jako živému synu a údu, neb spravediivý, točížkřestan, živ jest z viery,
byla jemu Země jako živému údu poddána. Ale, kclyž jest umřel, skrze
nevěru a neposlušenstvie'jsa úd uřezaný a mrtvý' jiŽ všickni Čechovéjsú
jeho zproš|ěnia již hlavy světskénemají, aŽ i milý pán buoh rrám pána dá.
A jako žena po smrti muŽe svého jest jeho zproštěna a muoŽ sobě jiného
1 0 pojieti' a by pak první z mrtvých vstal, nebyla by jemu manŽelstvím povinna, tak jest on již ssazený své koruny českéumřel a ona móž sama sobě
již jiného pána vzieti, by pak on dnes se k vieř'e křesťanskéobrá|-il. A tak
páni nejsújemrr viece povinovati jako mrtvému a ssazenérnu.
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PoLITICKÉ

MANIFESTY

S rostoucím významem veřejného mínění (podmíněnýnr zejrrrénazvýšenou
ú]ohouměst v státním zřizeni, která byla dědictvím revolučníclr vymoŽenosti)
docházelo i ke skládání politických manifestů. Některé byly adresovány určité
osoběoale jejich známost nezůstalaomezena jen na osoby, které k nim daly podnět,
nýbrŽ pronikaly v opisech i do širšíchkruhů. Tím přesahovaly rámec projevů soukromého rázu a stávaly se literárnírni fakty. Po stránce literárního ztvárnění jsou
na stejnévýši' jaké dosáhla soudobá publicistika.

PoSLÁN

tatýIsiodor: Isidor ze Se) - 95 abg se srounc/ abv
cuáka'.srov. Mat. 26.72 _
20,7 - 108 mordéřvrah _ 173 kus
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Tento manifest, vydaný počátkerrrroku 1469, je výrazem naděje, že po z|ém
roce 1468, který znamenal pro krále Jiřílto a utrakvistické Cechy těŽké zk.oušky'
obracíse situace k lepšímu.Dobrou předzvěstí byl vpád Václava Vlčka z Cenova
do Rakous a značná obětavost, kterou projevili češtístavové povolením silné
zemskéhotovosti na obranu proti králi Matyášovi.
Manifest sloŽil nejspíšekrá]ovéhradecký farář Martin z Krčína, jeden z prvnich
organizátorůjednoty bratrské. Proti nebezpečí,v němž se Čechy ocitly' viděl autor
ochranu v mravní nápravě všech stavů. Přitom vyniká kromě příznačnéhonárodnostního důrazu autorův zřetel sociálni; obrací se zvláště proti lakomé, pyšné
a zbaběléšlechtě,nezaponríná však ani na kněŽstvo obou stran. Jeho národní dalimilovské sebevědomí,vyznačujícíse až Inesianistickým rysem' neváhá spojit úctu
k ŽiŽkovi se vzýváním národnjclt patronů Václava a Vojtěcha. Mezi soudobou
publicistikou vyniká Poslání svým lidovým zaměřením.

I
ni Čechové
nejsújemu
ch všech řeči krátce.
azený podlé práva polest mors civilis, točíž
e. Dokudž tehdy Jiřík
'řisáhl, měla se k němu

