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Jak vidno z uvedeného p ehledu, kariéra Jarra Filipce v uhersk/ch
diplomatick ch službách byla vskutku impozantní. Uzav el ji však sám
Filipec tím, že po Matyášově smrti se vzdal všech světsk/ch i církevních
ri adrl a vstoupil ve Vratislavi do františkánského k]áštera. P esto však
zanech al u!,znamnou stopu v uhersk/ch dějinách. V osmdesát/ch letech
byl bez nads ázky jedním nejp ednějších uhersk/ch politikri a diplomat ,
ktel'í wo ili zahraniční politiku Korvínovy země. Nezanedbatelná byla i jeho

óttnost ve vztahu k samotn nrn česk/m zemím,kdy se často stával zprosďedkovatelem mezi králem a šlechtou či městy markrabswí moravského. Byl
bez pochyby nejv/znamnějším mužem pochá zejícim z českych zemí kterY
se pohyboval u dvora krále Matyáše. Jeho kariéra j" o to podivuhodnější
že začal ,,od píky" a prakticky z ničeho e vJrpracoval do svého postavení.
Tato skutečnost úborně ilustnrje Matyášriv pffstup k,,nov/m lidem": jejich
sociální či národnostní privod byl až na druhém místě. TJherskému lcáli
šlo pouze o too aby jeho spolupracovníci byli věrní a p edevšímschoprrí
což se ve Filipcově p {padě jednoznačně prokázalo.

John Filipec in diplomatic selvice of Matthias Corvinus
John Filipec born in Prostějou, Moravia, wa one of the "new men" who \ťere accepted
in Matthias Corvinus' services after he conquered some of the Czech lands. He was nót of
noble origin, neither had he any ecclesiastical standing. At first he worked as a scribe and
a minor clerk in the royal chancery; grcdually, he acquired church benefices (tr,vo provostships and later a bishopric in Oradea (Várad)) and became a more influentiď pérson in
the court. The present article aims at describirg the career and activity of John Filipec as

a diplomat of Corvinus.

His activity in diplomacy started in 1476 when he, as elected bishop of Oradea, trav_
elled to Naples with a large delegation to fetch the queen of Hungary, Běatrice of fuagon.
Since then he was a permanent member of Matthias' diplomatic co{p (ust like many othe,
Hungarian bishops and church dignitaries). He took up many missions in neighbouring
counťies - especially in the Czech lands, German states and Austria, but ďso far abroad.
A crucial diplomatic mission was a delegation to Milan and France in t487.He was supposed
to bring Sultan Djem from France to Hungary, so that the king could use him in h6 fisht
against the Turks. This \ťa , however, unsuccessful. In Milarr, on the other hanó Filipec concluded a marriage betr,veen Bianca Maria, a niece of Lodovico "il Moro", and John Corvinus,
a natural son of Matthias. Towards the end of Matthias' life Filipec \ťas negotiating for peace

in Austria with the Roman king Maximilian. After the death of the Hungarian king hó was
parleying about the new king. 'When Madislav II. was elected Filipec left all the ecclěsiastical
and worldly positions and became a Franciscan friar.
T_he diplomatic activity of John Filipec was still bound in the medieval understanding
of the job, but some traces of modern development may be found. He however, did not turn
away from the
9ommon practice of the time. His position in the Hungariarr diplomatic colps
also quite clearly illustrates the stress that Matthias was putting in the "new men" and thěir
abilities whatever their social origin was.
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K

otev enému konfliktu

stav Českéhokrálovswí respektive jejich

evangelické části s králem doch ázív letech 15+6-15+7 na záHadě podnětri
z Německa, a|e oz
se také pozoruhodné reminiscence na husitskou

revoluci. Do obou "^ji
těchto podnětri se ovšem promítá mnoho aásadních
změn, k nimŽ ve všech oblastech života a myšlení za sto let od husitswí
došlo. P edevší- j" to radikáIní změna vevztahu Čechri a Němctl. Německá
refomace vědomě navázala slovy Lutherovfnni na Husovo učení,a v celé
Ewopě se oživilo husitství i jako historická zkušenost a na určitéanalogie k reformaci poukazovali mnozí součastníci.V historiografické rovině

osvětlil u,znamtéto zmény na německé straně Ferdinand Seibt a na české

Robert Kalivoda.l Ze staleté averze Němc proti česk;im kací m e stali
pro evangelickou Část Německa ČeŠtíhusité ,,bratry ve ví e" a ťyéžsympatie česk/ch utrakvistri a brarff se projevily vriči německ/m protestant m,
šv/carsk m zwingliánrim a fran.Ó,r".ko-S,.Y"arsklnn kalvinistrim. Sto let
trvajícínáboženská izolace Čechťrv Ewopě skončila a byla vysďíd ána
čil}rmi kontakty s Ewopou, nap íklad ve školswía plodn}m dialogem
s reformačním světem.

Lavina německé refonnace zasáhla okamžitě německé oblruateltvo česk ch zemi a získďa je doslova ,,p es noco' pro Lutherovu nauku.
TÍm nabyla reformace v česk/ch zemích u etnicky českéhoi německého
oblruatelswa rozhodnou p evahu nad katolíky. Zdá se, že politickou jednotu ,,zemsk/ch národ ", repre entovanych stavovsk/mi obcemi Čechri
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(Bóhmen) a Moravanri p echod německého obryatelswa na stranu reformačníchkonfesí nenarušil. Události zlet 1546-1547 jsou prrním pffpadem

proměny náboženské sympatie v politickou spolupráci. Náboženství se
znovu stává zásadním problémem politiky a moci. Císď Karel V. i Ferdinand r. se v prvním čtvrtstoletísvé vlády v Řiri a ve sďedoewopsk ch
Korunách mocenskému ešenínového náboženského rozkolu vyh/bďi.
Jejich humanistická chova a erasmiánswí j" chránila od náboženského
fundamentalismu nebo fanatismu a pro teologické a dogmatické problémy
neměli smysl. Spoléhali dlouho na too že nábožensk rozkol vyŤešíteologové a církev na obecném koncilu. Ikdyž Habsburkové zristali loajální
v či katolické církvi existovďy ve vztahu k reformaci mezi členy jejich
rodu rozdfly a rozpory. Karel V. i Ferdinand I. z stďi poplatní sďedověké

