti bylì sami pikharti

aneb jejich`sluiebnici а lidé nedůleiití, nepŕiznáno je

jich odporu niìádné dalëi 'platnostL
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1525 Nicméné psal kardinal Campeggio_ 26 máje do

26MMÈíma, kterak chatrnau si délal nadëji na dobrjf~ konec

poëatého jednáni: Öechowé рту o'statcích cirkewnich

nu snëmu.byli neméli ani ŕeëi, a poslowé jich’ niäád

~ ného plnomocenstwi; nechtéli nic ‚пей potwrzení smisu

wy, kterau byli uöinili mezi sebau; а ie bylo widéti,

kterak wéc qelau wedli ne z horliwosti pro wiru anebo

z lásky kî'estanské, ale z osobnich i strannych olile

důw, kypelostí a wáëni mezi sebau, jen aby od moci

-pikhartské potlaëeni nebyli. ‘_“7 Kdyi potom doälo na

bliáäi ,rozjimani wécí a kardinal pouéil Öechy, йе '

k roßhodowání a. swoleni о éláncích wiry ani on, ani

papeä i s kardinaly swymi, ale jen budaucí koncilium

opráwnéno bylo, a. také со do cirkewních obŕadůw a

obyëejůw ie рарей nióeho nemohl twrditì auhmkem,

leéby mu wëe do podrobna uröitë wyloìeno a we for

mé supplikace podáno bylo: Öechowé swolowali sice

k tomu,' aby kardinal sám sepsal formuli, kterakby 0d

krále jmenem celého národu шато byti mélo sjedno- `

ceni s církwí Rimskau: ale па poîadawku tom, `aby

oni, pŕijati budauèe do jednoty církwe, pì'isahali po

выедет bezwymineëné a odŕeklì se wäech jinych

zwláëtnosti swych, kromé pi-ijimaní pod obojí, rozrazilo

.‚ не celé jednáni; kaliënicì nechtéli pŕiznati se, Zeby ро

tud byli jaké scestnosti wedli, kteréby jim odwolati a.

zapî'iti náieZelo.. Aèkoli pak strany zachowaly' cha-_

polné_i na dále pfátelskau twárnost, pifedce äaloba

6mm. kardinalowa, рвала do Rims. dne 5 ëerwna, kterak ho

Úechowé pomlauwalì, äeby na. nich ìádal byl nawrá.

407) Slowa. jellojsau: Vedo che non per zelo da In fede, ‘ nè per

clmrîtà christians, ma pei-particuluri odii, passioni et. interesse

siano mossi, temendo che de la_p0tentia de Picardi non fus
sero oppressi. (Theiner l. n_npng. 703.)

\
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. се111 wäeeh eirkewnich statkůw do Eesti let a welikau

summu penéi za bullu absolueni, dokazuje patrnë, ie

mysli na rozehodu nemálo byly popuzeny proti sobé.

КИП Ludwik slibowal pry kardinalowi, ie neehtél poslům

ëeskym ani we wécech swëtskj'fch w nièem byti po

wůli, nebudauli oni powolni w cirkewních; a také o

tehdejäím poi'izení pana Lwa. 'we stránce politické nic

nam známo není. Naproti tomu zpráwa se dawá, ie

pì'icbázély. Praianům do Budína nowiny, kterak lidé

w Praze se bauì'ili a radnici osazowali, a pan Kriëtof

Swamberk ic psal za ltniîetem a za. panem Lwem,

-kterak sedláci w Cechách se pozdwihowali, obce se

baurin a we Hradeckém kraji pani a rytírstwo èinîli

sjezdy: protoZ aby neclxajíee hádani e wiru, k ukro
cení nepokojůw domůw sobë pvoxspiäiliwf09

Wáinëjsi wëak neäli eeské, byly restauci co den

bauŕe uherské, a. panům ëeskym bylo jich také poné

kud zaìiti. Jesté za jejich pi'itomnosti, ku konci .máje,

powstalo w Budíné preti prelatům a magnatům jakési

zbaui'enl, а Wytlaukany i drancewány domy jejich;

kardinala. legata opatrowalo na. dwë sté brannych w
jeho hospodé; kniäe Karel a wäichni ploslow-é èesti

„nesmëli z hospod wycházeti za dwa i za tri dni,

uzawírawëe’ se а kameni' sobé nanosiwäe,“ aby bránili

se autokům.“°° Tak hluboce klesla byla.meci

wáìnost králowa napròti zbauŕené äleehtë, 2e swolowal

koneënë ke wëem jejím ìádostem; z Nëmcůw chtël А

jii podrîeti jen. dwé oseby pi'i sobé a. dwë pi'i krá

lowné, aby prj'I s -nimi w kolbáeh а. hráeh `111151011 za- `

408) Legatio L. eardinalis Cumpegii mmt 1525 ap. Tlieiner l. c.

p. 702 _710. 'Bartoä ua str. 177-18-1. Krenîka Nejmenof

wanéhn (MS )

409) Вал-105 na str. 182.. Kronika Nejmenowanélio (MS.)
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1525

5Jun.

24

Jun.

2 Jul.

4 Jul.

5 Jul.

bywati se mohl; jen k odjimani desátkůw prelatům a

knezím nedal swého swoleni, a kdyz baure prestaly,

zapowidal prewolánim wei'ejnym4 5 eerwna snemowáni

w Hatvani. Ale i toho pokoŕeni dostalo se mu, ze

nejen snem ten seeel se walneji nezli kterykdi od

lidské pameti, a de 14,000 lidu branného dodáwalo

důrazu jeho wůli, nybrz' ze i krále swého a radu jeho

wolati smel pi'ed sebe, tito pak ani odwaby nemeli"

k odperu. W nedeli dne 2 eerwenee prijel'král na

zamek Hatvansky (we stolici Heweëské nedaleko Wa.

cowa,) s pi'ednimi radami swymi. Majiee w moei a

potrebujiee ho k sankcí swé libowůle, snemownici cho- 

wali se k nemu na oke uctiwe, chwálili dobrotu a jiné

ctnosti jeho i swádeli Weecky nei-esti na nehodné jeho

rádce.- Arcibiskup Salkan wzdal se tu kanclérstwi,

palatin Stepan Bátory podáwal se ku prawn nadů'mo,

nejwyeei sudi Ambrez Sárkán ehromen tolikerymi

kriky a pohrůzkami, ze w noci bledal spásy w auteku.

Na to weteina snemu dne 4 eerwence pì'ikroeila sama,

W nepi'itomnosti králowe, ke jmenowáni nejwyeeich au

ŕednikůw zemskych, prohlásila predeweim swého wůdce

a milestnika., Stepana Verböczyho, za palatina, i Ша.

o jeho potwrzeni, jehoz Ludwik odepŕiti si netraufal;

potom_jmenowáni take nowy kaneléi', sudi', pokladnik

а jini, a zadáno mezi jinymi wecmi, aby král postaupil

JanoWi Zápelskému dedictwi po Wawi-incowi zUjlaku.

Nazejti'i, 5 eerwenee, prieel král epet do snemowniho

shromázdení, a. potwrdiw Verböczyhey W důstojenstwi

' palatinowe, odepŕel se powolnosti dalëi, ba steäowal si,

ze_snem sabati mu chtel do králowskych jehopráw;

_ on ze pŕisahal zachowati poddanym swym práwa je

jich, oni pak ze tolikéz prisahali jemu, at tedy zá.

roweñ jemu stojí ku prisaze swé 'a neruei práw jeho.
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Slowa ta nezůstala bez úöinku: wůdcowé strany potud 1625

odbojné, dosáhäe èeho nejwíce äadali, radili sami

ku powolnosti; ba dáwá. se rozumëti, 20 resoluee toho

dne wäecky 512 umlnweny byly napi'ed mezi králem

a náéelniky strany Zápqlské. Odwolány tedy nékteré

pi'ikî'ejëi nálezy, nowi auŕadnici (kremë Palatina) ne

obdrzeli potwrzení a'. swolena i berne desti znamenitá'.

Bylo wäem patrno, 20 Jan Zápolsky stal se byl w

Uhŕich 512 mocnéjsim pánem, 110211 král sám; arci

biskup Salkan ucházel se 0 jeho pi'izeñ a ochranu;

Verböezy slibewal králownë podtaji, 20 snëm Hatvan

sky'1 niöeho nenzawre proti nemeckym jejím dwoŕanům,

a tak se istalo. K objasnëni wëelikych podiwnyeh

ndálosti té doby nuntius papeäůw, Pulleon, (pe kardi

nalowë Campeggiowé odchodu,) dáwal dne 11 éerwence

do Rima zpráwu w tajnych cifráeh, kterak zmáhalo se

u mnohych podezî'eni o aumyslu pi'ilië neslechetném,

501102 pry nesmël pred otcem swatym tajiti: 20 král

Ludwik mél spůsoben byti, aby kralowal na nebesich,

wojwoda pak Sedmihradsky 20 mél státi se kralem a

pojmauti wdowu jeho za manîelkuürno Kralowna Marie,

méwsi pry o tom jàkési tuäeni, needmitala dobré wůle

ed Jana Zápolského sobé dekazowané, aleìhledéla

uàiti ji we prospéch maniela swého.

