PRÓZA

HISToRICKÁ

V oboru historické prózy se dále pěstují všechny druhy, které byly vypracovány v období revolučníhovzepětí. Zůstává i dvojjazyčnost této tvorby, ale česká
tvorba je proti staršímuobdobí ještě víc v popředí; rozrůstá se zejména kvantitativně. Hlavním projevem tohoto rostoucího zájmu o českouhistorickou prózu u širokých vrstev jsou zápisy prostých kronikářů, kterým doba poznamenaná napjatými událostmi vtiskla v době odlivu revolučnívlny do ruky pero. Tak vznikají
a množi se drobné kroniky. Nemají ovšem cenu jen dokumentární, ale i literární,
protože byly psány přímo ve víru událostí nebo jako vzpomínka ještě živá a žhavá.
Protože vznikaly zpravidla bez literárních ambicí, dokládají lidové vypravěčské
umění, nespoutané pravidly školskérétoriky. Pro tyto vlastnosti je příznačný zejménasoubor Starýchletopisůčeských,
důleŽitýzvláště tím, Že dokládánebývalou
šíři zájmu o soudobé politické dění' stejně jako nebýva|ý zájem širokých vrstev
o zazrlame\ání d ůležitých událostí.
Nejcharakterističtějším znakem historické prózy zůstává zaměření k přítornnosti a těsnésepětís publicistikou. Tak je plynulýpřechodmezi relacemi, kronikami
a pamětmi; jednotlivé druhy se prostupují. Proto také ukázky neseskupujeme do
zvláštních oddílů. (Prlučenío jednotlivých druzich historické prózy vizzde v 1. sv.,
zejména na s. 472 a 477.)
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Toto poselství bylo důležitéproto, že šlo opět po dlouhé době o jednání s představiteli řimské církve, tentokrát však ne jiŽ s basilejským koncilem (ačještě stále
trval), nýbrŽ s papeŽem Eugeniem IV. Papeži měla být složena poslušnost za pod.
mínek příznivých utrakvistům, tento cíl byl však předem zmařen, neboť umírající
papež přijal 7. února toho roku mezi jinými i poslušenstvíČeskéhokrálovství, které
mu sloŽila rožmberská strana (srov. o tom list Prokopa z Rabštejna oldřichovi
z RoŽmberka zde na s. 2l0n.), praŽská kapitula, universita a plzeňský lantfrýd
(územnísprávní jednotka); poslové českéhozemskéhosněmu přišli do Říma pozdě,
jiŽ za nového papeŽe Ntikuláše V. Zprávu o poselství sloŽil nepochybně jeden
z obou literátů' kteří se poselstva zúčastnili,buď Matěj Louda z Chlumčan, nebo
spíšmistr Petr z Mladoňovic.
Poslové jiŽ jmenovaní, od královstvie Českéhoku papeži vyslaní' tak jsú
pověděli a napsati káza|i:
|.j Slyšeli jsme na cestě, jedúc do Říma, a tak jsmy zpraveni od Prokopa
Rabštajna, že to nepodobné jest, by byl Rokycan arcibiskupem, a tak že
páni češtíneprávě činí proti své cti, že po vás jinak praví, a jinak píšítajně
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v svých listech; a proto majít se zač styděti. Item Prokop Rabštajn řekl'
žektoŽ bude arcibiskupem, vydá kletbu na ty' kteÍiž držízáduší,a nedá jim
knězi posluhovati svátostmi a jinými potřebami spasitedlnými, jinak musí
zase vrátiti záduší. Item Že to záduší arcibiskupstvie pro tak dlúhý čas,
jakoŽ práva káŽi, spadlo jest na papeŽe. Item kteraké jest Rokycanovo
volenie? Kdež máte listy od kapitoly pražské? ovšem mluveno jest k někomu, aby se v to arcibiskupstvie uváza|. Item král řimský s kapitolú
pražskúpodal již toho arcibiskupstvie někomu jinému, ješto toho papež
Mikuláš potvrdí.
