a bezpečně
všeckypotřeby
a tak by země byla
a artikuluov,

všemsvětěvydá.
luovzléhovyšlot

pokániea v těchto

věčné.
A pakli by se

jehožo tom náděje
všeckokřes.
7ténež|i
ne,kde jsúa co mají

sobě,že jiŽ jako za
k velikú čestmáme
čjsme stáli a co jsú
dobroty k našívóli
i k tomu světu, pro
t výstrahu nenabyté
nad chudinú v naší
řed lidmi a to, co se
chrzejmea nedajme
:m duchovním neb
: viece zlého vieme
rusímejim druhdy
: viece se líbí nežli
rt nasazují,a jie se
il, že bychom rádi
ššÍm
svým řádným
by snad proto nás
pozdvihl, a pod ty
veliké našÍchváIe
sst i nesčestiesnad
amen.

|ivé - 22 na zdtžúniek dodrŽení, k zachovánÍ; nepoosttiud.ndmnezŮstává nám, není _
23 podobnd.vhodná, ná|ežitá _ 24 bgchom nedokonalí nesplnili bychom; kusg články,
poŽadavky _ 25n. Prvnt... druhé,.. třetie (atd.) zaptvé, za druhé,za tŤet|atd. _ 26
abgchom neslušeliabychom nepříslušeli, nepatřili, nebyli podrobeni; sbožie statky,
majetek; sme osdhli zabrali jsme - 27 sme obholdooalipřiměli jsme k dávkám, poplatkům; abgchom sobě osobili abychom si přivlastnili, přisvojili _ 28 dali bgchom
o soběřečzpůsobili bychom, že by se o nás šířila řeč,pověst _ 29 sme se nezasadilí
a boiovali nezasadili jsme se a nebojovali jsme - 30 jednejen - 31 o lakomstuieo zisk
- 33 proti ogsazeni proti ustanoveni, zřLzenl _ 39 bgchomse zkazili zničili bychom se _
40 na druhéhosdhaje čině násilí, ubliŽuje druhému _ 42 neřd.dóm zlořádům _ 42-43
hřiechóm zjeuným,.. bgchom miesto dali připustili bychom veřejné hříchy - 44 bg
kazÍly rušily, zamezova|y by; óy miesto měIi Lrva|y, existovaly by _ 47 ugskgtnúti
vystrčiti; potřebg potřebné věci (dovážené)_ 48 staoeng zadrženy _ 49 attikuluou
článků _ 50 na úraz a na ohgzdu na pohoršenla na potupu - 54 přepuštěnímdopuŠtěním;za chuí.Iichvíli, nějaký čas - 56 přeudlémeválkou, bojem přemůžeme*
57 zbití pobit1
58 podlésuětaz hlediska světa, ciziny; prorozumějmesobě pochopme - 63 neuýmluoné nevýslovné; nenabgténenahraditelné _ 66 roonéhopřiměřeného, slušného,
spravedlivého; to... nepohrzeimetÍm nepohrdejme - 69 jsú soběagzduihli powýšilisi 69.70 jim... přehouětistrpěti jim, zachovati se k nim shovívavě - 71 na smrtnasazují vydávají na smrt _ 73 rounémutomu, o čemje řeč,témuž_ 76 večas(m. uetčas)
v tento čas,nynÍ

PoLITIcKÉ

LISTY

Listy politického rázu byly za husitství předním prostředkem diplomatických
styků a zápasů. Plnily zpočátku do jisté míry i úlohu novin, které se později od
politických listů odštěpily jako relativně samostatný útvar (o nich viz zde na s,472).
ProtoŽe politické listy byly významnějši než zprávy ryze soukromého rázu, zachovaly se pochopitelně hojněji než dopisy soukromé, ale i tak jejich zachování je
leckdy jen náhodné' To platí i pro rozsáhlou korespondenci oldřicha z Rožmberka,
věrného stoupence římské politiky a krále Zikmunda. Ta dnes udivuje svým neobyčejným bohatstvím, ale _ přesto, že pan oldřich ve svém postavení jakéhosi
jihočeskéhokrále jistě zaujal v soudobé korespondenci přední místo po kvantitativní stránce _ dojem její hojnosti je třeba z vel'iké části přičíst tomu, že listy
jiných vynikajících lidí z první třetiny 15. století neměly tak příznivé podmínky
k zachování a byly ničeny.