Uherskymi rozbroji a pï'ewraty upozadëny a za

stínëny jsau eeské, tak 20 jich ménë si wsimáne. Ро

kud Pasek a -Cahera byli w Budinë, nepî'estáwali do

máhati se, aby pikharti a Luteráni netoliko z Prahy

a z Öech, alc ze wsech zemi kralowych wůbec na-~

prosto wypowëzeni byli: a 512 pry wkancelái'i listowé

410) Nuntiatura. baronis Burgii anno` 1525, apnd Theiner l. c.

pag. 727.
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1525 на to byli вернёт a wyhotoweni, jen peöet шашка

jim jeëté chybéla. Proti tomu hojná psani prosebná

od Jana Hlawsy z Liboslawë nedocházela. krále, jeito

kancléi' arcibiskup Salkan widy je zachytiti a. ututlati

umél a take ìádaného gleitu kou králi mu odepŕel: ai

koneéné tyi Hlawsa a. Mikuláá Surf i bez gleitu od

wáîili se do Budína, маете podaîfîlo se jim nepozoro

wanym proniknauti ай ku králi samému. Spati'iw ne

nadále wérného swého Hlawsu nyni tak utrápenéfio,

’byl Ludwík welice dojat wyprawowáním o pi'íkoì'í a.

bezpráwi, kteréi utrpél on i strana jeho; wëdélt Bice,

йе mu ìalowáno bylo na pìkharty w Praze, ale die

domnèxu' jeho byli to jen lìdé nëkteŕi lehkowáäni а.

nei'ádní; o Hlawsowi by] newédèl nic; tak málo Ã

кап-1111116 zprawen byl о tom, co w Öechách se dálo!

. Jeëbé pl'ízniwëji pi'ijala Шары králowna. Marie u sebe,

protoZe prowinéni pikhartstwi mélo u ni- ménë wáhy,

neäli u krále. Oba králowëtí manàelé, rozpomenuwëe

se na. wérné a platné sluiby, jim od Hlawsy а jeho

pŕáœlůw èinéné, stali se nyní ochránci a ‘obhájci jejich

tim upi'imnéjäími, _ëím wice klesala u nich áutorita

Salkanowa; od té chwile král, jak prawí Напой, „welmi

toho litowál, co se jim stalo a myslil na to, kterakby

jim to mohl naprawiti, k Öemu byl°prwé Praianům

24 na jich zpráwu lstiwau powolil.“ chprwé due 24 6er
Jun’ wna wydal kniieti Karlowi a. p. Lwowi rozkaz, aby

bez meäkání pi'ijmauce k sobé nékteré_ z panského,

rytífského i mëstského stawu Osoby, wloîili se' mezi

.strany a. zjednali mezi nimì pŕátelské srownání nejdéle

do sw. Jakuba; paklìby takowé srownání se nezdaî'ilo,

aby yéc tà pì'iëla. k î'ádnému slyëeni а. gaudu; také

Praianům psáno jest o témì. Ale tu\ opét ukázala

se malomocnost slow králowych, jak w L'hi'ich tak i
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w Öecháeh: Paäek ujiëtowal, ze to mèl z ust krále 1625

Ludwika samého, йе _pikhartům 'w niëem howéti se

nebude, a kdyby trebas dobyli sobë nëjaké listy z kan

eelare, aby na né ohledu.bráno nebylo. 'Proto králůw

rozkaz 24 öërwna nebyl w Öecháeh ani’ rozhláëen, tim

mené uposlechnut; wypowídani z Prahy wëech pro

pikhartstwi podezí'elych osob trwalo i dale, a 9 srpna9Auß

musel mezi jinj'rmi také spisowatel Bartos wyhostiti se ~

z mësta. Proto Hlawsa сатин se podruhé eesty ne

bezpeöné ku králi а pl'inesl'od ného nowá psani, daná

16 zái'í, w témìesmyslu, jako prwé. Na. to Praiäti 5:2,

pani stlali sice obec dohromady ke dni 1 i'ijna del Оси

Knrolinské sinë, ale neohlásili sausedům swym psani

samého, nybrz 1,zakrytë k nim mluwili, zaslepujice

jim oëi prwnimi listy králowskymiß. a wedli k tomu,

aby protiwenstwi Öinëného neubywalo, ale radéji pí'i

mnoìeno bylo.“ll ~ . i

’ Král Ludwik nebyl owsem necitelnym toho, ze

wůle jeho poslaucháno tak malo: ale prawi se, ie ne

trestal toho pŕísnëji, nezli Ze dlauhy баз ani kniieti

Karlowi, ani panu Lwowi nedáwal na jejich psani od

powëdi äádné. Mezitim protiwnici páné Lwowi mezi

stawy ëeskymi ëím dále tim wice ustrojowali se w jed

notu: s jedné strany pani z Rosenberka s katolickymi

pl'átely swymi, s druhé ~podoboji pokroéili, kterym_

spiláno pikhartůw a Luteranůw. Na primluwu krá

lowny samé a ji oddaného kanbléí'e Adama ze Hradce

411) Psani z Prahy dané 23 Oct. di: Paucis díebus praetoritis

regia majestas Pragensibus scripsit, ut Picardos et Luterianos

expulsos reassumerent. Pragenses totam convocarunt com

munitatem et concluserunt, quod nullomodo eos suscipere

volunt, sed eorumliberos, ~nepotes et uxores pellere volunt oc.

(Orig. arch. Тер!) Srown. Bartoìíe str, 185 sl. 203 sl.
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1525 „от král, ke snazné zádoai bywalého nejwjpurkrabë

Jana z Wartenberka, ze stawowe dotèení jeho jmenem

 8N0vswoláni jsau do Когти na den 8 listopadu. k jednáni

' o dobré králowské i obecné~zemské. „I sjelo se ta.

kowé mnoästw'i pánůw a rytiŕstwa i poslůw z mest,

Ze nebylo prostranstwi w mesté ani na. pŕedmëstí k

hospodám“: pì'edni mezi nimi byli pani Jindi'ieh z Ro

 senberka, Adam ze Hradce, Jan z Wartenberka, Woj

téch z Pernäteina, Kundrat Krajiŕ z Krajku, Fridrich

z Donina na Drazicich, p'ani Kostkowé z Postupic a.

jini. Stejnau dobau pî'ijeli knize Karel, pan Lew a
pi'iwrzenci yjejieh do Kutné Ноту, a poselstwowánïm

odtud do Kolina chtéli úóastniti se we snëmowání: 51e

nejsau ptipuëténi, protoze chtéli pry' mezi shromáidè

nymi jen roztrzkx öiniti. Jednáni Kolinské, aë i ti

skem hned rozhláfseno bylo, jest nám pî'edce w pod

staté swé jen welmi chudé známo. Wime toliko, 2e

tu obäiwly орёт weëkery důtky a hádky, které. pî'ed

rokem 1523 bywaly w obyéeji: kterak nemirnymi wy

prosami na Králowë Milosti důchodowé zemäti se zten

óowali, dluhůw орёт pi'ibywalo, wéi'itelé si щами,

nedostatkowé pti wäech zemskychpotrebách se wy`

skytowali; potom йе neäetŕeno snëmowniho sneäeni due

7 února 1523 o zruäení wëech listůw a. nalezůw na _

ujmu král. prawa i'moci wyälych; йе naprawowáni
y praw tymz nëkdy snëmem naiizené a poëaté' nekonalo

se; ie snëmowáni z aůmysla protahowá-no, aby zawi

rani dálo se teprw po rozejiti se Walného poötu ané

mownikůw; slowem, tauäeno na wëeeky \nespůsoby

opét, kteî'i s auŕadowánim pane Lwowym jiz jako

srostli se byti zdali. Nowá. byla stiìnost na kniiete

Karla, йе kromë. rádného saudu komorniho zi'idil sobé`

zwláätni saud swůj heitmansky a pohánél lidi k nëmu
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1

Prumí .mém Кати/су.

libowolnè, jeìto zî'izeni zemské nic о takowém saudu

newédèlo, a Ze bral od krále wice sluiby, nezli temuto

zůstáwalo důchodůw w zemi. Zádáno rychlé wëeho

toho náprawy, ale newíme, kterak a öim se stalo, ze

zádost ta utonula jaksi w nep'amëti.'HQ Tolik jen jiste'

jest a nepochybné, ze stawowé Öeëti za snëmu Kolin

skébo i po ném opët rozdwojeni stáli proti sobé: jedni

brali sobé za heslo prospëchy králowské a swobodu

pi'i wiî'e, druzí prawa a swobody zemské a jednotul

wiry; z wyäëich auì'edníkůw nebyli pi'i onëch neìli

kancléî' Adam ze Hradce a. podkomorí Jakub Куё

per-sky ze Wresowie, tito pak mëli celau ostatni wládu

zemskau w rukau swych. Král i kralowna byli owëem

prwni strane welice náchylni, ale netraufali sobë wy

1525

stupowati ostì'eji proti druhé, která. poíiwala. pi'iznè'

papezowy a krále Polského. Stalo se wäak, ie půso

benim р. Hlawsy, jenz byl w Kolínë důkladnë wylíéil

ukrutenstw'bw Praze páchané, a pomoci podkomoì'iho

králowského, wäeckalmësta králowská prohlásila ~i-po

stawila se po strane králowské 'proti Prazanům. Nez

ani tim nedal se Paäek uwesti do rozpakůw, anobrä

‚ jeëtë 11 prosince powolaw pî'ed sebe manìelky .wäecli

Wypowézenych, kázal jim we étyrech nedèlich rozpro

11

Dec.

dati statky swé a Wybratise z mêsta za swymi muîi, _

sice ze i je stihne trest zaslauzeny.

Po .rozejiti se_Kolinskébo s_nému obé strany sta

wůw èeskych wyprawily poselstwi swá. ku králi, a

412) О впёти Kolinském psal 30 Nov. do Éima nuntius Pulleon

de Burgio, l. c. pag. 739. Barton? 206 sl.

bonském ¿te se pŕedneäeni obè'írné (Jindŕicha @Rosenberka ?)