tradici a nayazují na postup Zikmunda Lucemburského. Na počátku šmalkaldské války se jim podaňlo konečně pňmět papeže ke svolání koncilu
do Tridentu na íšskép dě.
V prrrních letech panování habsbursk .h braďí e církevnírozkol
teprue rodil a jeho politické drisledky nebyly jasné. Ferdinand I. byl
p esvědčerr, že nábožensk/ problém v česk/ch zemích byl vy ešen kompaktáto_vlnn utrakvismem a v tomto směru navázal na jagellonskou dobu.
Jenže česk/ sto let zastatal mod el již nevyhovoval ani česk}hn husitrim
a zbytky utrakvistri zuácely vliv, jakmile evangelíci p ijali ,,svobodu víry"
za vétoučn/postulát. Protestanté autoritu koncilu neuznávali a tak koncil
nábožensk/ rozkol prohluboval papežsk}im dogmatismem koncilov/ch
teologri a nakonec zbo iI všechny mosty mezi katolíky a evangelfty tridentskl.mi dekrety avyznáním ry, zaloien m na antitezíchvšeh-o, couóIi
stoupenci reformace.
Současně se svoláním koncilu zahájil císa na ja e 1546 na sněmu
,, Ře"rě vá]ku proti šmalkaldskémuspolku německ/ch protestant , uzav enému (roku 1531),,na obranu vňIlf'. Na p ed,íky spolku, saského kurfii ta
Jana Fridricha a Filipa landkraběte Hessenského, vyhlásil íšskacht.
O náboženství se nezmiňovď a zdrivodňovď válku drivody politick rni:
porušováním íšskéhomíru a zíkontl. Tuto ,"rrenáboženskouo'pozici posilovala i skutečnost, že ada mladších protestantsk ch knížatse postavila
za cisa e a poskytovala mu vojenskou pomoc. Ferdinand I. vystupoval na
ezenskéminěmu a od počátku válkyl"to pravá ruka a prrrní pómocnft
císa riv jrko íšskéknňe a pretendent císa ského tninu. Do války však mohl
whnout pouze své vlastní drichody prosďedky,,dědičnych" rakousk/ch
"
a jihoněmeck/ch zemí. Daně zemi Ceské koruny a jejich vojenskou hotovost mohl I ál požadovat j., e svolením zemsk/ch obcí a jejich sněmri.
V habsburské stratesi e tím poótalo.
Sy-p"tie evangelické části ob_;nratelswa, jrk českého, tak německého
jazyka čili většiny zemské obce v Čech ách, blly na straně Šmakaldsk/ch.
Nejen proto, že bylt chápáni jako braďí ve ví eo ale také proto, že aveíze
3+

proti Ferdinandově absolutizační politiceo kterou vyJádňl ve svém memorandu Pernštejn, se od té doby jen zv štla. V radikálních složkách zemské
obce, tj. v městsk/ch ,,obcích" a rytl stvu, se šíila nálada s}rynpatií k Šmalkaldsk m současně s odporem proti králi. V Ptaze ovládali radikálové
obce i ulice, kde se objevovďy protikrálovské letáky a pamfl.ty. Nejblíže
k odporu proti moci mají vždy ti, kteff se cítínejvíce ohrožení- a to byla
Jednota bratrská. Měla již svou vojensko-politickou složku v bratrské
šlechtě a své ideolos}r, nap ftlad biskupa Augustu. Ve městech vywá ela
protikrálovskou náladu kombinace sociálníctr, nábožensk/ch i politi"k .h
faktoni. Smďkaldsk/ spolek a jeho vridce Jan Fridrich situaci v Čechách
dob e znah a snažili se p! celou dobu války soustavn)." naléháním sv/mi
lirty a emis q udržovat Cechy alespoň v neutralitě a v kritické íázi války
ziskat jejich vojenskou podporu.
Habsburkové věděli že p ed česklnni stay/o daleko více než p ed
stavy íšsk/rn| musí nábožensk/ drivod války vylučovat. To učinil Fersněmu, svolaného do Prahy na červen
do konce války a do potrestáni odboje.
m vysvětlil Cechrim válku jako íšskou
záležitost, trestnou prarnr císďe proti rušitelrim zemského míruo na něž
byl uvalen acht, a popíral náboženské drivody. Rrdinand I. měl sněm pod
plnou kontrolou J dósahl všeho, co požadou"l. Nejen schválení tureck}ch
daní ale i oprávnění svolat zemskou hotovost, ,jestližeby IfuIKr. a staaoaé

sehrála v,znamnou roli,,dědičná smlouva* (erbanu }k) o společnéobraně
proti napadení mezi Če_sk/m královsMm a sask;frn vévodriuí-z poloriry
15. století uzav ená zaCechy Ji ím z Poděbrad.2 N}mí se tato smlouva stala
opět aktuáIní a to pro obě trany ffšskéválky. Na česk/ čerrrn ov sněm se
během jeho zasedání obrátil listem i kurft t Jan Fridrich a p edložil svou
verui p íčinválky j"ko obrany ,opravé ťwy*, kterou má pňjímáním podobojí společnou s C.echy, z žádal je aspoň o neutrďitu. Na počátku války
však získal císa Karel Y. na svou stranu jeho synovce Moň ce z vedlejší
(albertinské) linie saského kurfi ,tského rodu, a to za p íslib kurfi tské
hodnosti. P enesení kurft tské hodnosti na Mo ice bylo provedeno bez
vědomí a ričasti Čech , což posilovalo agitaci Jana Fridricha a vneslo do
sasko-česk ch vztahri právní chaos. Oba p íbuzníse během války dovolávali česképomoci na základě stejné smlouvy. A tak por komu pomáhat

"";
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a p ed k}im se bránit podle starych smluv se sask mi knižaty, procháaí
celou šmalkaldskou válkou a je velklnn legitimizačnlm tématem konfliktu
mezi Ferdinandem I. a rebelujícíčástízemské obce.
V létě a ve druhé polovině roku 15+6 bylo hlavním dějištěm šmal_
kaldské války jižníNěmecko, kde se shrom aždtly obě arnády. Za p ítomnosti císa e i p edákri Šmakďdsk ch byl. o.á"na na Ounali po"ičrri
válka, v niž císa ská strana za papežské a španělskéfinančnía vojenské
podpory ziskávala postupně p evahu v prostoru mezi Ře"nem a [Jh"*.

tnrňcích a soupisech sejít na Hrornnice u Litomě ic a pak s ním táhnout na
pomoc Moňci Saskému a císďi do války. Mandáq pokt ádan součas níky za
p íčinuvšech následujících katastrofl naraztltentokrát na otev en/ odpor.
Pnmí se zvedl v Praze, kde se bez svolení konšelri sešly obceo svolarré velk/m
zvonem z T nského chrámu, když radní odmítli zvonit na radničnívéži.

pražskéobce ozná
cti, hrdla, majetku

sv/ch p íbuzn/ch a
kvrili vzdálené válce

s Turky,

nevědí proč by měli pomáhat Moňcovi

a ne

Čerrrnového sněmu, aktivovat i českou zemskou hotovost na pomoc svému

spojenci a zdrivodňoval ji ohrožením hranic a ingerencemi Jana Fridricha
do Lužic i svou povinností pomocí Moňcovi podle ,,erbanuňkrio'. Hotovost
se měla seiít na v. Václava u Kadaně a setryát'r, poli do sv. Martin a.Ikdyž
l<rál
soustavn/ písemny i osobní nátlak .r" ,t"r.y i jednotlivce, ,"rre"Jnríj.i
ze|a se hotovost liknavě a stavy boleslavského o,bratrského" kraje a ada
jedincri ve městech svou ričast odmítlq prot ože pokládali zdrivodně ni za

nedostačuiícía pochybné. Koncem roku král celou akci odvolal, wátil
se do Praňy , ,&rairl procesy proti ,,neposlušn m*. Byli p edvoláni p ed
komorní i zvláštní soud. Jeden táborsk/ měšťan byl popraven a věišina
,,boleslavsk/cho' byla propuštěna,,íl8 záyazeko'.
To všechno bylo j"r p edehrou dramatick/ch událostí prrrní poloviny
p íštftoroku, kdy se válka p esouvďa z německého Podunají do sďedního
Německa na Labe. Bylo z ejmé,žerozhodujícísďetnutí se odehrá v Sasku,
kam se wátil z jižnho Německa Jan Fridrich a likvidoval, podporován
sympatiemi obyratelsfia, podzimní rispěchy synovce Moňce a krále Fer-

dinanda. Jeho vojenské rispěchy v Sasku posilovaly odvahu evangelick/ch
Čechri k revoltě proti lcáli .-YyzÁam Čech ve válce Óbrolrrky vzrorá ,r"'by"
lo jasné, zda k bojtim nedojde pffmo v jejich zemi. Do Prahy docháaely
vyhnižky , císa ského |ežent, že císa ská soldatelska zeni zpustoší. Zdá
se, že v radikálních složkách zemské obce ťyto zprávy spíšezv štly v li
k odporu vriči Ferdinandovi I. a odhodláni k Óbr"rre prbti .irďo"" uá;sku.
Král se počátkem roku l5+7 rozhodl ,^g|ilizovat znovu českou zemikou
hotovost a vést ji osobně do rozhodujícíbitr.y, jak se dohodl s císa em
a Mo icem Sask/m.