AIe i kráI i kniežata i zemané nerozomějí tomu, proč róznici v Čechách
vŽdy často mievají. Proto, že hady a ščíryv ňadřéch svých chovají: Němce,
mnichy, jakž ocl Korutanského Jindřicha aŽ do tohoto času róznici činie.
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A dobřet radila Libuše a onen kněz řekl: ,,Ven z Čech,zlá německá dušel,.
Nu, takto kdyby tak král učinil neb knieŽe které' jako onen učinil, ješto
zemi svú a jazyk svój miloval a dobrého jména po sobě ostaviti Žádal jako
kněz Viktorín, rek udatný životem svým, aby dal každému sto hřiven
střébra neb zlata, ktož by mu sto německých nosóv přinesl neb uherskýchl
Ale divím se toho do nich, nepomnie-li na to, čilinevědie, čili jim lakomstvie
1 0 nedá aneb svého jazyka nemilují a o svú čestnedbají, po dobrém jménu
nestojie, a majíc dosti střébraiz|ata. Ó, kdes ty, malý Jindříšku, aneb ty,
Žlzuo? Jižéskóro ostatek zalryne! Pomoz, pane bože i svatý Václavet Pro
buoh a pro své lepšénazřete v to, však se na zámcéch a na městech ne.
skryjete! Nedajte se šáliti s obú stranú, páni, těm kněŽím, ještoťróznici
1 5 činiea vás vespolek vadie. Všakt náš buoh v nebi, ne v Římě. Ten zemský
zahyne, jakož psáno, a nynie časpřišel jeho skonánie.
*
Lid obecný sedlský, změň oděv svój a chodl Přestaň tancóv, kostek,
pýchy' krčem,kokotóv spúštěnie,zlých schodóv. Buď v sprostnosti, jakožt
na tě slušé,poniž se a pokoř se pánu bohu a čiňpokánie, nevýšese, nebťse
před pádem srdce povyšuje. A ty, Kafarnaum, Česká země, vysoko sedíš
a zvelebil tě buoh nad jiné; třebat ponÍžitise, aby nesstúpilaaŽ do pekla.
At by se to písmo také nenaplnilo nad tebú nynie: ,,Zahynula památka jich
s zvukem jich... Pohleď, co se Tróji stalo, Jeruzalému,téžtse stane i Římu.
Přestaň pýcha vysokých, zeman' pánóv, svrzte s sebe pýchu, s koní ozdobu,
2 5 s vozóv okrasy, s těl svých měkká rúcha, zbytečnostchudým dajte. Městský lid odstup od lakomstvie a od okrasy všeliké,řemesla pyšných řemeslnÍkóv složte, chudé přehledujte, kterak sú živi, cizoložstva stavte, falše vy.
plevte. Všickni vuobec od pastuchy pokánie čiňme za naše těŽké hřéchy,
neb smy všickni shřešili, všickni pokánie potřebujem. Milostí jeho přestaň
3 0 zpita poddaných, nadutie bohatých, chudých kleveta, svár a zlost. ManŽe|ky vstupte v čistotu, vdovy vstupte v svój stav, panny v pokoru. Pře.
staňte všecky hry i kupectvie ke hrám, k pýše a prázdnostem. Všeliký
odvrať se od své cesty zlé a nespravedlivéa vstup v zákon řádu svého,at
přestanú zlosti a rozmnožése ctnosti. K dobrému náchylni budte všickni
miluiíc se vespolek, rozněťte v sobě oheň lásky. ČiRte skutečnépokánie.
Zemané, páni, kniežata, král, čiřrte pravdu poddaným svým, krčmy
složte,kdež silnic nenie, neb se v nich mnoho zlého děje, a toť vše vám za
vašenehty puojde. opravťe tol Lépeťmálo maje jíti do nebe nežlis mnohem
do pekla. Lesy na spravedlnosti prodávajte chudině, at se potřeby dějí
4 0 řemeslné všemu lidu vuobec pro potřebu země, v svornosti jsúc všickni.
Rybníky netopte zemé a dědin nekazte oráčóm. Ať k městóm nejdú k šan.
troctví, neb za to věčnúrnúkuvezmete a trpěti budete, nebudete-li se horce
káti a neopravíte.Třebat se lekati, jestit proč a zač,.Rytieři, pomoŽte svo.
1.ó0
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bod všem pravým, od nátiskóv je vyprošťujícpomocí vašía obranú. Knie.
Žata, sloŽiec pýchu pokorni v pánu bohu buďte, obraňujte dobrých, z dětinských skutkuov vystupte, radu múdrú mějte, zlé sužujte, dobrým pomáhajte spravedlnost činiec všem vuobec, úředníky spravedlivé, lítostivé,
dobrotivé majíc, šlechetnost milujíc, na modlitbách ustavični, čisti myslí
i tělem, milosrdenstvie a lítost i trpělivost nad svými poddanými majic,
štědřechudédarujíc.
Král ustup lakomstvie svého, šiř dobrotu spravedlnost miluje, Žádnéhoneutískajíc,spravedlivým pře pomáhaje súdem pravým, milosrdenstvie činěv tom, radu věrnú maje, ne lakomú, sirotkóm a vdovám spravedlnost čině, je ohajuje, almužny chudým dávaje, věrným pomáhaje, je
milujíc a štědře daruje, poddané v uopravu maje, zlé sužoval, nepravost
a hřéchytlače,pravdu milujÍc a obraňujíc šířil,v pánu bohu náboŽný a pokorný jsúc,súdce,úředníky maje spravedlivé, dobrotivé, milostivé, chudobu
dobrovolnú milujíce a sílu pravdy majíce, lakomstvie se varujíc a dobré
věci milujice a obmyšlujícepřed bohem i před lidmi. Neb tehdy dobře krá.
lovstvie spravuje se, kdyŽ vyššíjsú podlé práv živi. Úředniky takové i vládaře a správce maje, aby dobrých obhajovali, pravdu, spravedlnost, milosrdenstvie a lítost majíc nad nimi, obmyšlujíc všecky věci dobré vuobec,
po všem království ctnostně Živi súc, pokorni byli, k dobrému náchylni,
nepovyšujícse jeden nad druhého;poddané milujíc, pravdu božía spra6 5 vedlnost v nich rozšiř'ujíc,násilníky, lúpeŽníky'mordéře, prázdné a zahaleče