° na témìe snëmu (M. S.) Ölánkůw tiìs'tënych (Dobrowsky
I Gesch. der böbm. Literatur р. 340 a Jungmanna hist. litera

tury str. 88 ё. 446) nemohli sme nikde doptati se.

1526

W archiva Tŕe- „

' 32
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1526

11

Ian.

pred koneem roku jeli vdo Budina i osobne opet páni

Adam ze Hradee, Jan z Wartenberka, Jan Hlawsa i

M. Brikei z Licka; 'za nimi pospíäil si take knize

Karel, daleiho u krále obwineni se boje, ale‘zdr'2el se

nektery eas u arcibiskupa Salkana w Osti'ihome, kte

Obe

strany zůstaly potom w Budine nekolik nedeli, (ай 110

ryz musei teprw ku králi proklestiti mu eestu.

druhe polowice mesiçe února,) lieiee prev a odpory swé

pi'ed králem; hlawni spor zdá se ze byl jen for'malni,

o swoláni walného snemu, jedna strana ehtela miti

w Praze, druhá swolowala nanejwye do Kutnehory:

alc о eclem tom jednáni a pleticháni nezůstaly nám

nizádne urëité zprawy. Jen .co do Praîskychrlz'twá. se wedeti, ze král psanim ponekud osti'ejeim

dne 11 ledna 1526 zapowedel kaZde jake'koli pì'ikoŕi

ëiniti manìelkám a rodinám yvypowezencůw, az do»

urownani pi'e jejieh, a 2e od té doby aspoñponechány

byly w pokoji. ' .

_PanLew mezitim nezůstal take neeinnym we swém

aui'adë. Hned pŕi Kolinském snemu .naì'ídil byl ke

dni sw. Klementa- (25 listopadu 1525) weî'ejnau hoto- `

wost eelého kralowstwi za dwoji prieinan: nejprw pro

dopomoieni prziwa w zemi, potom pro wymahaní berne

kralowské r. 1523 swolené, ale jeäte potud na

mnoliyeh' místech neslozené; Wedelo pak se wůbee,

ie mu na druhé mene zaleîelo neîli na prwni, která

dotykala se osobnieh. jeho prospeehůw. Рёв zajisté

о poslední wůli Petra z Rosenbcrka dospeia byla n

zemskeho saudu ku koneenèmu rozsudku, proñ a

pi'átely jeho pi'izniwému, kterémuí ale temer polowiee

stawůw eeskyeh protiwila. se co nesprawedliwémn, jeli

Кой pry" neboîtik pan Petr nemel práwa, rueiti starb

dáwné zrizeni- ddmuResenberskehoyzarueené zrizenim
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zemskym wůbec. Pi'i králi nalezali pani z Rosenberka 15,26

horliwau podporu zwláëtè skrze králownu ваши a skrze

kanclére Adama ze Hradce, aëkoli tento, jakoz sme

jiz podotkli, byl pánë Lwowym zetëm; jejich půso

bením král zapowidal netoliko narizenau hotowost, ale

i kaìdé wálecné pocináni w zemi. “3

W takowych okolnostcch pan Jíndŕích z Rosen

berka dopustil s'e skutku, jehoìto neslychanë drzá

zpupnost utkwëla w pamèti národu naäeho po celè

století. Dne 16 února tî'i poslowé od aui'adu nejw. 16

_ purkrabstwi s půwodem od pana Kristoia ze Swain-Febr'

hei-ka wyslanym hlásili se na hradé Nowohradském

w Budëjowsku, nesauce od auradu desk zemsky'ch i

od nejw. purkrabstwi listy obranné ku purkra'bimu,

aby pan Kriätof uweden byl w’drzeni panstwi Nowo

hrad-ského, co nápadu jemu po panuPetrowi z Rosen

berka náleîitého. Bywëe tu krátce odkázáni ku pan-u

.lindî'ichowi na Krumlow, kdyi tam pŕiäli, bez okol

kůw uwrzeni jsau do wëze Krumlowského zámku.'

Teprw na zejti'i 18 února dal je odtud pan Jindŕich Её?"
wytáhnauti орт, a. promluwil k nim takto: „Wy wíte I

dobŕe, ze já pana Lwa za purkrabi nemám a miti ne

_chci, a pokudì. jest on~ purkrabím, .nic s nim ani

s panem Èwamberkem nemám ëiniti. Powëzte pánům

413) Io tom-paal nuntius del Burgio do Éima: „Leone questo

pretende in demostratione. ma va ad. fine di destrudere un

signor di Rosis, cum cui have una lite di un stato di grande

importanti». . . . . Questi di Rosis . . . finalmente per melo

'di la regina hano obtenuto una lettera, che si suspendano

Гад-те, et si li омега]: del re non volino obedire, como ñn

qui hano fatto, comanda la Maesta sua a li populi, che non

obediscano.“ (Theincr l. e. p. 737.) Pochybujeme wäak,

ìeby král sàm zjewnë byl pod jakaukoli wyminkau wedl

k neposluäenltwi naproti saudu zemskému.

\ 32*
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1526 swym, ze já. se práwu -neprotiwim, ale _nepŕátelům

swym se brániti smim а chci, ‘a jich we swé ereni

nepustím.“ Wzaw od nich psani obranná i s peóeti

zemskau sw. lVáclawa, rozkrájel a rozdrobil je na kusy

a kázal jim je snisti; zpauzejícim se hrozil palicí, a

dal prinesti dobrého Wina, by zapijejice snáze jisti

mohli. Koneónë dolozil, „dékujte pánu bohu a jed

nomu swému pì'íteli, ze nejste trestáni pi'isnéji: ale

kdokoli piijede od desk, budu se umëti k nëmu jinak

zachowati, neili k wám; a kdyi pì'ijde sám Chrt (ze

Rtína, purkrabé hradu' Prazskeho,) na toho pastime

wëzniky, neb na chrta nesluäi neili wëznici. Nuìe

towaryäi, okuste práwa dworskéhol“ I решён, аЪу

kazdj'm zwrhli na. kůzi ëestkrát;v coi kdyz se stalo,

propuëtëni jsau ze zámku, а na odcházejici ëtwáni

jsau ohaì'i.““ To byl powéstnj' onen zjew, kterémuz

nékteŕi ргу ze saudcůw zemskych se smáli, za

odboj proti _práwu jej pekládali, obecny' pak lid po

mnohá léta obdiwowal se со skutku bujaré smêlosti.

Nenacházime, zeby jim w béhu wëci jaka rozhodná
proména se byla stale..

W Budiné pŕi králi pracowáno bylo mnoho, aby

polozen byl гнёт _walny' ‘celého králowstwi ns. hrad

Prazsky, a k nému aby co posel králowsky wyprawen

byl arcibiskup Osttihomsky; ujiëtovqal knize Karel,

zeby to byla nejlepëí cesta.' k wyrovimáni wëech пе

snází èeskych, zwláëté kdyby podai'ilo se smil'eni pana

Lwa s pany 2 Rosenberka. Arcibiskup Salkan ne

odpiral jeti do Öech: ale spojená strana pánůw z R'osen

berka i 2 Wartenberka chtéla sice jako prwé snëmu

414) W archiva тёща Praìského, we sbires Chaos rerum memo

rabilium, zachowala se w opisu půwodní relace o té wéci,

od poslůw ŕeëeuych родила k zemskému taudu.
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walnému w Kufnéhoî'e, naprotî tomu wäak w Praze,

pod moci pánë Lwowau a Paëkoivau, snëmowati na

prosto se zdráhala. Koneëné ulóìil král, aby lonské

snè'mowání w Kolínè’ a Kutnéhoìfe opakowalo se шве,

a рва] о tom dne 27 února mëstům Öeskjm w tato

slqwa: „Poznali ame 2 toho poselètwí, které'Z ste knám

ze sjezdu Kolínského pŕi S. Martinë wäicknì uëinili,

ie ste pilnë a bedliwé podlé jinj'cll stawůw k tomu

se pì'imlauwali a. to obmjfäleli, coby naëeho a toho

králowstwí obecného dobrého 'bylo;` coi sme pak W

tychä artikulích, kteî'ii jsau nám od густ poslůw po

1.526

‘27

Febr.

dáni, skuteënë naäli, jeìto takowá waäe .i рвусь рёёе '

jest nám welmi wdëëna. I oznamujem wám, ie вше

toho hodné pi'iëiny poznati ráëili, abyäte se jeäté w témi

mëstë Kolínë sjeli wäickni, kteî'iì ‘ste prwé tam na

sjezdu byli, a to ten ëtwrtek p0 prowodní nedëli nej- (12

prwé pŕiëtí, aby to dobré zaëaté mohlo k swému wy

konáni pî'iwedeno ьуы, а také různice a nesnáze, kte

réî w témi naäem králowstwi Öeském powstaly, aby

srownány a uloîeny byly, tak аЪу dobrému naëemu

i obecnému ku pŕekáíce nebyly. Na kterj'íto sjezd

mezi wás také posly naäe wyprawiti ráëíme, kterj'mä

sme takowé různicé а nesnáze srownati pornèili“ oc. “5

Pan Lew psa] 23 biezna о téäe wëci pî'átelům swy'vm,

Apr )

23

k témui sjezdu do Hory je wolaje: „Král ДМ: mnë Mart

rok s panem Jindŕichem z Rosenberka. ke smlauwë

poloìiti ráèil, а jakoì mi prwé psáno, mëliby byti je

dnatelé páni biskup Olomucky, Jan 2 Pernäteina, Art

leb 2 Boskowîc а Jan Zerotinskj', k nimî také maji

byti pŕidáni od JKMti kniíe Karel, Wojtëch z Pern

vsteina, pan kancléŕ а Jan z \Va1'tenberka. Pak wëicknili

415) Original w archivu Öeského Museum.
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1526

l2 .