_ 4 zeman
ilejského)

'dvádějí; natážka na
ÍÍučiniti zadcst, doiti; hrozÍepodtržením
řťecivyvarovati se zápisy _ 14 na nds
L9 7'sme
zasad.ilii ud20 za praué jsme le
znány jako spraved-

(LIST KRÁLE

zIKMUNDA

oLDŘICHovl

Z R}ŽMBERKA)

Jihočeský velmož oldřich z Rožmberka spolu s jinými českými katolickými
šlechtici uzavřel v říjnu 1424 poď tlakem husitské moci proti vůli krále Zikmunda
úmluvu s husitskými stranami. Zikmund přikazuje oldřichovi ustoupit od úmluvy
proti ní z politických a stavovských důvodů_ poukazuje nato, Že příslušníci
a útočÍ
vysoké šlechty se ponižují uzavíráním dohod s neurozenými ,,kacÍři...
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Sigmund, z božie milosti římský král, po vše časy rozmnožitel říše
a uherský, českýetc. král.
Urozený věrný milýl Vzali sme list Tvój s těmi přiepisy úmluv těch,
kteréžjste učinili, a ty sme se pány váŽili. JehoŽto se i s nimi velmi divíme
i želéme,žeste se tak mladě druhéstraně dali podtrhnúti a oklamati a v také
věci dali se uvésti, ješto jsú proti vaší duši, cti i proti všemu křesťanství
i proti nám.
A zvláště u prvním artikuli, jakoŽ píšete,že tuto zemi Českúz nároku
křivého chcete očistiti, a druhé, kudy by tato koruna česká bohdá nevinně
ohyžděná a narčená bezprávně od takových neřádných pověstí mohla
očištěnabýti: v tom rozuměj, že je z jich zlostí očiščujetea je nevinny
vyznáváte, a sami se u vinu kladete, žeste proti nim křivě činili' Item žeste
poloŽili sněm v jich moc do Kúřirna na středopostie a sami ste se udělali
súdci viery křesťanské,kterážto vám nepříleŽi, anlž moci ani práva máte,
byste písmo svaté dělili, jsúce lajkové, neŽ že stej to sobě k větčípotupě
učinili. Item o klejt etc., že máte klejtovnie listy na rathúze v Praze položiti
vám i hostem, ktetíž by měli k tomu slyšenípřijeti: ohlédajte, kteraké bezpečenstvie tu jmáte od takových lidí, když tam přijedete, aby se vám
i s těmi, ktož tam s vámi pojedú, něco horšieho nepřihodilo; a také kde ty
mistry vezmete, aby tam s vámi jeli, neb jest nepodobná věc, aby kto tam
jeti měl a rokovati o vieru křesťanskúv moci kacieřské. A divíme se tomu,
že tak z vašich práv dáte se vyvésti, aby vás měštěnéa chlapi súdili. Item
zayazLi:ete se, když by druhá strana k obraně proti cizozemcóm vojensky
táhla, že na vašem sboŽímají potřebu bráti, a kterýž by zámek neb posádka
v Českézemi našie strany konečněv těch úmluvách nechtěl státi od ohlášenie vašich úmluv ve čtyřech neděléch neb ty chtěl rušiti, takového k tomu
máte připraviti a přitisknúti etc. To se nynie dobře shledalo, neb vy tam
spolrr rokujíce s kacieři, oni na nás a na syna našeho,markrabí moravského,
táhli a tiem se posílili, Že na vás Žádnépéčeneměli, nébtži lidé vaši, jakoŽ
rozumieme, na to s nimi táhli.
Tomu móŽeš rozuměti, že ten zápis a ty úmluvy jsú u plně proti nám,
proti všem našim služebníkóm, věrným křestanóm a proti všemu křesťan.
ství. Neb s kacieři mieníte je tisknúti a pomáhati kacieřóm; a jiných mnoho
kusóv neřádných, nepoctivých, nehodných a nekřesťanských proti vieře,
proti řádu křesťanskémui také proti vašemu řádu a svobodám tu sme shledali, ješto se u plně k vaší záhubě i k nenabyté hanbě chýlé; ty sme pro
dlúhost opustili a nemohli sme všech psáti. A jiného nemóŽem znamenati,
jestliže ty úmluvy dokonáte, Že se všemu křesťanství ohyzdíte a věčně toho
nenabude. ProtoŽ zdát se námn radíme i přikazujem, abyste z těch úmluv,
kterakŽ koli móŽete, vynikli a jich nekonali pro žádnú věc. A lépe jest
i poctivějie nepodobný slib zrušiti, nežIi ty úmluvy, ješto jsú proti bohu
i cti, dokonati.
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Dán v Tatě den svatého Šimonišea Judy, království našich uherského
etc. v 38., římského v patnáctém a českéhov pátém létě.
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Nobili Ulrico de Rozemberg,
consiliario nostro Íidelidilecto