aby vyplevovali, k dielu je tisknúc, dobrému učéc,dobrémilujíc, nad nuznými a chudými lítost majíce, jim pomáhajíce a je štědře darujíc. Na těť
to, králi, najvýš slušé,nebs ty najvyšší,maje moc a múdrost, aby zpravil
a zřédi|,zpósobil oba dva stavy: světský i duchovní, zpytuje se a shlédaje,
jak súživi.
Měštané, řemeslníci, spravedlivě řemesla dělajte, zemi přisluhujíc,
všemlidem - hostem i domácím - v milosti a s láskú, varujíc se lakomstvie,
majíc řád nad sebú zpósobený, v spravedlnosti je přchleduje v městech
i v městečkách. Kramáři, spravedlnost na vahách, v kúpi i v prodaji za7 5 chovajte! Tarmarčníci, šantročnícinepotřební, ustupte svých obchodóv
nespravedlivých, chleba sobě v potu tváři dobývajte, činiec pokánie. Překupníci v soli, v herincéch a v jiných potřebných věcech k řemeslóm, všem
lidem tiem s milostí, v lásce přisluhujíc, hřéchóv se kajte, spravedlnost zachovajte, mieru pravú dávajíc vedlé milosrdenstvie a lítost bližních majíc
bez přísah, bohdákanie, lstí a věrovánie.
Sedláci, nedržtelakomě, prodávajte na spravedlnosti, nezadavuj jeden
druhého, netiskni, netrap. Styďmy se před tváří boži, ano se toho mezi
pohany neděje jako mezi námi; okolnie země se nám smějí.Kupci, formané,
zemi potřebami Íidrujte, spravedlnosti užívajíc.Neoklamávaj jeden druhého a s milostí jeden druhému přisluhuje. Jimž silnice a cesty z měst, ze
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vsí opravujte, aby potřeby mohli zemi vézti a škod nebrali na koniech, od
lúpežníkóvjich varujte, mýt nespravecllivých z nich nebeřte. Hej, opravme,
vystupme z těch obyčejóv pohanských, jenž boha neznají, všakt to na
křesťany neslušé!Napravme se na cestu pravú.
Sedláci, zemi ořte, kopajte zahrady, zemi klučte, ať se zádavu neděje
v lidu, potřeby všem k živnosti dávajíce, jenž jest najúžitečnějšé
nade všecka řemesla, pánóm spravedlivé úroky dávajíc. Pání z nich bezprávných
úrokóv, poplatkóv, daní, šosóv, vin nemají bráti' násilé, křivdy jim nečiniti _ prosímťvás, nehněvajte se na mě, Žeťvám pravdu pravím -, skrovnú
115 potřebu všickni majíc, oděv a pokrm, jakž na které slušé,ne kaŽdý s kořením, někdy také s petruželí, lidé prostí ne vdy ryby a herinky, kyse|o,
hrách, topenku; neŽtakéŽ chce chudý živ býti jako bohatý. Ach, kdy dobře
bude, rrelakomme, však sme sem nic nepřinesli, málo vezmem' brzo sejdem,
jako květ sprchnem, kde sme, odkud sme, kam puojdem, kde budem, po.
1 0 0 znajme a pomyslme na to a opravme' nebt dobře nebude dokudŽ neopravíme.
*
Všickni nad sebú, nad húfy správce zřiediec, miesta pilni súc, osadiec
stráŽe, a špehéřivuokol pro nepřátely, volajte, zpievajte piesničky:,,Smiluj
se nad námi, svatý Václave.. a jiné, Žáci letanie: ,,Uslyš, uslyš.., Ženy se
t n 5 modlte, panny s dietkami plačte, volajte, tlucte, budet vám odevřeno,
proste s doufáním, budet dáno, jakž kto najlépemóž a umie ve jméno božé,
spomoci žádajic od něho, ať ráčí ty krále smířiti, od záhuby této země
vzdáliti i všecky jiné a jinam ráčíobrátiti na toho protivníka Kristova, at
padnemoc jeho...
.Í
l f|
Však budete-li vieru mieti jako horčičné
zrno a nebudete pochybovati,
vedlé viery vašé stane se vám. Zda|i nepomnite, kterak nás milý buoh
zprostil od mladého kráIe, aneb předky naše, kteříž s máIem proti mnoŽství váleli? Aneb Žižkat Však světi skrze vieru vysvobozovali zákon boži:
Mojžéš,Samson, Kálef, Jozue, David; a Čechy skrze svatého Václava
1 1 5 a Vojtěcha. Takéžťse nynie nepřátelóm božímstane. Když se najviec přichystají' tehdyt pán buoh zrušímoc jich, jakž ráčíkterými ranami. Co jste
strašliví a lekáte se a v ouhradu doufáte? Doufajte v pána boha, ont vysvobozuje ze všech úzkostí,a coŽ mnozí lidé tupie, on velebí. A doufajmež
silně, Žeťjméno své svaté skrze nás zvelebí, kdyŽ tak učiníme,a chcet je
1 2 0 nám v moc naši dáti, nebt on nikdy r'množství nevítězítZdali nepomníte
na odolena, kterak dobyl Medulána, aneb na onoho, kterýž erbu lva království dobyl, aneb kterak Jitku, dci césařovu, do Boleslavě přinesl, a jiných písem dosti máte.
2 ščírg
o ňadřéchštíryza ňadry - 3 jakž co, kteří; od Korutanského
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dostal nakrátko na českýtrůn; narážka na tehdejšÍnárodnostní a politické třenice - 4 rad'ílaLibuše a onen kněz řekl: natáŽka na Dalimilovu kroniku kap. 4 (Libušino proroctví) a kap. 70 (o synech kníŽete Soběslava); srov. náš Výbor I' s. 155 a 174
- 5 jako onen učinil: tj. knížeSoběs|av (srov. Dalimilova kronika, kap. 70) _ 6 žddal
toužil,přál si _ 7 kněz Viktorín:Viktorín, kníŽeminsterberský, syn Jiřího z Poděbrad,
odváŽný válečník .- 8 ktož bg mu sto německých nosóu přinesl: narážka na 67. kap.