Apr.

z téeh jednostejnë kaädé z más etranlê pŕeji, chci na

tento eas toho, jakZ s'amo w sobè jest, pi'i tom nechati.“

вишу зпёт Kolínskj nezdai'il se lépe, neîli prwní.

Pise Bal'toä, „йе ti páni peslowé rokowali mezi pany

z Rosenberka, panem Joëtem a panern Janem, (na
inistë pana'Jindi-iolia bl'atra jieh podlé zpráwyltelxdáì

nelnocnélio,) а mezi panem Lwem, о tu nesnáz a poru

èenstwi pana Petra z Rosenberka, эти-усе jicli. Ale

_2e se preti sobë s oban stran welmi zatwrdili, tak 2e

jedna strana, totiî pan Lew, nechtêl пей bráti, a druhá

nechtèla nie dati, proto se smlauwa mezi nimi w nic

rozeäla.“ Ani w jinych èláneíeh, tykajieíeh se рой-е!)

jak králowskj'eh tak i zemskjch, a „мы nawráceni /

praìskych wypowëzeneůw ku práwu jejich, nestalo se
niìádné narownání; anobrì strany obé, jeibychom na

zywati mohli jednu Кайле/сан, druhau Над-яйца, posta

wily se od te doby jeätë príki'eji preti sobë. Zejmena

stawowé w Keliné shromaidëni 'spolèili se za jednoho

élowëka wäiekni: „ponëwadì král гады se obrátìti a

stati pri nich podlé tëch artikulůw, o kteréí bylo jed

náno pri prwnim sjezdu o sw. Martine, a kterymä

pan Lew se swj'mi byl odpiral, ie oni krále nikterakì

w tom opustiti nemini. A w te také jsau pojati wäic

kni ti, kteri sau z Prahy od swycli ien, déti a stat

kůw byli wytiätëni.“ “в О druhé strane, totiî páné

Lwowé, wime jen te, йе naléhala napotom jestè wice

neìli prwé na swoláni walného snëmu obecniho do

Prahy, a ëinila je wyminkau daläiho swého jednáni а

powolowání. y

Záleiitosti uherské nabywaly mezitim twárnosti

jeäté mnohem powáîliwéjäi. Pŕewratny snëln Hatvan

’ 116) Ваней-па т 218. 22o 21.
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skylzjednal by] ńejwyääi moc а wliw w zemi pano- 1524*;

waènému h1‘abëti'1`rer_1èanskému, kterémuì nejen ро

sawadui wladaì', arcibiskup Salkan, ‘koŕîl a wdééil Se

wèemoînë, .ale 1 král 1 králowna. wäelijak howëti mu

seli. Nowy 'palatin Étépau z ‘Wx-bowce, staw se na

jednau welìkym pánem, poëínal sobé tak, йе neza

dlaùho wáicknì byli s nim nespokojeui: králi la 11111

lowué hledèl pî'ilichotitì se, w obcowání s prelaty a

‚щиту zapomínul na'pì'edeëlé swé zásady а i'eëi, а

Антипов: we swém chowání, ku kteréî ъуъуй nawra.
cowatì se 1121211, ukazowala. se byti licllau, protoîe pá

nowitostí swan odwracel od sebe tu suman ëlechtu,

která tak neobyëejnë 110 byla. powj'äila. W takowé

wäech pomèrůw nestálosti 'muselat gutorita рарейе

Klemensa VII i nuntia jeho, Sicilskéllo barons, Pul

leona z Burgio, tim wice zmáhatì se, Öim wice strany

wëecky k ni, 00 jediné welièiné nezmènné, útoëiëté

swé braly w potŕebáßll netoliko duchownich,> ale 1

ñnapëních; nebof 'w nejwètäi nauzi о peníze pro po:

sád.ky pohranióné pomáhal obyëejné baron de Burgio.

Aby' se _papeìi zawdèòil, powyëìl kŕál Ludwik 50110

milostníka., pl'oboäta Stépana Brodariée, na. aui'ad-nej

wyäëího kancléi'stwí w Uhì'ích, takáe паротит pì'edui

dwa auŕadowé zemäti byli w mocì muiůw z m'zkv.v

Wyniklych. Jakj' pì'i tom poi'ádek а jaké bezpeèí bylo

uwnitî', poznati se dáwá. z násilného drawé luzy autoku

nejen па sklàdy pánůw Fuggerůw, nájemnikůw hor

ních bání w Uhl-ich, а1е také na. éeskéhq kancléŕe

Adama. ze Hradce, kdyi 14 bî'ezna w éetném průwodu 11

12 wozůw z Budína odjíädél. Bylot zapowëzeno, wo- MM"

‚ ziti z Uber ренте; proto rychtáí', daw zawì'íti bránu

ulëstskau, 5а1 àe prollledáwati Wozy kancléŕowy, jelikoì `

wedle zemanůw také nékteì'i kupcì èeàtí tnu'prileîitosti
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pry domůw dostati se chtéli. Strhl se o te w mèstë

hluk, a. kdyä od krále pi'isel rgzkaz, propustiti celjr

průwod, teprw lid obecny obei'il se na wozy a pobral

wse, ce na nich bylo, satstwo, drahé nabytky a. pe

nize; krew netekla, protoäe pani nepostawili se moei

na odpor."17 Mezitim we wyssich kruzich uherskych

strojily se pikle rozmanité. Prawilo se, 2e Jan brabë

Zápolsky na. zamku swém Trenóiné mél tajnau schůzi

s pány z Pernäteina i s nekterymi kniiaty Slezskymi,

kteì'i pry po králowé smrti bazili po jeho dédictwi

w zemich swych práwë tak, jako pán Trenëansky w

uherskych. Naskytowal se i pretendent kdesi w kra

jinách zahraniënych, jeni pautnikům do Èíma jdaucim

wykládal p0 uhersku, kterakon byl wlastnë synem

Wladislawowym, a ten co kralowal thi'ich, byl pod

strëeny syn äewcowsky, jenä pry mél toho léta zabit

byti7 aby ust'aupil prawému dédiei; to zwláëtë lid na

p_omezi Morawském wyprawowal sobë a wëî'il. S jiné

strany pokauäeli se zase prelati a-magnati, kudyby

prewahy a wlády snëmem Hatvanskym ztracené opët

zmocniti se mohli. S Wëdomim krále a králowny näili

k tomu cili téheì prosti'edku, ktery wloni proti nim

tak dobi'e byl se wydai'il: ke snému obyëejnému o

sw. Jiri sebrala se na Rakosi slechts. niîëi zase' w hoj

ném poëtu, ай ewäem mensim, neìli w Hatvani, a

wedla opét stiìnosti na wládu, pre kteréi nowy palatin

zWrbowce dne 28 dnbna netoliko s aui'adu podèkewal

se, ale i w autèku hledal spásy, a Stëpan Bátory na

predeslé misto swé opét uweden jest.“8 Bauì'liwy

snëm skonëil se tim, ie nespokojenost se zmáhala

417) Nuntiatura biu-onis Burgii anno 1526 npud Theiner l, с. pag.

1526

'28

Apr.

758. `Istvnnii, Dubrnvius ос.

418) Nuntiatura bar. Bnrgii Í. c.
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wëude, a. král napotom jii ani na. jednu ani na. druhau

stranu spoléhati se nemohl.

W takowém zmatku wëcí jak Öeskj'fch tak i 111101

skych sultan Soliman I, pi'íjmím Weliky, zbrojil se

celau zimu а рТ‘еаеэЬпч jiì éásti walného wojska. swého7

dne 23 dubna wytáhl z Caî'ihradu osobnë do boje

proti Uhrům. Zpráwa 0 naetáwajíci osudné wálce do

äla krále Ludwika jiî we druhé polowici mësíce bi'ezna.

Pŕes 200.000 lidu branného, wäemi Wáleènymi potŕe

bami dobi'e opatî'eného, walilo se pŕes hory a. doly

w nëkolika praudech k Dunaji, wëe w nejlepäim po

1526

23

ŕádku: nebot wojsko turecké té doby wyznmnenáwalo l

se a pî'edèilo jak pŕisnau kázní tak i umëním wáleè

nj'm wäecky nepi'átely. ze Uhi'i wůëi tak ohromnému

nebezpeëi neusmyslili sobë, ale brojili i варан sei

dále mezi sebau, bylo neomylnym znamením jejich

blízkého a. neodwratného pádu.

Owëem prawí se, йе na koho bůh dopauëtí zá

bubu, tomu odjímá prwé rozum. Mrawy uherského

národu té doby, -t. prelatůw, magnatůw a тесту

wůbec, líëi se od sauwëkych spisowatelůw barwami

welmi neutëëenymi. О bláhowém pŕepychu pì'edních

pánůw, jak swëtskych tak i duchowních, sworná. jest

1'её_: kterak nesmírnjm poëtem bohatë ozdobeného

sluìebnictwa i komonstwa jedni druhé pŕewj'ëiti ble

dëli; kterak, kudykoli se brali, s trubaéi парта, ulice

průwodu jejich nestaëily, pí'i skivostném ar hluëném

hodowáni po mnohé hodiny weselé píätaly, trauby a

bubny rozléhaly se тёмен], kdeito jen okolo králowa

dwóm tichá samota se ëinila; kterak, kdyä we wäem

jen moc dáwala práwo, найду jen 111001 se domáhal,

k auì'adům а lxodnostem se tŕel,

obecnému dobrému slauìil, lid utiskowal a w sobec

aby swému a пе“
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1526 kych swych snahách nespominal na wlast, ani na bolla.;

kterak Uhì'i, národni pychau podjatí, philié poln'dali

jak ciziuci tak i nepi'átely swymi, nez aby ёеши 0d

nichv ueitì se ehtèli atd. Aëkoli na/cházeli se starìsi

néktei'i, jeìto powázliwè pat'rili na wálku uastáwajici,

wëtS-ina wäak tak byla pi'eswédêena о swé sile a ne

pì'emoiitelnosti, йе slychati bylo i weŕejné cliwasty,

kterak prj'l sami toliko prstenoivé 0‹1 Uhrůw uoäeni

postaëi k zaplaëeni weëkeré moei turecké. Proto ani

neìádali z ciziny wůbec, a zwláàtë z Ceeh, walné .po

moci, ale jen pry “шпате, аЬу о ni aspoñ ветш

ш11о..4“' ze k wedeui weliké walky bylo potiebi пе—

jen sily a udatnosti, ale i waleëné zkuäenosti, uméni

а pi'ipraw rozlicnych, na. to malo kdo pomyâlel. Za

hlawnihc wůdce poîadán jest arcibiskup Kolocky P~ 

wel Tomory, uëkdy muich bosák, jenî dlauho zdráhal

se, wyznáwaje uprimnë, ze umél jen stateënë biti se,

nikoli také nalezitè ì'iditi weliké wojska spausty: a.