Item když jsme přijeli do ŘÍma, Žáda|ijsme od papežezjevného slyše.
nie přede vším kněŽstvem, i nemohli jsme toho od něho jmieti, neŽ Že jsme
puštěni toliko před něho, před papeže a př'ed kardinály.
Item tento legát jest prvé vydán do Čech a do těchto zemí, neŽ jsmy
do Říma přijeli. Item praveno nám v Řimě od znamenitých osob, že s námi
nevěrně a neupřímě se ukládá. A dali nám toho znamenie' ješto jsme tak
shledali, Že to tak jest. Item zapověděno v Římě, aby kněŽí naší strany
nesvětili. Item praveno jest před papeŽem, Že ti, kteříŽ přijímají krev boŽí,
jest jich málo a nejsú tří spolu věrni.
Henricus doktor, mistr svatého paláce římského, takto k nám mluvil:
,,Mnohot jest křivolakého v Českézemi; musil by k tomu býti Vlach aneb
někto múdrý jiného jazyka, aby to napravil. Protož proste za to papeŽe,
at vám takového dá. Nebt jest k tomu Eugenius mieřil, abY ten kalich
u vaší zemi sstavil... Item řekl ten doktor, Že papeŽ muož změniti svaté
čteniea také muož svatému čteníjiný rozuom dáti časem a místem. Item
ten doktor řekl, žepřijímati tělo boŽípod jednúzpuosobúaneb pode dvěma
nenie přikázanie boži. Item: ,,Však vám neposvětí Rokycany, leč toho
kalicha ustúpíte...Item:,,At, Rokycana sám jest před papeŽem; bylť jest
hlava všech bluduov v Bazilí; takJi jest ještě' ať se z těch věci vyvede
a vočistí...Item: ,,Radějí by byl Eugenius dal sobě mozk z hlavy vyliti aneb
papežstvízbýti s tiemto nynějším papežem Mikulášem, nežli by Rolcycanu
světil; však by blúdil' by jeho světil, a já bych chtěl také na tom umřieti...
Item: ,,Almania a Germania, to jest země němečské'mají vás za bludné
a vždy k tomu hledí, aby na vás to kacieřstvie opraveno bylo... Item: ,,Byli
jsú jiŽ někteři před vámi a již jiných čekámy ještě, Že ten list váš nenie ode
vší země, kteréhoŽ jste podali papeži s jeho kardinály, a budete proto
spáleni... Itenr: ,,Však vyznáváte nepochybeného biskupa, musíte jeho
poslúchatit.. Item: ,,Zdali chcete k Felixovi a k koncilium? od něho nic
nevezmete, neb sám nic nemá! Což vám ten dá? ProtoŽ radímévám, proste
papežeza arcibiskupa a přijměte boho, kteréhoŽt papež vám dá... Item:
,,Kto by tomu nerozuoměl, kteří oň stojí, o toho Rokycanu? Jediné ti,
kteřížjsú z jeho šibalstva a kteří držíkostelni zboži, ješto by on jim z toho
nic neřekl... Item: ,,NeŽ by papeŽ Rokycany potvrdil, radějše by vašeho
13 Výbor z českéliteratnty ||l2
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poslušenstvie se zbavil i vašich dušíspasenie. Než dieJit Rokycana poslušenstvie a ve všech věcech státi bude naučeni papežovu, budet potvrzen;
jinak budet v klatbě i s těmi, ktoŽ se jeho přidržÍ...
Item kardinál svatéhoAnjela do Čechvyslaný takto k nám posluom
mluvil: ,,opustte ten kalich a sjednajte se s kostelem římskýml Však dokavadž se nesjednáte, vždy Němci budú vřieti a papeŽe popúzeti, a nikdy
nebudete mieti pokoje ! Všakt přijde ten čas,žetoho kalicha musítenechatil..
Item: ,,Přijedu k vám já a naučÍmvás vieře, a zvláště tábory... Item: ,,Ať
Rokycana nechá toho kalicha, budet arcibiskupem a duojdet, kteréhožt
bude chtieti, duostojenstviet"
Item: ,,o tom Rokycanovi mluvi k nám mnohévěci. Nechť jest vzskušen,kdyžt já k vám přijedut..