obce. A posléze: pokud by mandátu uposlechli, vzdallby se všech svobod,
protoŽe byl vyhlášen bez svolení sněmu. Sněmy by musely ,,zahynouti'o
a vŠichniobryatelé a stavové by na tom byli ,,hti e než sedláci'o. Pražané
žádají"aby je král nevtahoval do věcí které jrog ,,proti našíaffe, proti poctiuosťi, ?roti

svobodóm a staau našanlu

i

ji"y**(SČ II 57-6l).

Pražskéobce \.yjádňIy náaor evangelické většiny stavti, specifikovaly
hrozbu, kterou mandát p edstavovď pro dosavadní právně-politick/ systém
svobod a uzav ely obranny spolek. Do Litoměňc pak p ijólo, jak b/lo pň
taŽení za p itomnosti krále tradičnípovinností mnoho šlechtic , ale v8tšinou bez vojska. Namísto sešikování hotovosti a odchodu do boje proti
Fridrichovi si pfftomní stavové vynutili jednání, jakousi náhradu srr8mu.
Na tomto

(Jednání
zďadil vš

zachoaali? Neb aždgcrty fu o slaaném národu

a

jazyrtu

eno fufaalo: nežIi bg soběnejmmší ftu.s od rtróIoustaínlého
oďjíti ďoPu.stili že bg mnohem raději na to hrdel ryich naradili a svou šlechetrlou

hreu auléuali...
"r po žalostivé srnrti manželky nejmilejší(kráIovna Anna
ur}
zem ela poČátkem roku) ,,seln do pole p itóllnouti róál ... ae aí e, že se a tom

p átelské snešení
Bez svolání nového sněmu vydal Ferdinand I. dne 12. ledna 1547
mobilizačni mandát pro zemskou hotovost, jež se měla po krajsk/ch mus-
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proti právu a zvyilostem - a tnrala na svolání sněmu. Na t'sost a neskr}vaně rozezlen lcrál odmítl sněmovní ,,hadrovánf'v tak kritické chvfli kdy
nep ítel je vzdáJen j", několik mil. Yynralp ítomnéstavovské osoby, aby
se jasně odděni d, kteff odmítají bojovat. Byla jich většina z p ítomn ch.
Svolávat sněm by nemělo smysl. V polovině rinora po této prohrané politické biwě vytáhl l<rál se
mi věrnlarni a s najat mi žoldnéi do pole proti
Fridrichovi Saskému. Do Cech se wátil začtyiiměsíce. o$leposlušnf'odjeli
z Litoměňc do Prahy, kde byli z ejmě uvítáni jako vitězové.

s

Počátkem rinor4 kdy se král O"i"Ooval s p ítomnrni stavy v Litoměficích, scházelt se do Prahy zástupci měst i šlechaci z celé zemé nesouhlasícís mandátem, s otázkou, co dělat. Odpor proti mandátuo kte" by|
odporem proti lcálově zprisobu vlády, se do konce měs ice zorganizoval
a pňjal program. Iniciativu měly od počátku radikáIní složky stav o p e_
devším pražskéobce a bratrská šlechta. Opakovaná shrom áždénivriňoru
ab eznu v Karlově koleji i na Staroměstském rynku a v T/nském chrámu,
měla nábožensk/ rámec. Byla zahajována modlitbami a prová zenapnivody
a zpévem husitsk ch písní.Zemská obec se ovšem rozpadala na tu ást stav ,
ktef poslouchďa krále a zemské ri ednfty, a na ,,protestanry" proti jeho
- j"kbyli protestujícíp esvědčeni - porušování práv a privilegff lednovfm
mandátem. Královi věrní byli méně početní,ďe vlivní. Pat ili k nim témě
všichni královštíi zemští ri edníci a soudcové. králova tíana, katolíci, měli
ve své moci Pražsk hrad a všechny páky a prosďedky Irrálovské moci.
Radili k opatrnosti a dohodě a v tom smyslu s nimi souhlasila i většina
konšel královsk/ch měst.
Radikálové zatéto situace volili jedinou možnou cestu, j"k paralyzovat
moc krále a zemsk/ch edníkri: uzav eli o,spolek* na obranu zemsk/ch
svobod se závazn m programern, z ejmě podle vzoru a v tradici landfi d , jeychž legalitu uznávala obeg ďe královo pojetí práva a suverenity
je pokládalo za protiristavní ,Bunt". Stalo se tak na početně navštíveném
a bou livém sněffiuo svolaném do Prahy bez králova svolení na polovinu
b ezna. Program byl z ejmě již pňpraven a koncem nora vytištěi a ornamován a rozesflán stavrim jako ,,P átelské snešenf' (SČ il 150-160). Jeho
autory neznáme, ale byli mezinimi znalcizemského práva a tradic, šIechtici
i měšťané.Kdo se chtěl stát členem spolku, měl poslat do Prahy na staroměstskou radnici nebo podat osobně p izn ávací list s pečetí.
Spolek byl jedinou možno tí jak vywoňt politické společenswí strleIené dďeko pevnějšími pouty smlouvy než byla yá1l:u věrnost nejasn m
svobodám a privilesí* nebo poddanská oddanost ke lcáli zakožená na
yzljemné lásce a nepodložená služebním závazkem. Soudržnost spolku
by! ovšem také založena na sankcích, které hroztly za porušení smlouvy.
Na b eznovém sněmu l poyzbuzen rispěchy protestant a Jana Fridricha
na saském bojišti si spolek zvolil ,,z ízenéosoby'', jež měly jeho jménem
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jednat a vyŤizovat kontakty s obcí králem, zemsk -,oi ednfty a udržovat
styk s vedlejšími zeměmi i cizimiknížaty.Mezi šlechtou byl nejaktivnějším
diplomatem spolku Yilém K ineck} z Ronova a formovala se i skupina
vojensk/ch hejtmant1. Diplomatické rikoly a korespondenci p ejímala
kancelá Starého Města pražského a kanclé Sixt z Ottersdoďu se stával
kanclé em zemské obce a jejího spolku. Od p elomového b eznového
sněmu do p$tího sněmu, svolaného spolkem na poslední dekádu dubna
probíhala v Čechách rispěšná kampaň získat (neboi rl^.tit) pňz návacílirty
k ,,P átelskému snešenío',jež mélo b/t podkladem k jedn ání s králem na
budoucím sněmu v dubnu. Tam se mělo p ihlašování do spolku uzav ít.
Pečeťk,J átelskému snešení'op ivěsilo během měsíce podle Sixtova
soupisu publikovaného Vorlem (1999) témě 1600 rytí,1 a 168 pán ,
což bylo asi 70 o/o všech šlechticri, registrovan ch v té době v Čechách,
a všechna královská města kromě PIzně, Budějovic a Mostu. Soupis jmen
bez bližšíchdajri neumožňuje podrobnější anal ,zu složeníšlechtické
složky. Yorel_po,rkazuje na to, že jsou to p evážné šlechtici z vjchodních
a severních Cech, mnoho členri j" , Jednoty bratrské a pňhlašují se celé
rodinné klany. Páte í spolku je nesporně koďice evangelick/ch měst a rytí stva. V kďdém p ípadě se ke spolku p ipojila drtivá většina členri zemské
obce. Spolek lze tedy považovat za orgán větširy členri Obce a P átelské
snešení za její program.
,,P átelské snešení*'wj^d uje tedy stanovisko většiny členri zemské
obce a poskytuje obraz jejftto myšlenía záméni v době prvního otev eného
konfliktu s absolutismem krále Ferdinanda r. Navazujeve všech bodech na
požadavky stavri pfi volbě Ferdinanda na česk/ trtiru ale reaguje také na
vládní kroky během jeho dosavadní vlády, na jeji chž nep ijatelnost upozorňoval Pernštejn. Nawhuje konkretizaci a rozšíení svobodo na které král
p ísahal a také ristavní kroky, které by suverenitu stavovské obce zajistily.
Ale p edevším cel/ politick systém v stavovském smyslu moderntzuje,
demokratizuj e a dece naaltzuj e.