Dalimilovy kroniky - 70 po dobrémiménu nestoiÍenestojí, neusilují o dobré jméno I| a majÍckdyž mají; malý JíndřÍšku..
snad jde o slavnéhoválečníkaJindřicha zLipé,
častějipřipomínaného Dalimilovou kronikou _ 72 skóro ostatek brzy zbytek lidu _
73 nazřeteu Íouvědomte si to -14 s obťtstranú
(duál)zoboustran _15zemský (bůh)
papež- 16 jakož psdno: pravděpodobně na konec papeže wykládáno některé místo
z bible (snad MaL 24,35);skondníekonce
17 chod způsob Života; přestaň tancóo, kostek zanech tanců, hraní v kostky _ 18
kokolóvspúštěnÍe
kohoutích zápasů; zlých schodóunevhodných schůzek; u sprosÍnosÍť
v prostotě _ 79 nevýšese a nevyvyšuj se _ 19-2o nebt se před pddem srdce poagšuje
smysl přísloví:pýcha předchází pád _ 20 Ka|arnaum: narážka na Ježíšovupředpověďzkázy palestinského města Kafarnaum (Mat. 11,23); ugsoko sedíšmáš vysoké
postavení_ 22-23: poďe Ž. 9,7 _ 23 Tróji... Jeruzalému..míněna zkáza města Tróje
v MaIéAsii (vyhlazena Řeky koncem 2. tisíci]etípř. n. l.) a pád Jeruzaléma (70 n.
l.) _ 25 zbgtečnost
přebytky _ 27 složteodložte, odvrhněte; chud'épřehleduiÍevěnujte
pozornost chudým; stautezastavte, překazte; ogpleutevyplejte, odstraňte _29 milostí
ieňo z milosti boží - 30 zpúra (m' uzpúra)vzpurnost, odbojnost - 32 k prdzdnostem
k marnostem, k pošetilostem
36 čiňtepraodu budte spravedliví; krčmg složtezrušte krčmy (autor doporučuje
ponechatjen krčmy při silnicích pro pocestné)- 37-38 udm za uašenehtg puojde bude
se vám to zajídat, bude vá'm to nepříjemné_ 38 oprauteto zjednejte v torrr nápravu
- 39 na spraw:dlnostipoctivě, bez šizení_ 41 rgbníkg netoptezemě nezatopujte pozemky rybníky (v té době hojně zakládanými); dědin dědičnoupůdu,pole; k šantroctví
na podvodný obchod - 42 horcehořce _ 43-44 pomožtesvobod.ušempravým dopomozte
k zÍskánísvobod všem spravedlivým, řádným - 44 od ndtiskóu od útisku _ 48 uslaulčnÍstálí _ 50 darujic obdarovávajíce
52 neuttskaitc (absol. přech.) neutiskuje; pře pomdhaje súdemprauým pomrihaje
v přích spravedlivým soudenr _ 53 uěrnú upřímnou, pravou _ 54 ohaiuje obhajuje,
ochraňuje - 55 u uoprauu male maje ve správě, na starosti _ 56 tlačepotlačuje _ 59
obmgšIuiíce
myslíce na, pečujíce_ 65 prdzdnénepracující,nezaměstnané_ 66 abg ugpleuoualiaby odstraňovali (jako plevel); k dielu je tisknúc nutíce je k práci - 68-69
abg zprauil a zřédil, zpósobil abys svou správou usměrnil a spořádal _ 69 zpgtuje se
a shlédaiezkoumaje a posuzuje
72 hostemcizincům - 73 maiic řdd nad sebúzpósobený,u spravedlnosti ie přehleduje majíeenad sebou ustanovený řád, který se spravedlivě spravuje _ 75 tarmarčntci, šanlročnícť
vetešníci, nepoctiví obchodníci (lichváři); uslupte suých obchodóu
zanechtesvéhoobchodovánÍ_ 79 vedlémilosrdenstuiemilosrdně _ 80 bezbohddkanie...
avěroud.niebez řÍkánÍ,,bóh dá., a ,,věru'., tj. bez dovolávánÍ se boha a víry (jako
projevu předstíranépoctivosti)
87 nedržtelakomě nezadržujte(výrobky), nespekulujte i nezadaauinedav, nenič _
84 fidrujte podporujte, zásobujte _ 85 jimž a jim (kupcům a Íormanům)
90 klučtekopejte, p|aňte; zddavu (gen') újma, škoda - 97 k žiunostina živobytí
- 93 šosdu,uťnpoplatky z domů (statků),pokuty - 96 ne odg ne vŽdy; kgselo polévku z kvasu - 97 topenku topinku _ 98 nelakomine nebudte lakomí, chamtiví - 99
sprchnemopadáme
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7o2zřiediec us LanovÍce;miesta pilni súchledíce si stanoviště ; osadiec strd,žerozm|s.
tícehlídky - 103 a špehéři ouokol neboť jsou vyzvědači okolo - 103-104 Smilui se nad
ndmi, suatý Vti:Iaue,:stará pÍseň Svatý Václave, zde uváděná slovy 3. sloky (viz i dále:
spomoci Žádajíc orl něho) - 1o4 žtici klerici, nižšíduchovní; Ietanie litanie _ 707 spomccÍ porncci ; atró'čÍ.Q1 kráIe smířiti: tj' Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem,
králem uherským - 1'08 uzdtilitÍ odvésti, odvrátiti; na toho protiunÍka Krisťoua: proti
Turkům
tto iako furčičnézrno: biblické přirovnání (srov. Mlt. 77,20) -|t2 od mladého
&rdle: Le-iislava Pohrobka, za iehož vlády byli utrakvlsté (i podle jiných bratrských
svěd:ctví) v tíživésituaci; patrně k nim patřil i autor skladby _ Í13 udleli válčili; uysu.lb.lzcuali zd,tln b.lžt bojovali za svobodu božiho zákona - 774 Mciž4š, Samson,
Kdlef ,J.lzuz, Dluid: postavy biblických vůdců izraelského lidu - 117 strašIiuí bázliví;
v ulhral.u v opevn5ní, v ochranu _ |20-12I nepcmlite na odilena nepamatujete na
o1clena; ohlas D llim.lovy kron;ky kap. 47; olllen při obléhání M'lána přeplaval
řeku a ukázal vojsku přechod - \27 MedukÍna M'lána; erbu lua krdloustuí dobgl: na.
jde o Vladislava II. - t22 kterak Jitku'.. při.
rážka na 43' kap' Drlimilovykroniky;
n a s l . . n e l á ž k 1 n 1 4 - ) .k a . l . D r l i m : l o v y k r o n i k y , n a t o , j a k B ř e t i s l a v I . u n e s l J i t k u 723 pisem písernaýclr památek