Item mluvil k nám ten kardiná|.. ,,Ktož by věřil Krista pána nebýti
bohem a č]ověkem, a papež držal tak anebo kostel římský, tehdy ten nezhřešil by, ale byl by pro to spasen' a papežbyl by zatracen... Item: ,,Mnozi
Želejí těch kompaktát mezi vámi učiněných, ale musilo to býti pro pokoj
toho času...
Item týž kardinál přivedl nám básen k duovodu svénru a řka, že lidé
jedni zmokli všickni od deště a zmokše í zb|áznili jsú se kromě jediného;
a ten, když všel mezi ony, a jsa trhán od nich a rván, a nežli by sám múdr
zuostal, radějše vyšel na déšť,
aby s nimi bláznem byl, nežli by tak od nich
trpěl. ,,Téži vy učiňtes tú svú pří o kalichu...
Item kardinál svatého Petra takto mluvil: ,,KdyŽ by Rokycana neblúdil' hodil by se nade všeckny jiné k tomu arcibiskupství...
poselstvose na cestědo Říma setkalos Proko3 na cestě,jedúcdo Řtma: české
pem z Rabštejna,který sevracel z ŘÍma,kde byl spolus EneášemSilviem jako posel
římskéhokrále Fridricha III.; umírající
papežEugenius IV. dosáhl rra obou poslech
slibu, žeFridrich zrušíochranubasilejského
koncilu, cožznamenalovítězstvístrany
papežské
nad stranoukoncilu, ochotnouk reformámcírkve,pro Čechypak ohrožení

kompaktát' s koncilem sjednaných, ale papežem nepotvrzených _ 3-4 od Prokopa
Rabštajna: Prokop z Rabštejna podal o svém jednání zprávrr v listu oldřichovi
z RoŽmberka, daném v Mariboru 2. května 1447 - 4 nepodobnénevhodné, nepravděpodobné _ 5 neprdoě nesprávně, nenáležitě; žepo ud,s jinak prauí, a jinak ptšt že
prostřednictvím poslů vzkazuji do Říma něco jiného, než píší(oldřich z Rožmberka
byl veřejně pro Rokycanu, tajně však proti němu v Římě intrikoval) - 6 ltem dá|e _ 7 ztiduší:označenicírkevníchstatků, které si u nás v průběhu husitského revolučníhohnutí většinou př'ivlastnila šlechta _ 9 zd'dušÍarcibiskupstuÍepatronace nad
círk.statky arcibiskupství_ 10 spadlo iest na papežepřipadlo papeži,tj' jedině papež
měl právo arcibiskupství obsadit - 11 |ťsÍyod kapitolg pražské:svatovítská kapitula
měla právo volit arcibiskupa; Rokycana byl však zvolen shromáŽděním kněžstva
podobojí _ t2 krdl římský: Fridrich III.' byl králem od r. 1440, císďem aŽ od r'
1452,zermře|r.1493 _73 ještotohoato _1.4 papežMikuldš: papeŽ Mikuláš v. (1447
až1455)bylzvolennedávtro předtím (po zemřelémEugeniovi IV.); zmíněným kandidátem praŽskéhoarcibiskupství byl zde sám Prokop z Rabštejna
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75 zjevnéhoveřejného _ 78 tento legd't: katdínál Jan Karvajal; iest prvé tsgdtin
dříve byl ustanoven _ 79 znamenitých význačných - 79-2o že s nd.mi neuěrně a neupřtmě se ukltjdd Že s námi mají falešnéa neupřímné úmysly _21-22abg kněžt našístrang nesvětili: aby italští biskupové nesvětili utrakvistické kněze _23 nejsútří
spolu uěrni ani tři se neshodnou navzájem ve víře; natážka na věroučný zmatek, při.
pisovaný českýmutrakvistům
24 llenricus doktor: Jindřich Kalteisen, dominikán, který jako kolínský'inkvizi.