z izení
,Bázi" politického a soudního systému se má stát k
"jské proti
a krajské sněmy. Ustanovení o krajsk ch sněmech jsou protestem
dosavadní Ferdinandově politice, omezovánipravomoci krajri, ďe p esahují
i do dosavadní stavovské institucionáIní q stavby politického systému l<rálovswí. Ferdinand r. sice nemohl krajské zílzem znršit, protože neměl ďm
nahradit jeho funkci ve vojenské oblasti (svolávání a mustrovánlhotovosti,
j"jí úcyik a vyzb-j".í a pňvedení na zelnskY mustlplac) a p i vybírání
3
Pod náavem,J átelské snešení stavriv česk}ch" vydal text Tieftrunk 1872, s. 364-384,
nověji SČ il, s. 150-160, pod náwemSnešení stav&v. .. na sjezdu zahájeném l 7.b ezna t547.
Obě vydání vycházejí z opisu v pozrlstďosti Sixta z Ottersdoďu. Jiné opisy ani soudobé
vydání tiskem se nedochovaly nebo nebyly, pokud vírn, nalezeny. Právní historie ani historikové nevěnovďi tomuto textu zaslouženou pozoíTrost, protože snešení jako zákoník nevešlo
v platnost. Je to jeden z nejdriležitějších česk/ch ,,nerealizovanych ristavních projektri*.
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berní ďe snaŽil se Činnost kraj plně pod ídit své kontrole a iniciativě. ,,p átelské sneŠenf'hodl á zWajsk/ch shrom áždénivywofit místo nástroj e zdroj
a suveréna zákonodárné i v/konné zemské moci. Členovézemskéhó soudu
a nejvYŠŠÍ
zemŠtíri edníci mají b tvoleni ,,zdolaoo. Krajské sněmy mají vybrat
Po dvou osobáďt_z panského a qrtí ského sta\ru a, iéchpak Áaaytsiožen
1"_*rkl so9d a rrybíráni ri edníci..Byla |y ro v dané době ňejdemokratičtější
(cháPeme-li j"ko démos svobodné oblvatele) volba souácri a ri edníkri.
ZaruČovďa by drislojl v,znamn , podfl r;rtfiswa na soudní moci a spolu
"
s
ady by byly skutečně volenou representací
1ěstY na sněmech. Sněmy
celé stavovské obce a na politick ém životě by se podílely vše.h"y oblasti
země. Zemsk 'soud sestaven , z lcrajsk/nni sněmy wolen ,chosob só má stát
pffsahat,,ftróli.. .pónt m,

a

nejvyšší
rytfň<4
Ra
soudním Yuení.
covském oděvu.
jaké|oliv_ ,,na Če

o*(SČ II l5l).
í nešvar , k nimž docházelo pfi
dristojné a mají soudit u ,o,rdtrest smrti, kter m se dosud trestalo
é tudíždosud .iar mimo jakoukoliv
kritiku a kontrolu. N/ní se má nďčení nejdfive vyšeďit, a i kdyžjó shledáno
neoPrávněn rr1 jsou pro vinfta stanoveny nžšítrestynež dffvé. Zevnrbně
se Poje dnává o ,, eČnících*,to jest advokátech, jejichž role v soudním fizent
vzrristala a stávala se nezbytllou. Má se odstranit podplácení advokát
a jejich P ePlácení a tím okupování bohatfm\ a zavaái," ru.rt ce advokáta
ex offo_ pro ch
chleno a garant ovánajeho
spravedlnost.

Z

e, aby

,"

rÉytečně,r".oidili

ešili vzájemn
dohodou. Také články o soudní praxi
se ne ou směrem k demokratlzacl,k odstranění nešvani, podpo e rovnosti
ob}vTel p ed soudem a snahou pomoci u soudri ,,chud m".Precizui9
l" postavení krále v soudním ízeni. ,?oněaaĚ jsou naše
sYoboďg nejaěďí nemó I1r4K h žóďn&nu obgaateli ani osobě ze ašáclz staat1a
ftróloasaí isapoaati než po adant prtíaa ed souď zunsh3i a toliftéž

a

Y

m Že fr,aŽd3i ofuruaal nhoto frróloasníp ed souďant ,norfui- ainiti"(Sč
il I54). Soudní suverenitě zemského soudu a práva tedy podléhá i král.
Stavové se nyní snažípod ídit swchovanosti Žemského soudu práva
i komorní soud, j:h9ž kompetence král rozši ovď. Členovékomory také
l"T"jÍP . Členy Žádného jiného soudu. ,,Z mnoha pffčin* to platí i pro
královského_ prokurátora. Celá kráIovská komor" *á b}fu pod kontroiou
stavti. pokud chce mít král v zemni komorní ri ad, musí v něm b t i rozeni
čechovéato p_o dvo
avu. stavove téay usilují
o to, aby dostali celé
d kontrolu obce-a jejícÍr
IfuIKou

zbavt
soudní

orgán a chtějí
tj. pravidelné

nástroje i velke vyíródy,
ty králov/ch soudóri
?*hlrn nástrojem suverenity zemské obce je zemskY sněm. KráIi se
Ponechává Právo svolání sněmu, ale také do sněmovního jedn ánívstupují
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kraje. Král musí poslat svolávací list a svou sněmovní propo zicizemskému

sněmu p ed jeho zasedáním lo"jskYm hejtmantim.