ŘgHoŘ

z HE IMBURKA

K českým politickým manifestům se řadí i-latinsky psané projevy německého
státníka, humrnisLicky vzdělaného právníka Rehoře z Heirnburka (t 1472)' od
r. 1466 rádce Jiřího z Poděbrad v zahraničníchzáleŽibostech.Ten|o bývatý účastník
basilejského koncilu a Stoupenec reformních snah namířených proti vysoké církevní
hierarchii, který byl stíhán i papeŽskou klatbou, hájil hned po svém příchodu
k Jiříkovu dvoru královu politiku v létě 1466 tzv. I{Iadským mani|estem; je psán
jménem kráIr-rvýma určenkráli N{atyášovi.obsahuje pozoruhodnou humanisticky
laděnou charak|eristiku vlády kráIe JiřÍho' Ve veřejné oblrajobě královy politiky
před útoky mezinárodní katolické reakce pokračoval H:imburk o rok později na
evropskémvzdělaneckémfóru proslulou Apologit (obranou).
V Heimburkových projevech vycházela z českékrálovské kanceláře pozoruhodná slo.vesnád[la, která patřila k prvnÍm projevům humanisbickéhořečnického
urnění v Čechách a která stavěla kancelář krále JiříIro na úroveň nejvyspělejších
evro pských panovnických kancelářÍ.
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Za svědky bereme boha i své svědomí, nad něž nedal bůh člověku nic
b o ž š ť ě j š í h oŽ,e p | i s v é m r o z h o d n u t í u j m c u b s e k o r m i d | 3 s l a v n é h o k r á l o v ství Českého nedali jsme se vést ctižádos|,í,nýbrž že jsme podstoupili tak
těŽký úkol jenom ze slitování. Vždyť tehdy ještě Žil přirozený dědic krá.
lovství pod poručníkem - jej jsme nemnoho později, kdyŽ byl zbaven
poručnické péče,uvedli do otcovského a dědovského království s věbším
potleskem, než by si byl býval sám mchl přát -, avšak viděli jsme tehdy,
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i nedal bůh člověku nic
midla slavného královie-jsme podstoupili tak
iil přirozený dědic kráději' kdyŽ byl zbaven
ho království s věbším
ršakviděli jsme tehdy,