худа]: prinucen jest ani-ad ten wzíti 11a sebe. '

Na dwore krále Ludwika, nesmj'sleno tak lehce,

jako w narodu, 0 nebezpeöí na Uhry se walicim: dů

kaz na to bylo psani jìä drie 13 dubna s Wysehradu

nad Dunajem dané, w nëmìtó král ujiëtowal papeìe

419) Bisklip Jan Dnbravius piäe o té wëci: Hungari — lmctenus

l 3

Apr.

consilio parent, ut Boiemorum, Мигают, Siesitarluu пихты

requirant, sed moderata; adeo immodicajn viribus proprîìs

fiducia iidfuit. Dixit me ceram primae in Hungaria :lucien-L

tatis dignitatisque' pontifex (Balkan ‘?)» huec Репа vel-ba Sta

nislao praesulitum mao: Nihil opus est ut типов nobis sub

sidio шаман; milites; ceterum Батат haucspargite, mmqlam

plurimos extrndntis; cujnslnodi Гашиш belle suboruabitis, si*

complura vexilla militibus admiscueritis; ad vexilla enim mi

litum nostratium Turcas numerum ‘ineuut oc. Srown. Katana,

XIX. 647-555.
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die docela jisty'ch zpráw, ie Soliman sebraw wëecky 152.6

swé sily z Asie i zEuropy, smërowal jiz ne k dobyti

zámkůw nékterych pohraniénycli, ale ku podmanêni

sobë celélio králowstwi Uherske'ho; protoî jestliîe kdy,

пуп! ze bylo potrebi rychlé a hojné pomoci, jak od

kníiat ki'estanskych, tak i od Stolice apoätolské. n"

Do Ceeh poslal k suehym dnům letniènym Woldìicha 23

Uetrysa z Lorenzdorfu, swého dwoi'ana i krajeëe, aby м“.

ìádal od stawůw za pottebné k wálce pŕiprawy, proti

éelnuz ale nejw. purkrabë pan Lew zastíral se prwé

poti'ebnym o to snèmowáním wPraze; potom 31 máje .si ~

wyprawil komornika swého Mikuláëe Prusinowského.Mai

zWickowa s tautéz a jestë pilnëjäi prosbau a iádosti;

ai na poëátku éerwna, wida nebezpeèí w odkladu,

poslal rytii'e Cetryse podruhé do Óech, swolowal panu

Lwowi ke snému, aby do Prahy ke dni sw. Prokopa y

swolán byl, ale obracel prosby a napomináni swé

zwláëté k té strane, která na snému WKoliné byla se

zawázala slibem, йе krále a pana swého w niéeiu

opustiti neminila. Nejw. kancléì' Adam ze Hradce se

zwal proto wäecky tyto nékdejäí snëmowniky Kolinské,

aby W den sw. Petra i Pawla seëli se w Koliné opët (29

ku poradë, kterakby pomoc králi eo nejlépe a пед-лиц) '

rychleji èinëna byti mohlafg’ n

Co dále w Öechách jednalo se, o tom mame jen

zlomkowité a naliodilé zpráwy, jìehîto sauwislosti jen _

ponékud domyäleti se můzeme. Dne 22 óerwna psal _ifm

420) Tlleiner l. c. П, 668.

421) 1V archivu Tŕebonském jest králowo psani ze due 7. Jun.

k Adamowi ze Hradce a tohoto prowoláni ke stranë Kolinskó

dané na Hradcì 13 Jun. О wypraweni Prusinowského do

`Öecl| 31 màje dàwá se zprâwa in Fragment. libri rationarii

ap. Engel Monum. Ungr. p. 199, i ты w králowé psani

7 Jun. ‘
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1526

(30

j Jul.)

22

Jun,

král Ludwik wëem stawům do Öecb, kterak zpráwu

mél, 2e pi'es jeho rozkaz, aby nyní dopomáhani práwa.

(па. pany z Rosenberka) prol nebezpeëí od Turkůw

odlozeno bylo do daläiho jeho poruëeni, odlozenl ono

predce jen do dne 30 cerwence stalo se, a. ze jiì pan

Lew napomlnal, aby k té dobë hybalî se Wäichni k ta

kowému prawa dopomahani (t. k wojnë proti pánůin

z Rosenberka.)

neb takowym toho бани zemë hnutím nám veeliká pfe

kázka a snad i nenabytá skoda stati by se mohla. Pro

той jaki prwé, tak i nyní s pilnostl wam wëem sta~

wům wůbec i jedné kaädé osobë zwláäté pi'ik'azujern,

abyäte se k takowému dopomáhani do daläibo naëeho

wám о tom poruèeni nikterakz nehybali, nei námi,

jakoîto pánem swym dédiënym `a jinym äádnym abyste

Jeätë důleîitéjäího náwëätí о tom,

jaké рошёгу panowaly mezi kralem a jeho nejwyëëimi

auî'edníky w Öecbácb, nabywáme ze slow od pana

Lwa dne 22ëe1~wna p'î'lteli jednomu psanyeh: „tu wam

„-I jest nam to nemálo s podiwenim:

se zprawowali.“

posilám pi'ipis, jakau sau odpowëd dali pani Prazané `

panu Cetrysowi: a. nadèjz' se, ze do snëmu na Turky

také nepotábnau.“ Jak mnohoxnluwná. jest tato „na

dëjel“ Рани Wojtëchowi z Pernëteina dáwal pan

. 28 «due 28 èerwna zpráwu, yZe z Budina do Morawy ро

Juli.
sláno penëz k najimaní 40001péëícl1; i doloîil: „pak

паб ty pesi' koliwëk prijímaji, bud na Turky neb na

Uhry, sluäi se nam take Öechům i Morawanům Vopa- '

trowati.“ Pani Morawëti ze jsau toho úmyslu, stati

pŕi swych práwich a swobodách, dokudi hrdel i stat

как jejich эта, i ze стёр рЫЪеЬЁ ьуъя ёееьаш

_(strany р. Lwowy.) Protoì i jemu zdálo se byti po

ti'ebné, „abycbme se wsemi naäimi prátely a podda

nymì wojensky hotowi byli, jako ì'íkajic, na Найду
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den k wytriení do pole: jedno pro poti'eby KMti,

druhé pro на a práwo, a ti’et1' pro swobody nase,

ehtelliby kdo nám ubliíowati“ . . . . .

snemu na hrade Praiském meliby se wiee nei jedny

„I ae na tom

weci jednati, wsak snad s pi'ednimi jest potrebná, aby

kral JMt z neswobody byl wyweden.“ Nebylaf to jiZ

nowá. taktika, 2alowatì na neswobodu krale, kdykoli

neehtel stranám byti po wůli, a seitati na nepohodlné

protiwniky, 2e „i naëeho pána chteliby páni byti.“

Koneene prawil, ie se dowedel od jednoho meetana,

„coz se pomoci na Turky dotyee, 2e podkomori (Ja

kub Kyepersky ze VVresowie) mesfa obeslal, aby se

strhly u kláetera Zdárského w útery po sw. Prokopu

(10 eerwenee,) odkud prj'7 potáhnau do Uher. Pak

po skoneeni krátkého snemu Swatoprokopského psal

суй pan L'ew (7 eerwenee,) 2e ti, co byli na snemu

w Praze, swolili se о рошос proti Turkům, a weak

Ajen sami za sebe; neb opet Ze byli od krále poslani

do Cech pani Mikuláe Prusinowsky a Jiri Zabka se

кыш, 2e eisaì' Tureeky" byl na Smederowe neb na

Belehrade dolnim a ze jiZ na 40 tisie ankůw pre

táhlo pi'es Sáwu do .krajiny Seremske.am

Hojnejei pramen známosti naeich o tom, eo se

priprawowalo, jsau zpráwy 0d nuntia papeiowa z Bu

dina. do Rims. poslané, z nichi my ale jen nekterych

kratee dotkneme.

podezŕení swe o zrade zamyelené od wojwody Sedmi

_ hradského, Jana hrabete Zápolského. Èleehtie jeden

Sasky w Sedmihradsku 2e byl nedáwno w potî'ebách

.swyeh u. wladaí-e tureekého .we yVidine; tento ро weselé

Dne 13 eerwna oznamowal poprwé

1526 .

(1.0

7 Jul.

422) Wäecka ta psani chowají se w archivu Tfebonském. Soli

man I byl skuteënë 28 Jun. u Smederewa, 30 Jun. u Bele

hradu. (Hammer Gesch. d. osm. Reichs, IH, 640.)

13

Jun.
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a ,8

Jun.