Ti pak svolají krajsk
propozici

sněm, kde jsou zvoleni delegáti a dohodnuto stanovisko kraje k

je zvolena krajská delegace na sněm. Sněm však mriže b}fu svolán
bez králova svolení nap fl<lad pokud není panovník pfftomen v zemi
a nastane nutnost sněm svolat. V tom p ípadě qrpisuje sněm nejvyšší
pražsk/ purkrabí a pokud by nechtěl, nebyl v zemi nebo zem e| mají sněm
svolat nejvyššíri edníci. Kdyby nemohli nebo nechtěli svolat sněm ani oni,
mohou sněm vJpsat všechny ďi stavy a to tah že se v Praze sejdou krajští
hejtmani a spolu s Pražany určídatum zasedání sněmu. Na jejich, t'zvu
mákaždy kompetentní obryatel p ijet do Prahy setlvat na jednání sně" mají tedy stát norínou
mu dva tldry. Postup a nástroje nynější rebelie se
zemského práva. I dalšíďánky |egaltzují dosavadní jednání spolku. Sněmovní p.oporice a sněmovní Šnešéním'ajíb
tformuiovány jasně a ne tak
j"ko pň minulém sněmu, kdy byla hotovost, svolená proti Turku, zneužita
proti saskému kurfi tu. Sněmovní artikuly jsou závazné a nemohou b t
anulovány žádn m o,mandátem* proti dosavadním svobodám. Sněmovní
články se musí zapisovat do zemsk/ch desek a stavové nawhují opaďení
pro obnoyu zápisri do desek zničen/ch požárem. Pokud budou shledány
v minul ch sněmech nějaké artikuly zapsané do desek proti svobod ám,
a kde

i

mají b}fu zrušeny.

,X átelsk}m snešenímoo projevují stavové nejen vrili posflit suverenitu
stavovsk/ch orgánri, ale i vrili provádět jejich poďebné reformy, které by
nejen demokratlzovaly, ale i modentizovaly agendu. I v této chvfli nadále
prolevují stavové státní vědomí i když;entokráte je omezené v podstatě
na Českékrálovství a nikoliv na celek Českékoruny. Opakují poŽadavky,
aby l ál sídlil na Pražskémhradě, a aby e sem soust edily zemské ady
a byly stále v krá]ověbllzkosti. Do své -péčeooo po ádek zahrnují i královské
drichody, správu královninych věnnych obla stí kutnohorské mincovnicwí
a zajištění vlivu stavri a pňro zen ,ch Cechri v zemépanskédoméně. Městské
zájmy e prosazují do této projekce požadavky na zrušení cel a nenáviděného posudného.
I ve formulacích náwhu nové ristavy se objerrují husitské reminiscence,
zejména p ísn/ husitsk/ a reformační moralismus: ,ffedhem a nqpe"- stojí
v rivodv - ,,?oněaadž p i ašelijafr,&n jednóní cti a chaóly póna Roha všenolzouďho nejvíce se šeňiti mó

Fotož abg na budouďm,sn&nu

ašechna zjerlná.rmibna,

cizoložsaa, ožrabnía iiné podobné fr, tomu ne?raaosti a h íclzoaénesgtďaď

i
a

na to uložen3imi pohutami

p

etňena a ašeclznbl

50).Ale - pokračujístavové v duchu nadkonfesijního k esťanswí - protože ptisobením ďábla a slepych nerozumny"h
lidí vznikly i v,,našem k esťanskémnáboženstyí"rozdfly mezi stavy měli by
ti, kteff p {jí*ajípodoboji skrze svolané osoby ďí stavri a osoby duchovní
spory srovnávat a umravňovat a trestat ,,ntrozumné a mnollofrrót i blóznoaé

n

p

efr,óžrtou íshg a q)rarledlnosti': Ani stavové podobojí
nemají zájem o dogmatické spory a vidí v nich p ekážku svornosti obce.
Řešit se mají v duchu husitské tradice za pomoci laikri.
Jedin twdy ,,nábožensk/'o titok je veden proti papežství.V minulosti
ft,azatele, frtď,í jsou

žádall utrakvisté českékrále, praví ,,P átelské snešení'o,aby u papežské
kurie usilovali o potwzení kompaktát.Tato doba nenáwatně pominula. Pň
požadavcích na formulaci královské pffsahy stavové ryrrí žádají"abyse JM.
l ál zayazoval poaze stav m a ,,žódnému jinému ven ze země a z tohoto ftrólovsní mimo pouinnost žóďnéjinép ísaňg jalcožto frról česfui činiti nemó oašem
?art papeži ... ?rotože papežotléna věďím díIe netolileo šftoditi chtěli a hleděli
-to*rti
rtróhaind ate je iot Uam tlsilovalr" (SČ il 156). A následuje v/čet
zločinri papežri proti českémukráli, zejména Ji ímu z Poděbrad.
Tento projekt _smě oval tedy k posflení suverenity stavovské Obce
ve vnit ním životě ceského královswí k modernizaci zemsk ch institucí
a zatJačeníkrále do jeho symbolické funkce. Stavové měli znovu provádět
kontrolu nejen nad daněmi ale i nad zeměpanskfnai drichody nábožen"
styím. Náwh ristavy p edstavoval dosud nejvyššístupeň demokrattzace
stavovského systému také tím, že p enášel velk/ dfl politické iniciativy na
krajské sněmy a města. Početně mají královská města a rytí stvo ve spolku
drtivou p evahu. Spolek také obnovuje husitsk a pňpravuje radikálně
reformační rámec politiky, ale pohybuje se v podstatě v prostoru české
nadkonfesijní tradice ikdyž odmítá jakoukoliv možnost ingerence papežswí
do státních záležitostí. P edpokladám toho, aby se něco Ž těchto p edstav
promítlo do sněmovního snešení a tím do ,,tistavního práva'o ovšem bylo,
aby se p íštísněm sešel a srrtrj prqekt prosadil. A]e o tom, zda se sněm
sejde a na čívyzvání"a jaké bude jeho snešení se rozhodovalo na bojištích
šmalkaldskéválky.

Miihtberg
Do rozhodujícíchr dnri války v dubnu vstupoval l<rál Ferdinand I.
i česká zemská obec s vědomím, že vysledek války v Německu rozhodne
i jejich vzájemn , por. Král nebyl ochoten nic měnit na své strategii prosítzo-

vat absolutní vládu kontrolou stavovsk ch zemsk/ch instituci rozši ováním

institucí zeměpansk/ch, posilováním prisobnosti a pravomocí královské
komory a komorního soudu a p edevšímvlastní intelpretací práv králov-

ské moci ve vztahu k zemsklrm svobodám a privilesí*, tak jak to stavrim
\ryjád il během posledního setkání s jejich zástupci v Litoměňcích. Tato
strategie je v královské kancelá i propracovávána a formulována i během
jarního vojenského taženía permanentně reaguje na ,
událostí. Ferapro provádění
dinand I. měl pro sledování situace v Čechách av Praze""j
sv/ch p fl<azri k dispozici zemské a dvorské ri edníky, tedy vládu, která