jak se hrady, země' města i městečka království stávají přístupnými kdejakým násilníkům a jak všichni dobří vlastenci oplakávají takovýto politováníhodný stav, všichni zároveň volajíce, Že je zapotřebí jenom vůdce' Že
je zapotřebíkonečněněco podniknout, ostatní že se samo poddá. I podjali
jsme se tehdy, jsouce ještě v nezralémvěku, této úlohy v důvěře v boha,
a sdruživševojenské sbory, které kdysi stály při našem otci a dědu, rázlé
jsme zamířili na Prahu. Tím, že se nám poddali PraŽané, davše se získat
pro stejnou myšlenku v naději na mír, přibylo nám nemálo síly, rovněž
i přistoupenim jiných měst, která shodně toužila po miru, zvětšila se naše
vojenská moc. Tu jsme neodkladně obrátili proti tvrzim, hradům a |eŽením,které byly v rukou násilníků;z nich jsme jedny přisunutím obléha.
cíchstrojůrozbořili a do základů rozmetali, jiných však jsme dobyli bojem
20 svedenýmna hradbách anebo jsme přijali jejich kapitulaci. Majetkem podrobenýchjsme však nijak neobohatili sebe a svou rodinu, nýbrž ze všech
sil jsme se vynasnaŽili o to, abychom spořádali, sjednotili a zpevnili králov.
ství, které bylo domácím zlem utištěno a občanskými válkami rozerváno.
Když pak výsledek všechnašichbojů poučilo tom, žejsme nevyhledávali nic jiného neŽli mír pro celé královstvÍ Českéa že jsme, pokud jde
o způsobupřijímání svátosti oltářní a ostatníbohoslužebnéobřady, neusilovali o nic, nežžejsme si v zájmu uvedení mÍru do království přáli, aby byla
dodržovánakompaktáta, kdysi potvrzená váŽností koncilu basilejského,
mohli jsme s radostí pozorovat' jak snadno celé Čechy, Morava, Slezsko
atd. po dlouhém údobí nebezpečnýchválek se sjednocují s námi v naší
myšlencea zuřivé pohromy válečnézaměňují za sladkost blahodárného
míru.Nás pak ustanovili za původce a udrŽovatele tohoto míru, abychom
týmižzpůsoby,kterými jsme mír zjednali' jej také snadno udrŽovali a prohlubovali.Proto jsme jen malý počettěch, kdož si rravykli na způsobjestřábi Žit z kořisti, vyhnali z království nebo je odeslali k válčenív cizině s po.
učením,za:aké podmínky by se jednou mohli vrátit. Také mocnosti sousedicí se samotným královstvím Českým Žáda|y od nás ústy svých vyslancůmír a těm jsme vskutku dali mír, a naopak jsme mír od nich nabídnutý přijali, uzavírajíce a upevňujíce mírové smlouvy. A tak náš mír
s nesmírnoulibostí rozlil svou příjemnou vůni také po všech sousedních
národech. Nato byly obnoveny obchodní styky, potom obchod zhodnotil
všechnoto, co po všech koutech království obyvatelstvu přebývalo, buď
výměnou za jiné zboži,anebo prodejem za penize. obnoveny však a oprar'eny byly i doly, přední to ozdoba království, a vůbec mír při svém návratu
45 bohatě a hojně znovu přivezl se štědrým ziskem všecky své průvodce
a nohsledy, které při svém odchodu byl odvezl. obnovena byla také práva
zemská, podle nichŽ se kaŽdému dostává spravedlnosti, která však po
dlouhou minulou dobu neměla náležitéhoprůchodu.
Jako však téměř u všech národů a jazyků a v každémstátě trvalý mír
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v dioulrém klidu vŽdy rodivá nějakou zrůdu - například v ŘÍmě zrodil
Lucia Katilinu, Lentula, Cethega a ostatní spiklence -, tak i v našem království ti, kdož z dlouhodobého míru ztučněli a zmohutněli, naučili se vyhazovat zadkem... MohloJi se tak stát ve státě římském,který byl uspořádán podle tak dobrých zákonů a nařízenÍ,vůbec se nedivÍme, že se to
přihodilo i v našemstátě, který jsme za uplynulých dvacet let s boŽÍpomocí
převedli od bezuzdné neukázněnosti v stát řizený panovníkem. Ale stěžujeme si na to, že svou zce|a zŤejmouzločinnost, vzpouru a velezradu zastirají jako umělým pláštíkem poslušnostík apoštolskéstolici a uctivým ohledem na obecnou jednotu svaté matky církve, jako bychom byli my od ní
odpadli; a divime se tomu, Že našli pro své smyšlenky svědky i osoby jim
věřicí. Nejvíce však Žasneme nad tim, jak přístupnou důvěřivost nalezli
u nejsvětějšíhov Kristu otce i pána, u řimského papeže.
1 tehdg:r. 1448;přírozenýdědic: Laďislav Pohrobek . 5 pod poručníkem:
by|
jím císař Fridrich TI|.1nemnoho
později:r. 7453;zbauenporučnické
péče..
předtímr.
t452 _ 6 do otcouského
a dědoaského:
narážkana jeho otce,krále A|brechtaa na děda
ze strany matčiny,krále Zikmunda - 7 tehdg:r. 1448 - 72u nezralém
uďku..v 28 letech _ 73 při našemotci a d'ědu:narážkanaViktorína z Kunštátu,příteleŽíŽkova,
a na Bočkaz Kunštátu,kterýbyl t.74|5 mezi pečetiteli
listu šlechtyproti
stíŽného
upáleníHusovu _ 74 na Prahu:začátkemzáÍit. 7448- 5t Lucia Ratilinu...; jména
předníchosnovatelůspiknutíKatilinova v Římě v 1. stol. př. n. l. _ 62 papeže:
Pavla II. (7464-74?1)
oBRANA