Ad mandatum domini regis
Michael, prepositus Boleslaviensis

7 rozmnožítel:viz zďe na s' 75 pozn. k ř. 3 - 3 s těmi přiepísg s těmi opisy,
přepisy; úmluu: úmluvy ve Zdicích byly sjednány asi 1. října 1424 mezi pražany
a tábory z jedné strany a stranou katoliclrou z druhé strany tak, aby se bez ohledu
na krále Zikmunda konalo hádání mezi kněžimi i mistry obou stran v polovině
března 1"425v Kouřimi _ 4 tg smese pdng udžtlity jsme spolu s pány hodnotili; jehožto
litujeme _ 5 mladě nezrale, nemoudře,
se. . . diuímei želéme
čemužse divíme a če}l..ož
ukvapeně; podtrhnútipodvésti, obelstíti
8 u pronímartikuli v prvním článku; z nd.roku z nařčení_ 9 druhé za druhé;
kudg jak _ 70 ohgžděndpomluvená, zhanobená - 1'1z iich zlostt z jejich nepravosti,
špatností;ie neuinng vgzndudtevyznáváte, Že jsou nevinni (tj. husité) _ 12 sami se
u uinu kladete sami na sebe svalujete vinu; kříuá nespravedlivě; item (|at.) rovněž,
dále - 13 ste položilťurčili' ustanovili jste; u jich moc: tj. do města, které ovládají;
na středopostienaprostřed postnÍ doby' tj. asi 15. břozna - 14 nepřileži nená|eži,nepřÍsluší- 75 bgste děIťlÍabyste posuzovali - 16 o lcteiÍpokud jde o průvódní list;
kleitounie lÍsÚyprůvodnÍzáruční listy; na rathúzena radnici _ 77 ohlédaiteuvažte,
posuďte; bezpečenstuie
bezpečnost- 20 nepodobndnená|ežitá' neslušná, nevhodná .
22 z uašichprdo ddte se agvéstidáte se připraviti o svá práva; chlapi sedláci, neurození lidé, poddaní - 24 na uašemsbožtna vašich statcích; potřebu věci potřebné k ži.
vobytí _ 25 sttiti setrvati - 27 připrauiti a přitisknúÍÍpřivésti a přinutiti - 28 markrabí moraus/céňo..
Albrechta Rakouského, Zikmundova zeté _ 29 ttihli: bylo to
taženi,na němŽ Žižkazemřel 11. října 7424 u Přibyslavi; naads žddnépéčeneměIi
neohliŽeli se na vás
potlačovati, utiskovati - 33.34
37 u plně úplně, zcela, v plné míře - 33 ÍísknúÍť
mnoho kusóu neřddných, nepoctiuých,nehodnýclrmnoho článků proti řádu, cti, důstoj.
nosti- 36 ieštose... lc nenabgtéhanbě chýlékteré vedou k nenapravitelné hanbě 37 znamenatÍpozorovati' zjišťovati _ 38 dokondÍesplníte; se ohgzdttezhanobíte se,
zošklivítese - 39-40 uěčnětohonenabudeuŽ nikdy se to nenapraví, neodčiní_ 40 kterakž
lcolÍjakkoli; abgste ugniklt abyste se vymkli; abgsteiich nekonali pro žddnúuác abyste
je neplnili v Žádnémpřípaďě _ 4L poctioěiíečestnější;
nepodobnýnenáležitý,neslušný,
nevhodný
43 u Tatě: Tata, hrad římskéhopůvodu (Theodatum) poblížKomárna v dnešnÍm
a Judg:28. října 1424 _ 45n. Ad mandatum...:
Maďarsku; den suatéhoŠÍmonÍše
na rozkaz pana krále Michael, probošt boleslavský; Nobili Ulrico,.... urozenéinu
oldřichovi z Rožmberka. rádci našemuvěrnému milému