+2

A Pochose scházela na Hradě a udržel si autoritu i u zemsklich soudcri.
Na ně
pitelně u sv]ch služebnft a u těch,,kte í_jeho PojeÍ moci-lfij"ti-.
*-*dátY,
se král i v dbbě své nep ítomnosti obrace[ sv mi pokYnY. J9ho
p fuuy a apely se ovšem obracely i na celou zemi" tj._.,1avovskou obec, Po
určit, č", * ,.r"žt| dátnajevo,ž; spolek nebere na vědomÍ. Pokud sPolek

vydávď své pí:í/riu% vetoval je,
Koncem b ezna a u p.urrich dnech dubna se lcrál p esunoval se sqim
sváŽ"Ý*i
vojske mzDrážďan p es čiskétruemik Chebu a setkal se na cesté
a
h9jtmanY
mi
sv
obsadil
Fridrich
t
P9sádkami
k"^rfi
Sask
Jan
práltemy.
chymov a některá pohraničnímísta v záyldních
se staly fakticky válečn/m prostorem. Y Praze
dvojvl ádíkrále a spolku. Spotek se zdrivodněnim, Že
zemskou hotovost a jmenova j"jÍ* lejtlanem
zeméie ohro žena,vyhlásil
'Staz
pflugá z Rabštejna.
hotovosti se měl konat
Panswí u BeČova
"" i"l:hotovosti
zakazovď,
stavovské
svolání
Kíál
hranic.
u b;prosďední'blízkosti
lednového
svolané
hotovosti,
vlastní
své
čirrrrost
Podle
a ukončil v čechách
mandátu, aby zmenšil chaos.

StavovŠruhotovost se scházela ještě hri e neŽ královská. Nicméně
Fridrich vystupňoval své risilí ziskat Č-ec!r na svou stranu do Posledního
boje . poue il své hejtmall v západruch Čechách, ?byjedna|i o s_PoJlPráci
," .troóvsk m veliteiem Pfl,rg"ri. Spolek."k9 posflal 1é PoslY !o Slezska
své
a na Moravu s vynrami aby po*ohli bránit ohroženékrálovswí Podle
TYto
korunY.
České
zemi
ohrožené
každé
vojeňky
povinnosti po*anat
ve vedlelsích zémichžádn ričinek a spolek sám nebYl scho"y*yrr"*ďly
plr vlastni vojerrrkou-činnost rozvinoui nebo k ní vydat jasné_ProvolánÍ.
jen Pr9
Lavíroval a čeÉal.Kráte se snžil ubezpečig že hotovost je svolávána
vŠak
sqo}u
Vedení
ítomnosti.
jehó
nep
době
v
obranu hranic a po ádku
ve
král
bYl
nímŽ
s
Fridrichorl
vydďo vyrsll,"bi nikdo neboj9vlÍproti Janu
ával
nedost
a
jasné
instnrkce
neměl
nrrStejna
á
uál... Stavovrr.y velitel Pflug
žádnépentzeani voj íky,ale patrně jednď o spoluprá.rj: sasklf:mi lejganY
v zápaarri"t čecháát á spoiečnémtažeru na pom9. rydrichovi Saskému
proá císďsk é arctádě. Spblek vyhlašoval, že mu jd: p edevŠÍmo obranu
zeméproti císa skému vojsku, pokud napl{rr" Č9chY, i"k se v zemi ŠÍfilo
Fridrichem.
a Ferdinand marně rry*"Óel Uáržoval víak kontakty s Janem
a uzav el
.li*
nov/
Prahy
do
spol"|
svolal
Na poslední dekádu dubna
osoby''
poruČily
došla,
,,zÍÍzené
Lterá
prijimárrí ,ťch členri. Ta_pfiznáru,

uložit na staroměstské radnici.
Král musel vzít spolek v časovétísni p ed odchodem za cisa skYm
vojskem a pfi taženi áo Saska na vědomí a pokusit se jeh9 .Yoj"nskou

tábora
činnost alespoň neuualizovat. Dne 13. dubna vysla| z voj_enského
své
spolkem
svolan/
sněm
ilegální
P_oslY
u Chebo ,"' - zjeho hlediska
Čele se
v prisobivém sloŽení. Byla to celá *o."rská zemská representace v
zemsklnn hejtmanem Václavem zl;udanic jejtrňčlenem byl i místokanclé

E

služebníkri av znamná

emštíri edníci na

:"p:|)-,,

llradě

fu"dTTJ#:*T#$#fiiÍhŤ;*

edníky a soudci

""
koleji se rozvinula čilá komunikace.
Někte í,nrcax"i se HÓnili k legalitě
spolku s reminiscenď na moravské zemské landfu dy.

..

.

Králov9 posellM sněPu (sČ ]I 222-236)jeleště psáno v duchu

dialogu

a v

rámci těch pravidel

a

témat, která dosud v/tvareia diskurz obou

TVrdí že král bude pokračovat v toín, ," .t"rry dohodl na posledním
sněmuo
\!e byl p_{tome1 tj. na červrrovém sněmu 1546 a pňpomíná,
- eno že
tehdy sněm povolil tureckou dó odm
a slíbil
strarr.

boku jeho

pročvydal
Koruny a Luilčanéhožádali o pomoc
provedeno s vědomím jist ó osob
svou verzi všeho toho, co se stalo od

a pro dóro ČiskéhokrrátoysM. Ňemohl vyh ovétv zvátaaby
znovu svolal
sněm, ale vše, co ónil, bylo v souladu ,"remrkY.n, zíízeniÁatradicemi
a ku prospěchu královswí a obecného dobra. v iitoměficíó dokonce
slíbil vydat reverz o neopakovatelnosti mandátu. vysvětlil nemožnost svolat
v časovétísni sněm ab t na něm p ítomen. Proto také nemohl a nemriže
nyní
. Sám

navštívit
nemťr_žepňjeg

spolu

s Moňcem mu

sněmprovy

eš

ffiH

vé zrušívšechny závazky,ktelé
rozpustí své vojsko.

ítomno
podobném
1.s]o!99íT a_péó
v jeho_nep

Y

ém stylu a sloveó"o věrnosti králi
episují stavové svou odpověď (SČ II
,Stále je to dohadování nenYó s hluch mi o tegitimite
l"g"?.4?-?5?)
litě akcí krále i stavri. králi má do saska doruót oápověď s"tav posebňo
"
vedené nejvyššímpurkrabím Volfem str

fr,ttáto olm&n

s

?ffi'#tl

takže stavové nemohli ešit
snaha staré zlrazky obnovit, a
av eli a pečetili společrrou smlouvu
d,p
zaehovají věrnost kráIi. Tato smlouva není nió nového ani proti
:
Ť"
králi, ale pro obnovení toho, co sho elo p i požáru desek a pro udržení

44

v

zemi. Také vyhlášení hotovosti (v době nep ítomnosti krále)

v době, kdy se k hranicím bližil nepfftel, není ničím,,nov m'o. t"rnové již
d íve ,^ t^Řové situace vJpravovali Lemskou hotovost do boj e. Žaaají, aby
l ál nevě il pomluvám, které nep átelé stav roztrušují.Poselstvo stavr.i
prosbu zapropuštění obyratel boleslavského kraje z jejich
má králi
"Ědit
soudní ch záv,azkri, tj. zrušit s nimi proce . Stavové také souhlasí s jednáním
o posudném a o svobodách s králem na sněmu.
Záv& poselswí wo í p sobivá prosba a v ,nu aby l ál p iměl císďe
k zastavení vrilky.'r, Řišr, prolévání k esťanské knre, odpustil všem nep átelrim
jejich činy a postavil se do čela boje k esťanri proti Turktlm. Zejména aby
císď odpustil kuríi tu Janu Fridrichovi. Za to by laál došel pochvďy ode
všeho k esťanstva. Poslové mají krále požádat o rychlou milostivou odpověď.
To je však pravděpodobně dodáno po zprávé o v/sledku bitoy.