KRÁLE

JIŘÍHo

I.íeuznávánr takovou statečnost, při níž se zločin provinilcův trpěIivě
snáší,protožc taková statečnostjenom podporuje hřÍch a dodává zbraně
nepravosti. Proto aby naše přílišná trpělivost do hloubi nezatvrdila srdce
Lěch,kteřÍ pronásledujínaši nevilrnost, přistupme k vylíčenívěci, o niž jde.
Římský papež Pavel, biskup sedící na prvním stolci, dal vyhlásit
půlron na slavného českéhokrále, falešněho olrviňuje, že prý zabředl do
kacÍřství, ačkoli vůbec nebyl z kacířství usvědčen. Tvrdil onen obviňovatel, že prý král při nějakém slavnostním shromáŽdění v Praze řekl, Že
kaŽdý křestan, i laik, máJi dosáhnout věčnéhospasení,je nezbytně povinen
1 0 přijímat svátost oltářní pod obojízpůsobouchleba i vina. Potom však, když
teprr,e běželalhůta prvního pťrhonu,tedy v dtlbě, kdy úkol soudcovský je
podle práva v klidu, aniž předtím došlo k nějakému vyšetřování a aniž
k tomu byl král kdy předvolán, vydal zákaz, Že nikdo ncsmÍkráli přiznávat
práva královská ani jeho jakkoli poslouchat, takže cestou skutku byla
1 5 královská moc uprázdněna a zbylo vyšetřování o lichém titulu královském.
onen nesmírně mírný král v důvěře ve svou nevinnost opětovně Žádal nanejvýš skromně krále a knížata, aby zakročili u papeže jako prostředníci'
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ale nemohl dosáhnout toho, aby bylo pro vyšetření svrchupsaného obvinění
a pro jeho pravdivé prozkoumání stanoveno misto, kam by mohly být.bez
obtíŽípřivezeny vážnéosoby, které se přímo účastnily toho shromážděrrí,
kde prý král taková slova podle obvinění pronesl' aby tak vyšla na světlo
pravda se všemi podstatnými okolnostmi sporu. Přerozumnému králi byly
tlobřeznámy řády aneb správněji zlořády rr římskékurie, protožehádavost,
odporujici dobrým mravům a svatým zákonům, nemůžesprávně být nazvála zachováváním dobrých zvyklostÍ. věděl, že se půtkami advokátů
a slovními potyčkami dochází spíšek podvrácení pravdy nežli k jejímu
nalezení.To jsou tot1Ž ti, kteří naučili svéjazyky mluvit lež, lidé vÝmluvní
proti spravedlnosti, vyškolení ve lstech, moudří k podporovani z|a, výřeční
k potíránípravdy: vykládají věci nezjištěné'skládají pomluvy proti nevinnosti, rozkládají prostotu pravdy a pokládají překážky do cesty spravedlivéhosoudu. Pamatuji se, když onen upřÍmný král konal poradu o tom,
co třeba ještěpodniknout, jak mu některéosoby znalé soudnich pří radily,
Že by se podle mravu anebo spíšepodle praxe řÍmskékurie měli za penize
najmout skutečníadvokáti, kteři by navyklými praktikami hájili při' a že
nenítřeba těžcenést,kdyby papež s úřednictvem kurie vyŽdímali z Českého
kráIovstvi nějaký užitek nebo peněžitý zisk, když jim platí příspěvky
všechnykouty i ostrovy křestanskéhosvěta, přičemŽ ani sama Británie,
docelaodříznutá ocl pevninv, neunikla zcela tomuto břemeni, aby si Řírn
neutrhl trochu vlny z jejích ovci, ktcré proklouzly ven z ohrady žívýc|t
plotůtamnich pastvisek. Tehdy odpověděl lirál se sokratovskou vážností:
,,Krlybych se n'echal př.ivést k tomu' aby byla má nevina přikrašlována
nebo př'ebarvclvána nalíčenými poťouchlostmi advokátů a aby b}.Ia má
královská čest i sláva hájena žvanivostí deklamátorů, tehdy bych sám
doznal, že nejsem hoden diadému královského a královského pomazání.
4 5 VŽdyť pravdivá obrana poctivého mužemusí se dít prokázánim neviny. Ponechme klerilrům, literátůrn a krasoř'ečníkůmtaliovéto pralltiky! Králi sluší
cesta královskál.. Tenkrát přemnozi z krá|ových rádců setrvávali v svém
dřívějšímmÍnění,majíce na zřeteli mír a pokoj pro slavné království České
a vycházejíce z toho, Že náklad na spory' vedené před soudem, jsou nepatrnéve srovnání s válkami, které si vyžadují koní, zbraní a prolévání
nevinné krve. Tehdy jeden muž zla|ý dějin připomínal, že Sokrates, pře.
slavný velikán řecké vědy, byv křivě obžalován, se vším důrazem opovrhl
obranou své pře, kterou neobyčejnězdařile složil mistr a vynálezce rétoric.
kéhorrměníLysias, že tak Sokrates učinil proto, aby se nezdálo, žev době,
kdy mu hrozila pohroma, zapomněl na svou obv-vklou váŽnost, a že proto
mužzevšechnejnevinnějšína sobě zakusil trest podle ukvapenéhorozsudku.
Tehdy však přepevný král, předeslav slova o tom, že nic tak beze vší námahy neozřejmuje pravdu jako krátké a prostévylÍčení,
ustálil se na tomto
úsudku:,,Papežtvrcli. že jsem byl u něho udán proto, že prý jsem v něja-
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kém slavnostním shromáŽdění, konaném v Praze, veřejně prohlásil, že lid
křestansliý i laický' máJi být spasen' je nezbytně povinen přijímat oltářní
svátost pod obojí způsobou.Co je platné jmenovitě zdůrazňovat, že z té
pověsti nebo podezřenínení nic známo, a jestližeje vůbec nějaképodezřenÍ,
že vyšlo od soků a lidí zlovolných. Nyní již víme, že takové věci byly vy.
6 5 myšleny od věrolomnéhoZdeňka ze Šternberka.Čehovšehoby se neodváŽil
proti druhému ten člověk, který se neostýchal porušit přísahu, jíž se nám
zaváza|, který neušetřil dobrého jména ani své manželky, ani svých dítek,
ani posléze svého vlastního? Dále, k čemu by to bylo, vyžadovat bližší
podrobnosti vzneseného obviněnÍ, požadovat na udavači, aby pověděl
měsíc, den a místo spáchanéhozločinu? Takové věci ponechme těm, kdo
za mravní zásadu pokládají tajný útěk od pravdy a převrácení správného
úsudku. Krá]i nestačívyváznout prostým popřením, když má možnost
svou nevinu a udavačovorractiutrháníprokázat důkazemopaku nad polední
slunce jasněji? Víme, žese konala v Praze schůze,víme, žese tam z podnětu
zločinného Zdeňka latinskou řečí disputovalo mezi kleriky o přijímání
lc
oltářní svátosti. Tam jsme však my, pamětlivi jsouce nařízení svatého
koncilu basilejského,které bylo o té věci vydáno, prohlásili jazykem čes.
kj'm, Že jsme se v obřadu přijímání pod oboji narodili, v něm byli vychováni, žejsme ten obřad - jdouce ve stopách otcových a dědových _ vždycky
zachovávali a Že jej budeme dodržovat,dokud budeme naŽivu. Jména těch,
kdož se té schůzeúčastnili,jsou natrvalo zapsána v archÍvecha od nich lze
zvědět pravdu nad slunce jasněji. Vždyťto, co se děje doma, slušíse především zvídat od lidí domácích; o tom, co se děje v senátu, platí svědectví
senátorů a svědectví radnÍch nebo kolegiátů zase o tom, co se probírá
v radnici nebo v koleji. Čisi myslíte, žese na dvoře římskéhopapežerokuje
o sporech, které odvozují svůj původ z činůnebo slovních projevů,k nimŽ
došlo v kapitulách nebo ve shromážděníchkleriků? Vždyť takové spory
jsou rozhodovány a rozsuzovány podle svědků a svědeckých výpovědí. Nač
bychom podezřívali římskéhopapeže,žeproti nám chce lživat kliček' kdyŽ
pravda ležítakořka přede dveřmi a Jepíse téměř na prsty?.. Někteří říkali,
Že je třeba mít obavy před pomlouvačnostíudavačovoua před přístupností
svědků; že totiž v našídobě zřídka probíhají soudy poctivě; že i na oné
pražskéschůzibyly osoby nehodné,zčástizlovolné,v některých případech
i záludné, a že byla celá věc zosnována jako léčka.Přezbožný král v pře.
svědčeni,že se všecko děje zcela poctivě, řekl: ,'Cožpak nevidíte, že se
podle závažnosti pří vyžaduji závažnějšísvědectví? Má-li být i ten nej.
nicotnější čIověk odsouzen k smrti, vynáší se rozsudek teprve tehdy' když
předcházelo svědectvi sedmera mužů. NemyslÍte, Že když jde o dobrou
pověst nebo o hrdlo krále, má se zachovávat nemalá vážnost mravů a spra1 0 0 vedlnosti? Či si myslíte, že je římský papež co do ctnosti a vážnosti nižší
nežli Pilát, který se chvěI, aby neodsoudil nevinnéhooa rozmanitými cestami
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hledal příležitost,mohl-li by bez pobouření nevinného člověka propustit?..
Byl tenkrát přítomen kterýsi Znalec práva, který poukazoval na to, že
právo učinilo opatřenÍ proti přístupnosti svědků, takže dluh převyšující
úhrn pěti set zlatých je možno dokazovat svědectvÍmteprve pěti svědků,
a obšírněnadto dok]ádal, že pro potvrzováni posledních pořízeníosob zemřelých je stanoven početsedmi a pěti svědků, a rovněž vykládal, že pro
odsouzeníbiskupů je stanoven velmi slavnostní způsob stran počtu a důstojnosti svědků, takže lze důvodně doufat, že se papeŽ v tak významné
při nijak nebude chtít unáhlit. Tenkrát prohlásil přeupřímný král: ,,Uřežme
darmom]uvnéjazyky a uzavřeme ]stivá ústa. Není zapotřebí takovýchto
praktik nebo takovéhoto řečnění.Je třeba postupovat cestou kráIovskou
a potlačenímvšelikéhozastírání odhalit pravdu. Je třeba zakročit u římskéhopapeže,aby určil místo ke slyšení,kam by byla dána možnosbse
dostavit ončm vážnějšímosobám, které se zúčastnilytoho shromáŽdění,
na němŽ - jak tvrdí udavači_ jsme pronesli ten výrok, pro který jsme žalováni, aby jejich výpovědí byla ozřejmena podstata sporu. Takovýmto
způsobem nejenom unikneme pomluvám udavačov1.m a vysmějeme se
lstivosti úkladniků,nýbrŽ talr vyjde na světlo i zločjnnéspiknutí odbojníků,
zákeřníkůa všelikých zrádců, kteří odpadli od věrnosti k našíosobě anebo
se uchýlili do tábora nepřátel...
A věru nikoli onou běžnou cestou těch, kdo se soudí, totiž pomocí
prokurátorůnebo advokátů a jejich lstivosti, spojenés úskoky a podvody,
nýbrž prostřednictvím nejmocnějšíchkrálů a nejvýznamnějšíchkřesťanských knižat dal provést zákrok u papeže, aby pro vyšetření pravdivosti
vytýkanéhoprovinění, kteréhose prý dopustil tak daleko od Říma a místa
pro slyšení,stanovil papežmísto vhodné k projednání záležitosti,
určeného
kam by se mohly osobně dostavit vážnéosoby, které byly očit1.misvědky
celévěci a které by mohly celol zá|ežitostobjasnit do té míry zřetelně, Že
by vůbec nezůsta]ovolné místo pro lest. Ale ta s]ova míi.Íjakoby k mrt.
vému, příběh se vykládá hluchému. PapeŽ se k jeho prosbám, ač byly
předneseny s takovou upřímností a podepřeny všelikj mi důvody nebo
spravedlnostÍ,zachoval nejinak nežli osel u lyry: hlas sice slyšel,ale smysl
nevnímal. A co je nad to hroznějši, ona možnost, která podle zvyklostí
kurie bývá poskytována i poslednímuklerikovi, který se pře o své obročí,
byla odepřena králi zbraněmi vládnoucímtt,potahovanému před právo ve
věci cti, dobrépověsti a stavu královstvÍ. Vždyťi když zakáza| papež,jak
jsme svrchu pověděIi, proti právu a spravedlnosti, že nikdo nemá krále
poslouchat, přece nemohl tím krále odzbrojit a rovněž nemohl zabránit,
aby ti, jichž věrnost je pevnějšía kteří mají k válčenízdravou zdatnost,
nenásledovalikráte v bojích.S jejich pomoci král sám častos malou hrstkou
potřel převeliké zástupy svých odbojníků,rozbořil jejich nejpevnějšíhrady
a potřel jejich moc'
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Nyní budu vypravovat,