30

Jun.

hostinè daw se pl'y- s nim de hádky, kdo bude wité

zem w nastáwajicí wálce, zc swèì'il mu, kterak Woj

woda Sedmihradsky mél umluwu se sultanem pe'

óeti stwrzenau, ze králi Ludwikewi pomáhati nebude,

a za te ie mu prepůjöeno bude ed Solimana králow

stwi Uherské. To kdyi Sasik ten, wrátiw se do Sed

mihrad, wyprawowal Awojwodewi, tente usmaw se 2e.

nerekl wice, neìli „hle jaké stratagemy (wálecné lsti)

Turci wymyälcti umèjii“ Sasik ale s tau zpráwau 2e

prisel i ku krali a objewil mu pedrobnë wsecko. "Ро

dezreni toto ze sám wojweda rozmnoiil, an swolaw

pry'1 Sedmihradeañy k sobè, dal ohlásiti werejné, Ze

stañV se co stañ, branná. moc Sedmihradska nìkam ze

zemë wen nepotáhne. Dále psal nuntius 18 cerwna,

ze wyskytowaly se nowé známky tajné wojwodowy

s Turky umluwy,M3 a 24 Öerwna, йе Stèpan z VVrbowce

' najímal lid, aby mocibrannau dobyl sebe palatìnské-ho

úi'adu zase, a ze s wojwodau byl w dobrém srezumëní.>

Ostatné král йе mále wsimal sobé rostauciho nebez

рейд, ze spáwal obycejnè a2 do poledne a chodil do

rady teprw o peledni, ze málo mluwil a málo jednal;

nebylo pry’y jeste ph'praw waleenych, ani lodi na Du

naji, ani kuss, sti'elby w poî'ádku oc. Nejwétsi nadèji .

skládal dwůr w pomee ed Öechůw a Morawanůw; ie

se tak opozdiwala, to wykládal n1\ntius`(we psaní

30èerwna) tim, ae w Cechách puëtèn byl hlas, jakoby

král ìádal byl pomoei ne tak preti Turkům, jako ra

déji. preti Uhrům, èimz pry take strana králownë

wérná (Kolinská) w rezpaky uwodila se. Palatin Bá- ~

tory prijcw do Budínq oznamowal krali, ze weláni~

423) Z tureckého pranicne (Solaksarle) dewodí Hammer (Gesch. d.

esm. Reichs, III, 62,) ie Seliman jiì okolo 2O Sept. 1526

slibowal Uhrům Jana Zápolského za Рта-Мс; сой owäem umlu

wam takowym dodâwá prawdöpodobnosti (wiz dole.)
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jeho na. wojnu nemèlo úòinku, ana Eleclita. omlauwala

se, ze nebyla powinna jiti do boje, leëby král Sám

také do nèho se wyprawil (_5 ëerwence.) Na to Lud- .

wík prohlásil se, ze i sam osobnè nebude'meèkati a

potáhne do pole. Nicménè рва! Burgio 10 öerwence

,-zanfale, ze nebylo nadòje k zachowání Uber, ze jistë

jeëtè ‘téhoz léta z králowstwi mélo zůstati jen tolik,

kolik ho Turci nebudau chtit míti,` `protoiZe potŕeb

k wálce nebylo pohotowè ìádnj'fch a nepi'átelé mêli

jich wéudc dosti: nebylo wûdoůw, nebylo penez, ` ani

rady, ani ‘porádku a posluëenstwí, ani zásobv potrawy

a pice, ani lodi a. dowozůw pro né. Proto prosil, aby

powolán byl nazpèt a poslán na jiné misto, kdeito

by papeîi lépe poslauziti mohl. ~ '
h W pátek dne 20 öerwence psal ‘Ludwik papezi,

ze jiz od nëkolika dni dobyvqán byl Petrowaradin od

nepî'átel, aniz sauäenému zámku pomoci pi'ispétì lze

bylo; neb ze papezi a radé jeho známa byla nepos'ta

òitelnost sil králowych proti tak mocne'mu nepi'iteli.

Protoi prosil úpënliwé, pro lásku bozi а pro spaseni

20

Jul.

krestanstwa, aby neopaustèl ho w jeho úzkostech a’co~

nejprwé poslal aspoñ penez na ozbrojeni lidu. On йе

wëtéi do Stolice apoätolské skládal nadëje, neili do

celého jiného ki'estanstwa, ponêwadz i jen od ni samo

jediné doznáwal skuteëné pomoci. Potom pomodliw

se w kostele sw. Sigmunda, wytáhl z Budina do pole

asi se 4000 jizdnynń a 3000 péäími w 'dobrém po

таки; w piednim woji táhli dwoî'ané a zoldnéî'i Се

chowé, Morawané a Slezáci w poètu 600, a celá. wy

prawa pohybowala se wc hmdbách wfßowych, (Не

ŕádu wáleëné nèkdy äkoly táborskc'. ”4 Rozkaz dán

424) Nuntiatura barmñs Burgii l. с. р. 779-790. Figura de la

partita del Re oc. w naäí Italien. Reise (1838,) p. 120-22.
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'24

Jul.

  

1526 byl celému králowstwi stŕhnauti se u Tolny na Dunaji,

mezi Budínem a. Moháëenl. Králowna wydawëi se za l

manzelem swjm na dla,th ostrow (lepel pod Budinem,

teprw 24'éerwence tam rozlauóila se s nim.

_ Kdyä táhl král zBudína, poëítalo se w radé jeho,

ie bude miti wojska 2 Uher (mimo Sedmihrady) do

50,000, 2 Öeeh a 2 Morawy do 16,000 lidu branného*

Nemůìeme udat-ì, jak weliky byl робей wyprawenych

skuteóné odtud bojownikůw, jak sti-any Kolínské, která.

. wytáhëi ze zemé hned na poèátku mësice éerwence,

28

Jul.

18

l

_*-MYат‘——.-.__.‚

`

Aug.

dostihla krále w баз, шКЕ strany pánë Lwowy aPraì

ské, jeäto wyprawiwëi se teprw '28 ëerwence, táhla.

pry'1 tak, aby nedotáhla. “5 Ku prwni рты Ьу1 Jin

ать z Rosenberka. sám ze swych (10200 мы jízdy

a 600°pèëich, a i osobnë wydal se zá nimi na. cestuf

ale onemocnéw, musil 5ед1102181 we -kláäteì'e Swètlé
w Rakausích, kdeäto vi smrti seäel 18 srpna. Jini té

“Рану, kteì'i osobné tahli, jménuji se hrabé Stëpan

Slik, Jan Buëtëhradsky z Kolowrat, Burian z Gutëteina.,

Jindŕich Kutnaur z Kutnowa purkrabé kraje Hradec

kého, Jindŕich Hloîek z Zampachu а na Bi'ezné а

podkomoŕi Jakub Kyëpersky 2 Wì'esowic a na VValéi,

s lidmi Zateckymi, Launskymi, Kadañskymi, Most

skj'mi, Táborskjfini a nëkterj'mi jiny'vmi. Za strana“

páné Lwowau, Praiany a. jinymi, kteì'í nedotáhli, ëli

Plzenëti, Beraunëti, Slanëti, Litomëi'ióti, Mélnièti, Úst

Ей а nêktei'i jini. “в ~

NëkterjI баз pŕed wytrhnutim králowym do pole

nawrhl byl kdosi w jeho radé, aby poruéeno bylo

о

425) Sekretáï- zabka wrâtiw se do Висишь, prawil nuntiusowi, ie

tëchto'mëlo bjti do 6000 pëäich. Nuntiaturn l. с. р. 792.

426) W. Bŕezana kronika. lioseuberská. w (Зазор. „шк. Museum.

1828, IV, 81—2. Вагюё na str. '223. Staf-1' Натр. “12465—6.
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wojwodowi Sedmihradskéinu, wpadnauti do zemi Tu- „до

reckych, aPudeI'enim Selimanewi w bok, zaraziti aspoñ

poehod jello; coi kdyî mezi jinymi schwalowal také

arcibiskup Salkan, stale se tak: a wëak jiì 19 бег- 19

wence, den pi'ed odjezdem swym z Budina, wyprawil Jul'

král palatinowa syna, Stépana Bátoryho mladäiho, s ur

шут a pilnym roz'kazem, aby wojwoda wäeho jiného

nechaje, pospiehal s lidmi swj'rmi, jicht mél do 40000

brannj'ch, pi'ipojit se k wojsku králowu. We Földváru,

kami král pritáhl 28 éerwence, doäle ho dwoje posel- 28

stwi: jedno o шт Petrewaradina, jehoito posádka Jul'

bylalbránila se welmi stateéné; druhé о wojwodowi

Zápolském, jenì stéäowal si na edporné sobé rozkazy,

za kterymii mél brzy welnauti Turkům w bok, brzy

zase pospichati ku králi, takìe pry’Y newëdél wlastné,

ce òiniti. I nai'izeno mu důraznêji opët, aby pod

pokutau newéry а zradß pojma k sobë na eestë ko

hokoliby uîiti mohi, dnem i noci ‘pospichal k Tolnë,

kdeìto s králem spojiti se mél. Táhl tedy na spůsob

Öeehůw páné Lwowj'chasi tak, aby nedotáhl: neb za

stawil se w Segedinë nanékelik педё11.“’

427) Takó po Ludwílìowë lmrti, kdyi Soliman waal Budin a pu

stoäil zemi Uherskau, Jan Zápolsky' ze Segedina ani nehnul

se preti nëmu; neb, jak wykládá. nejnowëji Szalay (Magyar

ország története, V, p. 9, srown. IV, 618,) jiä mël Ferdi

nanda za nepŕitele a ne Solimaua. Tak uherätí däjepisci ai

podnes tómëŕ wäiclmi snaìili se, jestli ne zapírati upf-imo,

aspoii zakrfwati zra'iduó Jana Zápolského chowáni. Tun ra

dëji upozoniujeme na tomto miste na slowa Fesslerowa, (аё

uni ten spisowatel jinak newynikal duchem kritickjm): „Den

noch gibt es heute noch Ungeru, ja sogar ungris'che Historio

graplnen,'welcheu der- Name Zúpolya mehr gilt, als “3111!

heit und Recht, und welche nicht erröthen des gottlosen Be

strebens, diesen Moliren, trotz allen Acteu und Urkunden,

weiss zu waschen.“ (Geschichte der Ungarn, VI, 303.) —

33 °
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1526 Krailowj7 pìlné rozkazy a prosby, _rozesílané na

wäe strany, pî'ìwodily k nëmu pomalu pî'eace nëkolik

bojovynych iásmpůw; mezi jinymi pŕitáhl také Jana.