V těchto místech pokračuje fiJ instrukce, aspoň v edici SČ slovy,
když jž tato insuukcí k J.M.Kr. na místě jest postavena bylq s kterouž
osoby y téžinstrukci jmenované k J.M.KI. měly jsou vJapravené a vyslané
b}iti, v tom pak od J.M.Kr. s listem J.M. vě ícímk nám stavuom království
Českéhojsa stéžiodeslán, urozeny Zbynék Berka zDubé a na Strakonicích
o šťastnémJ.V.C. a K.M.Kr. pána našeho milostivého nad nep ítelem
vítězswí jest oznámil* (SČ II25t).
Podle Sixta tomu nikdo zpočátku nechtěl vě it, až teprye ráno ve
čtvrtek (28. dubna),když se stavové v koleji dověděli, že na llradě ,,subunáci" a kanovníci rozezyučeli všechny zvony a sloužíTeDeum a Zdeněk
zDubé tam p ečetl královo poselswí určenémoravské delegaci a yJapravovď všechny noviny, byla poznána knrtá pravda o slavném vítězsfiícísa e
nad šmalkaldskfmi protestanty u Mtihlberka dne 24. dubna .a Mezi stavy
nastalo ,,roztor:ženío'. Někteff odjeli ihned domri, jiní nechtělt zprávě uvě it
a pokládďi ji za králriv obvykl fortel a v mys| aby rozdělil stavy. Pak si
někteff vzpomněll, že p edešlou neděli ,,slunce ce$i derl čmlanéa ftruauá bylo
a mlutlili, že něco dnes ditlnálzo mu.sí se stóti, že tafr, nad mínt slunce a naď
obgčej sr,, j p irozerryi se jart taft, zaltnlaaěIo" (Teige II 66). A Sixt dodává
že B h na slunci prokázal ,,že pro h íclu a n?raaosti lid sobě zalíberyi slerz
nemilostirlé ztrestaťi a na tul časjarto hrftaqi otec frórati ráčí*(tamtéž).V biWě
poraženík esťanétehdy ještě pokládali porážky za trest božíza vlastní
h í.hy a zpytoyali svědomí. NicménékaždvědéLžetrest bude vykonávat
lcral, jemuž B h dop ál vítězswí.
Ferdinand I. prožívalpocity opačnéa děkoval Bohu za dar, j" opravdu
pfišel s nebe, protožeuttézswíbylodosaženo snadno abez velk/ch ztát,jak
,,,A.

legitimitu se plně staví. Yšeóny jehr

óce rozšíňt. Z

po ádku

ukazují historikové bitoy, chybami Jana I'Iidricha. Místo, aby hájil praú b eh

4

Ovznamu bitvyFerdinand S eibt:

KarlI|s.l67n. Zde i skvěláintelpretace

Tizianova obrazu císa e Karla V. po biwě, pokládané císďem zajeho největší vítězswí.
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Labe, ustupoval k'Wittemberku, císďsk[m se podďi]o p ejít eku, pobíjet
Fridrichovy vojáky vlastně jž na ritěku a jejich velitele zajmout. KurfiJ t Jan
zniót spisy své kancelá e. Císaň se dostď
eho nep átel, také meziČechy. Mezivítézi

seib.kd":1T:#;ru;fr:1?#:Ě ť ili{:

ti, kteňzristďi doma. F.
cítívěčnézrazováni sv/noi německfnni souvěrci, tentokrát svlnn souvěrcrim
v osudové biwě sami nepomohli. Jenžena straně ďsďe bojovďi i evangeličtí
Němci. Problematičnost termínu ,,náboženská válka'o j" zde nasnadě.

Zména pravidel diďogu zemské obce s králem

V zemské obci se našli i nyní lidé, kte í chtěli vést právními prosďedky nástroji válku s králem proti absolutismu dále anebo zor1anizovat
"
alespoň
dristojny a spo ád an ristup. Měli odvahu svou o,instrukci" po
poslech zvolen,ch p ed biwou králi odeslat. Shromáňdění ovšem uložilo
císa i a králi, že jim vítězswí,,p ejí" a spoposlrim ke králi, aby
léhajína nynějšíjejich"Ědili
milostivé sliby. Protože v zemi nejsou ctzí vojska
(Sasové odešli), uvolňují spížiprokrálovo vojsko,zadržovírnou dosud pro
nedostatek potravin a žádají"aby Ferdinand zemi chránil proti vpád m.
Splrí jednu z podmínek dďšího dialoguo totiž odvolání zemské hotovosti.
Odkazují na své poselswí v némžspoléh ají,žejim bude milostiv m králerrr,
a opakují apel na společnétaženíproti Turkrim, pň kterém budou podle
sv/ch možnostípomáhat.
Král Ferdinand I. se zdrže| v ňiSi ještě měsíc a věnoval se íšsk}im
záležitostem. Ale pňpravovď se sv/mi česk ni rádci také s.lroj náwat do
Čech. Štoo to, jak nejtépe vy,užítnové situace k pros azeni suverenity
královské moci nad obcí čili jak vyhrát válku s obcí ristavně. Samoz ejmě
že toužil tlrdě potrestat všechno too co pokládal za z|o tny proti svému
majestátu a události roku 1547 mu ji.h nabwely bezpočet AIe nemohl ještě
věděq zda se setká v Čechách a Praze s odporem a mu e| vážit variarrty
postupu podl. l.I.roje situace v zemi. NečekaL že pfijede do Prahy jako
vytouženy a oslavovany vitéz aže e ,,odiumo' oblruatel vriči němu vytratilo.
Ani po tom netoužil; jeho politické strategii to neodpovídalo, chtěl trestat.
Ale neměl ani dostatek vojska, aby svou zemimohl ,,doblvuťo,a zpustošení
zemé nebylo v jeho plánech. VěděL že bude muset Cechy pokračovat
v dialogu a že se bezjistého modu vivendi s obcí neobej de, což také dob e
věděli politikové obce.
První co král učinil, byla změna tónu politického diskurzu a zprisobu chování. Nepoďebovat již ubezpečovat stavy o lásce. Zača| rozkazovat
a hrozit a rozdělovat obec na věrné a provinilé. Tuto změnu pocítilo již
poselstvo sněmu p i prvním setkání s králem p ímo na bojišti. Podal sice
+6

ruku
naj

P ivedl je k císa il
bude trestat' ikdYŽ

ještě poslrim ruku (císď
ale choval se chladně a dal
slíbili s císďem milost - těm,