(LIST oLDŘICHA

Z P.oŽnrsBRKA

KRÁLI

ZIKMUNDovl)

List z října 1425 ukazuje, jak vojenská síla i politická taktika husitů vnášela
rozkol do řaď jejich protivniků. oldřich z Rožmberka si v ďopise stěŽuje Zikmun.
dovi, že katoličtínepřátelé husitů jsou nejednotní a nenesou rovnoměrně tíhu boje.
30 výbor z českéliteratury llll
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RoŽmberk obviňuje i krále z toho, že nedodrŽujesvézávazky, a doznáyá, že se
roŽmberští
vojáci museli uchýlit ke skrytémua záškodnickému
boji proti husitské
přesiIe.
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Jakož mi Tvá milost píše,abych příměří neměl' račižvěděti, žeťjeho
nemám aniŽ miením mieti; a žeťlidi v mém kraji shánějí' a já jim toho
bráně velikú škodu pro to beru. Aniž ještě těch peněz, kteréŽmi Tvá milost
u Vratislavi odkázala, mám; pro kteréžto veliké škody beru, tak Že již
s těmi škodami sobě neviem konce. A také rač věděti, žet,na mně sjezdu
žádaji' chtiece ke mně, kdež bych jim kázal, přijeti. Protož mám-li či nic to
učiniti, rač mi dáti věděti. A prosim Tvé milosti, aby na mě svú pomocí
jakožto na služebníka svého ráčil zpomenúti, neb já nechtě Tvé milosti
starati veliké škody beru, ufaje Tvé milosti jakožto pánu svému, že mně
z té nuzi jiŽ ráčíšpomoci; nebt mi jest od nepřátel velmi těžko. Také posielal
sem několiko listuov a poslové druzí sú zjímáni a druzí súTvé milosti došli,
a Tvá milost mi neodpověděla, tak Že já vždy toho rozkázanie od Tvé
milosti očekávám, jinak nemieně neŽ jako služebník Tvé milosti učiniti.
Také rač věděti, žeťsú takměř najmocnějši v Plzenště hradové příměří
učinili, těch nejmenuje; Tvá milost se dobře toho uptá. Než lépe by bylo,
máme-li váIeti, abychom příměří nedělajíc společně váleli. Také vždy se
bojím, by mě neosočilik Tvé milosti. Prosím, byloJi by co toho, jakoŽ sem
i prvé často prosil, aby neráčil věřiti, neb jsem hotov, z čehožby mi vinu
dali, vyvésti se a před Tvú milostí státi, a žebohdá jinak neučiním,nežjako
služebník Tvé milosti. Také Žet tak znamenitě jako prvé nepřátelóm pro
jich velikú sílu nemohu překáŽeti, tak mnoho jako prvé lidí nemaje, nežcož
jediné kradí mohú okolo vojsky i také jinde, kázal sem překážeti. Byt je
věšeli jako prvé zjevně, nesmieme, než podtají, kohož lapie, utopie aneb
umořie.
7 abgchpříměřt neměl: král psal oldřichovi 72. Ť1jna1425, aby s tábory nedo-

držoval příměří a aby je zadrž.e|
v taženína pomoc Třebíči;tato odpověď je asi také
j e š t ě z ř í j n a 1 4 2 5 _ 2 a m é m k r a j i : t j . b e c h 5 ň s k é m s; h d n ě i ís b í r a j í( t j . h u s i t é ) - 5 - 6
sjezdu žddají ž'áďají,abychom se sešli _ 9 starati působiti starosti; ula7e doufaje'
věře - 74u Plzenštěna Plzeňsku; přtměří učinili: při míru vožickém 18.října 1425
uzavřelo s praŽany i s tábory příměří 22 pánů a zemanů s 13 hrady' mezi nimi
s l(arlštejnem a s Křivoklátem _ 15 se dobře toho upÍd snadno se na to doptá, se to
dovÍ _ 76 pdleti válčiti' bojovati _ 77 k Tuémilosti před Tvou Milostí - 18-19 z čehož
bg mi vinu dali z čehoby mě obvinili - t9 ugvéstise ospravedlniti se _ 20 znamenitě
významně, značně_ 22 kradí kradmo, potajÍ, skrytě; bgťie uěšeliaby je věšeli - 23
nesmiemeneodvaŽujeme se; podtajI potajÍ' tajně