tor vystoupil r. 1433 v Basileji proti Pražskému artikulu o svobodném hlásání
s]ova boŽího:'mistr svatéhopalciceřímsltélto:
titul papeŽskéhoporadce v teologických
oLázkácJa_ 26 jazgka národa, národnosti _ 27 Eugenius'. papež Eugenius IV. (1431aŽ
1447);r.1439bylbasilejskýmkoncilem sesazen' ale rozhodnutí koncilu neuznal _
28 abg sslauťl aby odstranil; suatéčteníePÍsmo svaté, bibli _ 29 rozuom smysl;
časemamístent
podle časovýcha místníchokolností * 33 aí se uguedeať se ospravedlní - 34 mozk mozek _ 35 zbýti pozbýti, ztratlti; s tiemto ngnějšim papežem sLejně jako nynějšÍpapež - 36 bg jeho sudlll kdyby ho světil; jd bgch chtěl také na lom
umÍietijá bych také raději umřel, neŽ abych k tomu nechal dojít - 37 Almania a
Germania (lat.): dvojí název pro země německéhojazyka _ 38 opraoeno napraveno'
uvedeno na správnou cestu _ 39 iiných čekdmgjiné očekáváme; míněni poslové
strany roŽmberské(podjednou), která tajně vyjednávala na vlastní vrub s Římem
(viz zde na s. 212) - 4l ugzntiudtenepochgbeného
bi,skupa..utrakvisté uznávali tzv.
apoŠtolskouposloupnost, tj. nepřetržitéodevzdávání biskupské hodnostijiŽod dob
apoštolských(sami neměli biskupa, a tak neměli nikoho' kdo by vysvěcoval kněze)_ 42 k Felixoui a k koncilium: papež Felix V. byl dosazen koncilem basilejským
r. 1439 místo sesazenéhoEugenia IV., který své sesazenínikdy neuznal (papeŽ Felix
neměl r. 1447 žádnou moc a sám koncil byl již také v rozkladu) _ 46 z jeho šibalstua
z jeho chásky, ti. z jeho sekty (utrakvistů); kostelnt zbožícirkevnÍ statky _ 46-47
ještobg on iim z tohonic neřekl proLožeon (Rokycarra) by jim to (drženístatků)nevytýkal _ 48 die-liťRokgcana poslušensÍpťe
učiníli Rokycana slib poslušnosti _ 49 sÍcÍli
budenaučentbucle se stále řídit návodem
51 kardindl suatéhoAnjela: karďinál Karvajal (kaŽdý kardinál měl titulárně
jederrz římských kostelů a byl podle něho nazýván) * 52 siednaile se s kostelemřímským smiřte se s římskou cÍrkvÍ - 58 uzskušenvyzkoušen, přezkoušen - 60 l{risla
pónanebýti (podlel.at.)že Kristus pán není _ 65 přiuedl... k duooodu suiřnu uved]
jako svézdůvodnění,argument1 lcÍsenpodobenství, přirovnání - 68 radějše raději 70 kardÍndl suatéhoPeÍro..Mikuláš z Kusy (1401-1464), astronom a filosof, cliplomat ve sluŽbách kurie, r. 1452 byl v čelepapeŽskéhoposelstva vyslán do Čech
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Situace, za niž došlo k tomu poselstvi, byla ještě významnější než.r. |447.
Papež Pius II.' který se r. 1451 v Benešově (ještě jako Eneáš Silvius v u|oze zástupce řírnského krále Fridricha III.) osobně seznámil s Jiřím, stále si žádal
slavnéhoslibu poslušenství Českéhokrálovství, nebot doufal, že dojde k úplnérnu
vyrovnání českéhoutrakvismu s římskou církví. Jiří vypravil poselstvo ke konci
února 1462. Předními osobami v něm byli katolický kancléř Prokop z Rabštejna
a utrakvisté Kostka z Postupic a mistr Václav Koranda mladší,od něhož pochází
i zpráva poselstva; byla čtena na srpnovém pražském sněmu' na němž král Jiří
osvědčilnepovolnos-[vůčipapežským politickým plánům. Ukázka podrobné relace
líčÍ
průběh předběžných důvěrných jednání.
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