Zápolského mladëí bratr hrabë Jiî'í s nëkolika. tisíci

6-~14brannymi.“° W Tolnë zdrìel ве král od 6 do 14

Aug' srpna: tu pŕibywalo mu zase nejen bojowníkůw, ale

i zásob а poti'eb wáleénych, a wëak ne w té miŕe, jak

jich bylo potŕeb'í а. jak se oëekáwalo. `Sem pi'ispël

také штату swého базы wáleënik рывку, Leonard

Gnojensky, s 150() brannymi, ne od krále swého po

slany, (heb Sigmund mëw s Turky pî'imëŕí, nemehl

pry Uhrům pomáhati we wálce,) ale 0d papeîowa nun

tia scbwálnë najaty; о Öeäích strany Kolinské, kteí'i

té doby také jii byli u krále, n_eëiní se ani zmínka.

Ludwík posilal z Tolny- Palatina. Bátoryho, аб nedosti

zdrawého, s nëkterj'fmi magnaty парт-ед proti Turkům,

aby jim bránìli pŕechodu I'eky Drá'wy: oni ale zdráhali

se, pmwíce, йе nebyli powinni táhnauti do boje, ncìli

pod králowau korauhwí. Nad tílu rozhorliw se král,

promluwil pî'ede wäemî hlasem wysokym: 7,Widím jìä,

йе jedenka'ldy jen na mne se wymlauwati a mau Ша

wan swau kryti ch'ce; já ìiwot swůj dal sem w ne

bezpeóí, abych zachránil králowstwí toto i wás; nuìe,

at neochota nemá отыщу, odwáiim já se hrdla swého

а. s boii pomoei potáhnu zítra tam, kam jìní beze mne

дна песьщп“ '

Osudná slowa tato swédëila. mnohem wice о u

ëlechtìlé mysli králowë, neìli >o wëhlasu wojewůdce,

jeniby pojiëfowal wítézstwi. Smélòst i odwaha staly se

Aspoñ, kdyä mël hodnau ввести (králownu Barbom Polskan)

a hodnc'lm bmtm. (JiŕíhoJ z toho jeätë лер1упе, ie sàm саке

Ьу1 dobrjm. -

_ 428) S wëtäího dílu w Mornwë nujatjmî. Nuntîatura l; c. p. 792.
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tudiì heslem wojska celého, poöitawäiho nanejwys 25,000

bojownikůw s 80 dëly, a nikdo jiz nechtël poslednim

byti w boji: ale také odpowëdnosti za wrchní weleni

nechtél nikdo bráti na sebe, ai koneëné älechetny a

stateény arcibiskup Tomory a nezkuäeny JiŕiZápolsky

dali je sebe wnutiti. Kdyì 19 srpna wojsko to roz

loäilo se táborem pod mesteckem Moháè'em Muha

óowem,) pi'emitáno `pí'edce w radé wojenské, zdaliby

nebylo radnëji, ëekati jeätë na pomoc slibenau a jiä

se blíäici z Chorwat, ze Sedmihradska, z Öech a zMo

rawy; zwláätê králůw hofmistr, Pelák Ondí'ej Trepka,

primlauwal se w tom smyslu. Ale Uhri postawili se zu

'riwé preti kazdémn odkladu, hrozice sami biti se s temi,

kdoby do bitwy jiti nechtéli. Tomory také radíl k bit`

we: mezi 300,000 muìi, ~které Soliman wedl do beje,

prawil ie bylo sotwa do 70,000 wycwiöenych we zbrani,

a mezi strelci tureckymi ie bylo mnoho krestanůw,

s nimiz mél tajné derozumëní; také cauwáni zeby státi

»se mohlo nebezpecnym, jeäto nepŕátelé jii byli na

blizku a méli hejnost jizdy. K naléhani zwláäté Po

láka Gnojenského zamyëleno konecnë, okopati a oto

ëiti se w taboru hradbau wozowau a w ni' doëekati

na se autoku: ale i k tomu bylo pozdë, zwláëté

йе nedostáwalo se potrebnych délnikůw.

О samé bitwë prwni a posledni, která strhla se

pod Moháäem dne 29 srpna popoledni, nebudeme se

ëíì'iti. Bylat desti krátka., trwala jen asi půl druhé

hodiny; wicet nebylo potrebi, aby zkuäeni waleënici

mohamedánäti potŕeli bujnau ale slabau, nezî'izenau a

neprozî'etelnau moc krestanskafi, a wywrátili НЕЕ, která

potud powaiowala se za hlawni ш: ochranny západu

Europejského. S poöátku, kdyz prwni бесу turecké,

oberiwëe se na kresfany, odraîeny jsau a daly se na

1526

19

Ang.

29

Ang.

33*
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1526 auték, nastalo w táboru tëchto witëzné plesáni, а. tim

ohniwëji hnáno se za prchajícími, ай walné haufy

uherské octly se jen nëkolik krokůw od hrubé stì'elby

na né nastrojené, která nenadále celé spausty jejich

poráiela парома. Kdo tu nepadl na místé, zajat jest

a kazaním Solimanowym odprawen; neb jich nazejtï'i

witéz barbarsky do dwau tisic postínati dal. Mezi

jmenowanjmi nahoŕe pany éeskjmi jediny'7 Jindŕich
j Hloiek zachowal se autèkem, ostatní zahynuli wëickni;

mezi statymi Uhry byl arcibiskup Salkan, 0 jinych,

(jako byli arcibiskup Tomory a pët biskupůw, ma

gnati Jiŕi Zápolsky, Jan Drágŕi, Ambroä Sárkán a

dwanácte jinych, pak do peti set niîäich älechtìcůw,) wi

se jen to, 20 tu zaplatili äiwotem hojné narodu swého

pychy a poklésky. Palatin Stépan Bátory, strádaje

dnau w rukau i w mohau7 byl w bitwë pi'itomen na

koèáru, a wywázl na nëm záhy a ëtastné.

Král Ludw'ík Wida bitwu ztracenau, dal se také

na autëk s nëkolika dwoî'any swj'mi, ale We zmatku

prchajícich ztratili se mu wëichni, ai na dwa, Slezáka.

Oldŕicha. Cetrysa 2 Lorenzdorfu a Uhra Stëpana. Acíla,

kdyZ utikajícím bylo pŕebroditi, asi-půl mile nad Мо

. háöem, jakausi Dunajskau zátoku, 0111 potok neëirokj'f,

ale bahnity alpì'edeëlj'fmi hojnj'fmi deäti i Dunajem

Wystaupljm nabëhlj". Král byl unawen a. brnëním

obtíäen, kůñ jeho ranén. Prwni Cetrys wrhnuw se

do wody,` ätastné dostal se na druhj’Y bi'eh; po nëm

následowal král, jehoäto kůń kdyì pitim wody zdrìeti

se chtél, král uzdau i biéikem pohánèl jej, ai maje

kůñ wyskoéiti na. druhy bŕeh, pŕewrhl a pî'ewrátil se

do moëálu i s jezdcem swym; za 0110 wjew Acil, a

chtëje králi w nebezpeöí pomoci, utonul také sám,

jako jini na blízce 100021. Podëéenj'l takowau kata
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strofau Cetrys netraufal si na tom miste doéekati ne- 1526

prátel, ale utikal s désuau nowinau dáleßß” Nicméné

„мы dil uprchlych, new_ëdauce eo s kralem se stalo,

dáwali pi'iéinu ku pochybowáni na deläi eas, bylli

jeëté iiw neboli mrtew.

Králowny Marie doäla prwni zpráwa ohromujici

na Budinë dne 30 srpna о půlnoei, набей hned i snun- 30

tiem papeäowym ubirala se po Dunaji nahoru do Preë- Aug'

purka. Ta. cesta. we wäeobeeném zmatku aspoñ byla

nejbeàpeénéjsi. Uzil ji tuëim také девку kancléî` Adam

ze Hradce, jenì byl шиш u králowny w Budinë.