(LATINSKÝ r,tsr PRoKoPA HoLÉHo)
List Prokopa Holého z května 1434, adresovaný hejtmanu sirotčÍho vojska
Prokopovi Malému (Prokůpkovi)' byl po tozttŽce, k níŽ došlo mezi sirotky a tábory
při návratu z výpravy do Uher, výzvou k společnémuboji proti reakčnístle panského
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vojska a praŽskéstrany. Násilným převratem v pražskémNovém Městě, který provedla reakce nedlouho předtÍm' byla ohroženasama podstata revolučníhohnuti. List je
výrazem bojovéhoodhodlánt radikálních husitů spíšepodstoupit rozhodný boj neŽ se
smířit s kompromisy. Vojska sirotků a táborů se pak spojila u Sedlčana odtud táhla
k Lipanům.

Bratru Prokopu Malému, správci sirotčíhovojska atd.
Pán náš všemohouci, jenžpo bouřích dává klid a po zármutku své opět
utěšuje, budiž s Tebou, bratře v Kristu, mně nad jiné milý! Yéz, Že se
z dopuštěníbožíhofalešnípáni s Pražany staroměstskými obořili na milé
naše bratry, měštany novoměstské; některé Zabili a město na nich dobyli,
jak jsme viděli. Proto zdá se nám, abyste nechajíce všeho vyrazili od Plzně
k Sedlčanům.Čapektotiž shromažďujeveliké vojsko a my z Tábora bohdá
podobně. Neboť lépe jest nám umřít nežli nepomstít nevinnou krev našich
milých bratří, úkladně vylitou.
Buďte s bohem vědouceo že on své po trestu opět utěšuje.
Prokop Holý
4 falešnipdni s Pražangstaroměstsftýmť..
míněnapanská jednotaa konzervativnÍ
patriciát StaréhoMěsta; jde o dobytíNovéholÍtěsta6. května 7434 _ 6 od PIzně:
sirotčt polnÍ vojsko za vedení Prokopa Matého leŽelo tehdy před Plzní _ 7 Čapek: Jan
Čapek ze Sán, sirotčl hejtman, sbíral vojsko ve východních Čechách

nepřátelómpro

Poznámky edični

Iidínemaje,nežcož

překážeti.Byť je
lapie,utopie aneb

aby s tábory nedopto odpověďje asi také
|bírají(tj. husité)- 5-6
$tarosti; ulaj e doutaje,
loáckém 18,t|jna 7425
r 13 hrady, mezi nimi
D se na to doptá, se to
M i l o s t Í - 1 8 - 1 9z č e h o ž
lniti se _ 20 znamenitě
selí aby je věšeli- 23

HO)
nanu sirotčíhovojska
mezi sirotky a tábory
i reakčnÍ
sÍlepanského

Satiry a invektivy
Pašije šlapanických loupežníků
Lat. skladba Passio raptorum de Šlapanicsecundum Bartoš, tortorem Brunen.
sem je zapsána v rkpe pražskéUK III E27,fol.61a-63a (dřívebyla součástÍ
konvo.
lutu několika rukopisných textů s edicl Valeria Maxima, Epitomata, 1609, sign.
7 C 34). odtud ji podle přepisu J. Golla vydal s paralelním českýmpřekladem a s historickými poznámkami Fr. Šujan' Sbornlk historický 3, 1885, 245-252,301-303
(s četnýminedostatky v edici i v překladu). _ Podle rkpu přeloŽi| Z. Ty|.
Viklefská mše
Lat. tex[ mladši viklefské mše otiskl Fr. Palacký, Urkundliche Beitráge zur
Geschichte des Hussitenkrieges II' Praha 1873' s. 521-522. - Literatura: Z. Nejedlý'
Dějiny husit. zp., 2. vyd. III' Praha 1955, s. 369-374;tam i o rozdílu této mladšÍ
verze od staršíverze z r.14t0; V. Novotný' M. Jan Hus I/1' Praha 1919, s. 112n.Českýpřeklad R. Urbánka upravil B. Ryba.
PoslánÍ městu Ptaze
Lat. text PoslánÍ městu Praze otiskl z rkpu melckého K. Hófler' Geschichtschreiber der husit. Bewegungin BÓhmen II' VÍdeň 1865' s.311-319. -Literatura:
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