co zlákalo

a svedlo papeže k tak velilré k.ru.

1 { 5 tosti a co ho přimělo k tak nesmíI'néunáhienos.i.

5 Pauel: Pavel II.' papeŽ v |.7464-747t; dat ughldsit:2. srpna 1465 _ 77 lhúta:
lhůta 180 dní - 13 ugdal zdkaz: 8. prosince 1465 - 43 d.eklamdtorú..
,,řečníků..(řemeslných) - 5| Sokrates..řeckýÍilosof Sokrates byl r. 399 př. n. l. odsouzen ,,pro bezbožnost.._54 Lgsías: řecký řečníkna rozhraní 5. a4. stol. př. n. l. - 65 Zdeňkaze
Šternberka:předního katolického šlechtice království, hlavy panské strany útočícÍ
proti politice JiřÍho z Poděbrad _ 66 porušÍÍ
přisahu: naráŽka na přísahu poslušnosti,
kterou se Zdeněk ze Šternberkas ostatními katolickými pány zaváza|pď;irirro 111álovské volbě - 10| PiltÍt: Pilát Pontský, soudce Kristův _ 737 příběh ie agktádd hluchému:v lat. textu citováno běŽnéúslovÍ- 133 oset u lgrg: řecko-latinský příslovečný obrat

PoLITICKÁ MEMoRANDA
Správní systém, který si vytvořily za válek jednotlivé mocenské skupiny, byl
po válce za bezkráloví vystřídán zvláštnim typem oblastní samosprávy, tak-řečó.
ných.landfýdů. Tyto náhradní organizace zatizova|y mnohé potilict<ě a správní
záleŽitosti a
převahou laických živlů nabývala v jejich písemnostech převahy
.s
čeština. Ceština se záhy uplaťňovala i v královské kanceláři: vyvolala io stálá
potřeba jednat se stavy. Dokladem toho je srovnání kanceláře Václáva IV. s kanceláří krále Zikmunda, za něhož (třebas za dlouhé války až na krátké výjimky stále
ye.šk.alv cizině) nabýr'ala kancelářská agenda ve styku s Čechy samýňi jazykově
českéhorázu. Tím více se češtinauplatňovala v kanceláři krále Jiřího, potůa óvšem
nešlo o vztah k německým částem českéhostátu a o vztahy mezinárod.ní,kde vládnoucí řečí zůstávala vedle němčiny latina. Po té stránce je ukazatelem poměrů
známý formulář zvaný
'Kancelář kráIe Jiřího; tento sboiník pořídil k podpoře
obranné propagandy Řehoře z Heimburka nepochybně zderazsÉý probošt Páve|
členJiřího kanceláře. Vedle dokumentů jiŽ svým původem českýcň zde najdeme
hojné překlady textů latinských, pořizor'ané pro sámého krále Jířího
Zčeštěníúřední aq9ndy i soukromé korespondence by vystoupilo patrněji,
kdyby se bylo u nás zachovalo víc městských i panských aróhívů; avšak i.archívní
zby ky' předevšímbohatý rožmberský archív v Třeboni, stačík tomu, aby podaly
příslušnédoklady, a to jak rázu veřejného, tak soukromého. Češtinaprot<azaň
svou tvořivou schopnost stejně v oboru politickém i v epistolografii, jako v jiných
odvětvích: plnila brzy všechny úkoly, které přebírala pb latině. Zvláštní lit-erární
vy.znam měla politická memoranda, a to zejména ta, kferá nabyla publicity a pronikla i do širšíchkruhů. Z literatury však nelze vyloučit ani píšemnostisoůkrorné,
nebot js.ou příz.načné
pro dobovou charakteristiku, at již jde ó nasto povahy, nebo
o formální kvality, o celkovou slovesnou kulturu, o charakter řeči nóbo slóhu.

\rAN-ĚK VALEČovsKÝ Z KNĚŽuoSTA
PRoTI PANovÁNÍ KNĚŽSKÉMU
z Kněžmosta(f1472),
. Spisek královskéhopodkomoříhoVaňka Valečovského
poslaný někdy počátkemr. 1457 patrně královské radě, omezoval se na pole cií160
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