Do Prahy stilily Zalostné nowiny poprwé dne ‚

9 záì'i ku kniieti Karlowi Minsterberskému, kteryi9s°p1

tudiìil rozpisowal je na wëe strany. Pan Lew obdräew

о nich 11 zái'i na Blatné zpráwu od králowa sekretái'e 11

Zabky, zwolal hned: „tot máte, k дети pi'icházime Sept'

s témi sektami rozliènych bludůw! pan bůh náä pro

hi'íchy пабе ráói na. nais zármutky a tëäkosti dopauätëti,

neb z Winy se wymluwiti nemůzeme.“ Brzy na to

stihaly se powësti rozmanité a welice nadsazené, tak

йе tjî pan> Lew psal jiä 13 záŕi, ze mél zpráwu od 13

jednoho hrabëte (ze Sw. Jiri,) йе w té bitwé zahynulo Sept'

nasich ne 30, ale do 60 tisicůw, a Turkůw dwénásob

tolik, jezto nebylo pr)i od nékolika set let slycháno,

ìeby tolik lidi (180,000) zůstalo zbitych na jednom

429) Nowin rozmanitjch о bitwë u Mohâìe a о smrti králowë ne

bylo nikdy s. neni podnes nedostatku. My dräíme se slow

nuntia del Burgio, kteryä möw zpráwu swau z ust Сии-уно

wich, psal ji 5 Sept. s Preiipurkß do Èima (l. c. p. 7218-43,)

а. také zpráwy zwláätní, Магний Hanuä Pfiug z Rabè'teina mëw

od Cetrysa upi'imo, 27 Sept. poslal z Beëowa kniìeti Janowi

Saskému. (Orig. w archivu Wimarském.) S ni srownáwá se

také, co Zdenëk Lew z Boîmitáls. 13 Sept. psal Wojtëchowi

z Peruätcina. .
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1526 miste. Wina ztracené bitwy pi'iëitána nejwice arci

biskupu bosákowi Tomorymu, an pry byl cosi spletl;

déláno si wsak nadeji, ie wojwoda Sedmihradsky,

maje Öerstwého lidu do 40,000, wyplasi Turky zUher

zase. “о .

W duchu Solimanowë potykaly se diwné wlast

nosti: byl to barber wzdëlany, ukrutnik schopny citůw

jemnycli a uälechtilych, hruby шить, pilny`jak spra

wedlnosti, tak i klamu. Kdyä tabl byl do Uher, dal

nekolik swych wojákůw stiti, protoze poddanym jeho

ëinili ëkodu na polich: ale thî'ich dal popleniti wse,

co zasáhla moc jeho, aékoli témél* nikdo nestawil se

na odpor. P0 bitwé u Moháëe kázal postinati, jakoä

— sme podotkli, nu tisice jatych, muzůw wzacnych

20

Sept.

i sprostych: ale tI'i králowäti dwoî'ané, (jeden Uher,

Herceg Míklós, а. dwa Poláci, Pilecky a Matéjowsky,)

nalezli milost pted oöima jeho, a nakládano s nimi az

téméì' pi'átelsky. Jim ujiëtowal Soliman, jak upi'imë

líto mu bylo smrtì krále Ludwika, i kterak w oëkli

wosti mél newërné a zradné Jana Zapolského k nému

se chowáni; take propustil je hojné darowané ku kra

lowné Marii do Prespurka. Nicménë, kdyì ценен

pani uberäti predstawili sc mu w Budiné 20 zái'i, sli

bowal dati jim téhoz Jana Zápolského za. krale. Ро

.wázliwé zpráwy, jez mezitim obdräel z Asie, pohnuly

ho k brzkému nawratu; w mêsíci ŕijnu wojsko jeho

jiz zase opustilo Uhry. 43‘

Kdyi minulo nejkrutäi nebezpeëi, w mësici í'ijnu,

' Oldrieh Cetrys k îádosti kralowny Marie wrátil se

s nékolika towaryäi na misto, kde kral byl zahynul,

480) Wie die psani nëkolikera w archivn Ttebonském.

431) Sauwëké zpràwy w archivu Wimarském. Hammer l. о.

-_-———_._ _ _.
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aby wyhledal mrtwolu jeho. W potoku bahnitém na

lezena jen kralowa zbrañ: telo jiz na blizku od kohosi

do zemé bylo zahrabáno. Tudíz wyzdwizeno i oöistëno

a. dde Wäech uznáno bywëi, odwezeno jest smuteëné

i slawnë do Stolnibo Bélehradu, “ш kdezto Jan Zápol

sky 11 listopadu, den pred swym korunowáním na

králowstwi Uberské, we hrobkách'králowskych èestnë

je pocbowati dal. W Praze sluzby pohŕební za ne

ätastného krále konaly se slawnël 10 i'ljna, jak na

hradé tak i W mêstë.

О králi Ludwikowi známo jest poï'ekadlo dáwné,

ie wäecko pi'i nëm bylo rané a predëasné: pred Öasern

pry se narodil, pred casem poëal mluwiti, pî'ed ëaseln

stal se kralem, pred ëasem wyrostl, pî'ed ëasem se

ozenil, pred ëasem obradatël, pi-ed casein wypauätël

ëediny a pred èasem, byw teprw 20 let stái'i, zahynul.

Z toho wëak nepoti'cbi domyäleti sc о nëjaké tëla neb

ducha jeho autlosti а neduìiwosti: byltë postawy dosti

wysoké a zmuíilé, a zallbením w honbë, ëastym cwi

1526

11

Nov.

10

Oct.

èenim se w jízdácb i kolbácb i jinymi podobnymi '

Také

‘ na duchu i па rozumu nebyl nikoli nedostateënym:

wëcmi utuìil jak sílu tak i zdrawi tëla swého.

umëlt nejednau chowati se nejen opatrnë, ale i mau

(Ню, a о swé srdnatosti W dobácll nebezpeënycb dáwal

důkazy nenopiratelné; byl takel pì'irozenë dobrotiwym,

sp1'awedliwym a neoëemetnym. А pì'i tom pî'i wäem

nebyl predce králem a panowníke'm, jakowym byti

mél. Powoláni panowníka nad î'isí lrozsáJllau jest ta

hejwëtäi a nejtèíëi úloha, která. na smrtelného ölowëka

wzkladána byti můìe; wice пей kdo гну, ma on pro

432) Dle рвет? Front. êárfi, swërlka oëitéllo, dd. 19 Oct. 1526 np.

Китом XIX, 697, '



520 “каша XVIII. Krat Ludmila Özdfwk 5,

1526 niknut byti swatostí jeji a odpowednosti swan pred
i hohem i pŕed lidmi. -Nestaeít on, а protoi neni ani

powinen, starati se, jako nejaky patriarcha, о wäecky

rozmanité potreby jednotliwych swych poddanyeh: ale

tim snaäneji má peeowati, aby zaleìitosti státni weecky

wedly se poŕádne a zdárne, aby zákonowé se plnili а

sprawedlnost prisluhowána byla wende; a ponewadì

we wëech témeì' pomercch 2iwota jak státníbo, tak i

národniho a wezdejëiho, penize bywaji jednim ze hlaw

nich prosti'edkůw působeni, potiîebi wìdy bedliwy zî'e

tel miti' k rowné wáze pî'íjmůw a wydáni. Úkol ta

kowy poiaduje, i pi'i nejwyeë'im ducha nadáni, mnoho

easu a pile, mnoho raznosti,` setrwalosti a obetawosti.

Té ctnosti ale, bohuäel, nedostáwalo se králi Ludwi

kOwi u weliké mii-e, jakoz wyznáwali о nem i prátelé

jeho. Jakkoli minil byti králem dobrym a sprawed

liwym a 'neehtel kì'iwdy nikomu, obetowal predce

swym wlastnim libůstkám a swé zábawe wiee бязи,

neìli s powoláním jeho se snaeelo, zwláete w okol

nostech kritickych, do kterychz behem weci uweden

byl. Zanedbáwal priliä easto panownieké powinnosti

swé, a nemel tuäim ani smysln pro hospedaî'eni a pro

penize. Öástka Winy té padá. oweem_ na uewhodné

jeho wyehowáhi. Jiz to bylo proñ, jako nekdy pro

krále Wáolawa III i 1V, prawym nestestim, ze koru

nowán byl jako dite, ano kázne detské, pti lidské po

waze wende newylmutelne potrebné, proti korunowa

nému králi w mii'e náleiité prowozowati lze nebylo;

tudiz cit powinnosti nebudil a neki'isil se w nem tau

mer'au, aby wzrostl w urëite wedomi a w prawidlo

ziwota; take powaìowaw se od jakìiwa byti pánem

weeho, со widel, neumel ceniti statku, jehoi dobywati

nebylo mu potŕebi,. neueil se pojímati w uzdu chtiëe
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swé,u ani pecítati a hospedai'iti. “3 Osudná chyba ta, 1526

zdëeená tusím `po otci, mstila se na nem w té mii-e, -

ze kdyz poddaní jeho pychali a hyi'ili o záwed, оп

wäecko rozdaw, caste ncrniwal nejen co jisti a piti,

ale ani pryl klaudné ebuwi. Pri nepopiratelné takowé

diicha náklonnesti têZko jest wymériti, jak daleko

wztahowala sc wina hlawního králowa pestauna, Jiriho

markrabë Braniborského, jeito nelze rezhodnauti, po

kud èinil se ucitelem a wůdcem, aneb jen wykona

watelern a sluhau chtícůw kralewych: te wäak zů

stane wzdy bez omluwy, ze jim howél a neepiral se,

a 2e nepomáhal udrzeti kemery králowské w poi'ádku.

Zadná rise nerozpadá se, pokud jeji finance w debrém

jsau stawu, anii mehau okamzité poklésky sebe strast

nëjsí stati se ji snadno smrtelnymi.

Králowna Marie dala i tim důkaz swé lásky k man

zeli, ze po oplakáwané jeho smrti nechtéla wice se

wdáti. Stëhowala se ke' bratrowi swému, cisaì'i Kar

lowi V, a poslauziwsi mu platné w nejedné státní po

ti'ebé, zejmena ce wladai'ka Nizozemská (1530-1555,)

skonala 18 i'ijna 1558 we Spanielich.

435) Pedáwá о tom Dubravius drasticky pŕiklad na supu ocho

ëilém zpráwce Jagerského, ив jehoì postanpeni král oswobedil

ho powinnosti skládani auëtůw na 40,000 zlatjch. (Hist. Boh.

libr. 33.) 
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