),

s ocitlo v nové situstrategii obranY
ovŠ:P
trategii,
votit
jakóu
nadále
aci také p eá o zkorr,
generála
situace
zoufalé
do
a
rozkládalo
se
a írstupo. v"dení spolki
rychle
z_RabŠtejna.
Pfl:ul
dostď
se
obce
a
bezuálrru ale i biz podpotspolku
Jádro

potitik

obce, p edevšímp edáci spolku,

Evang"riaipolitikovďob*"sniJ"#*:,:,11lT,#ť;lffi:fiT;

uhájit co bude možn é z požad_avkri ,J átelského
ež dok azovatlegalitu spolku. Tuto linii prosazovali radikálové zvedení spolku, jmenovitě jeho
Václav K ineck z Ronova, ale i umírnění, ved
Janem zPernštójna. Zabrírutchaosu a panice a b
pru"aním viny byto rikolem posledníh; ,,sněmu" spolku, kt9ď_ bYl P_odl9
dohody na aulnbvém sněmu svolán do Prahy n_l polovinu května. SeŠel
stoupenci
se v pót.t rém složeru (SČII 257-284) a p evažovalt na něm
obrany,
ádané
spo
a
pokratování v dialogu králem
' podle králova pojetí Lpráva byt tento sněm nelegffi ale P e to se na
l "
YodPo1_.r."Tzlomili.
něj rozhodl vyslat
oruědČenéhoŽabku
Tentokrát vysíal pe
_

"

chrim se stejnlnn rikolem:
p idďi se k
S nimi se Wacelo do
Valentin.
biskop
místokanclé Seldt a hildesheimsk/
s

Limberka

á

Králova
Rmhy konečn ěipražsképoselswo starr ke knÍli z dubnového sněmu.
tónu
zménu
a
jtž
naznaČoval
ečetlr,
p
Instnrkce (Sč d zos), ťterou poslové
K-rál
j:Ťffi.
wátk"
ená
ávalaotev
ješiě
ponech
a stylu králova diskurzu, ďe
vYsvětlil
a
strrrČně
svého,rypsání
bez
vysíorril nelibost nad svolanim ,r8-u
mandát Ale d^| jy jasně najev9, Že vŠe,
politiku a ledn
i
,uou

císďovu

"w mandátu, povaŽuj
lednového
co se událo po
? '^ PoruŠe"ÍPlfo
l yyrrrasení
"
staqim po ádkrim

a
a
z

Spolek je ,,postrarrnío' a ,,pfoti
jednal ,Žayv rámci svobod aptáva. Nezabraňova]
ď ao deselq sám k tomu yyw ovšem nedopustí
snezapsatnic co by,,mocnosti našíublížilooo.O protikladu k P átelskému
YzkánaLjak
svobodám.)
proti
bylo
serr, které odmítďo znovu zapsat to, co
k jemu_
chápe,1.yj"do áváníspolku s Janem Fridrichem a nep át9lské chování

,"*é,o"p

ipnichoáup
u
nebylo'í Kor

'ť:j:, ,i !i,!Hj!rÍ
ti

l

ed

ďt, aže spolek jednal

vše.h,y své závu\y

. t .a
To také
p,r.ráuání skoňzu cožjepod{lkou jakéhokoliv dalšího jednánÍ.

,jakobg
-"

ftráIe

áĚdén m stavrim radili císďovi vyslanci,
áŽdénim
Jako první vystoupil v ,o"p."uě p ed květno"Y* shrom
královu
abI
stsV}rl
na
Nďéhal
stavri ,rej,.yššípuÁabí Ýolf staršÍ" Kí"jku.

.h.o-
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ďsďovu u zvu uposleehli, abarvitěIiát apokatyptic&ou katastrofu, která
_a
by nastal4_p9k_u{ by vojsko císa ovo, kráovo a jejich spojencti uskutečnilo
šTnou "k"i. |_"k promluvil star Jan z Pernštelna (nibo jeho poslové?).
PIně se postavil
za oprávněno t a nutnost .polku. Dokazďvaljeho legalitu historicky, tj. p íktady azavíráni podobn ch spolk v ninulosti, itak
d9v2zoval"ž9_ sp9lek ení v čechách ničím';rrorY^* a že takpostupovali
p edkwé v ffiadě nutné poŤby.I"Jo
loďeba nástala nyní v době Éao...y
nep ítomnosti, protože hrozil rozkol obce a rozvratpoream.
,J átelské
snešení"v ničem neškodíkráli a chce jen pokračovarv jednání s kráIem
o svobody. Yynal""y jednotě obce pň hájení svoňod, neboť jinak
l ale i majetky. Starlt
ztrť Tichni nejerr svobodu,
vudce stavovské obce se
rozlouól s politickou ánností a zakrátko-i se životem obranou toho, o co
v politickém životě usilovď.
Vrcholem schrize, aspoň v podání Sixta byla eč Viléma K ineckého.
snad ji sixt upravil do_nétorické podoby, ale jádro vilémov ch myšlenek
bylo

nesporně pnoneseno. v S.*9lě p9dání jeto vášnivá obrana svoboó .poÍku
|egn ty_rS:"n j_"ho. anr. Py]i l9me-ode všech opuštěni, volá Kiineck ,
kníl.nám ujímal svobody., ney9_{Cti jsme, co dělat, děáické smlouvy nám jako
lyaz* p-T99 uváděly obě saské strany, královswí bylo ,r"p"dárro
cizími vojsky a p átelské snešení jsme uzav eli na obranu naíovstvi. lr*do
nám ještě nedol zal,
j:-" se něóm provinili, jsme jen z nizn ch stran
Ť."
pomlouvárri.
l se ošanti qlmi uždgalgje oe všnz',praiedliv oproiioa o rrE
ožd!_ďeg uňl,íne, co clz*me, vimzi ušecJea našep vďsaiaíVou
roprorrábrá o ro
ublftazí urlnosti
sajauaí ktítowleáňo.'Tot io nádrtt bátn rs4iiest symv edliqi* (í eige II 93). Pokud upoďechnemg zrušíme
závazky a"iawátime

i
p!!Ý

,l{

a

se k nesvornosti a všichni skt9nime t{avy, pňjdeme o své svóbody
a jsme
-byia
ztraceni. kdo se ozval,
po sho ení desek
do desek vložena knálovslr,í
"by
p ísa!a!
{luzjdn!,"! Máme se s králem ,ordrt? ,P rd rt n?Pfud nímp ed
satryfm?Iáa věcp et&fuí je.s4
se souditi a rnílá tedo
) ztis'ane,

M:

!

ry4@

p

1ry1* a4ln nudť (TeieII 93). K ineck a pražskéoble kapitulaci
odmítli.,Sněm_!e pat usnes| aby p iznávací listy I P átelskému snešeiri
byty
zapečetěny ap eneseny ze staroměstské radnicé k zemsk m deslcím
,r"b}l}
nikomu vydávámy, ,doftudžbgl nfun všan mzstan n+ abtiettpnav" dstttíá
,:

llltt?

r?á uň"?žnévzfunují Áe á doft ,tnž*o
il
276). Takovou instrukci máa "Éali p edat áeleg"ce
:"r*?r^b,y_h'(sČ
dvou plínri dvou rytí ri a dvou hažarrri. poslední článek toňoto poďedňího
svobodného snešení obce roku 1547 starroví tvrdé tresty pTo
ši itele
"utob
"
,Bi."i a r mri". Zjištěníautoň mají b t čtrnceni, 8iňtelé
roír věaněni.
Jádro obce však odolalo prvnímu_kr,{om poÉsu zlomit její odpor a jednotu.
Klrl r 9.-usel poďtat a p izp sobit taktit". Pou*ein zeÉna sé objevil
u Litoměňc..a zahájll znovu_boi uznání své suver.,enity a absolutní vlády.
9
znovu_ vložil do hry svou cflevědomost, houževnatost,"obratnosg odvahu,
osobní nasazení a svrij machiavellismus.
bglo a načse irua,frď ft IIC a

!ťť+

48

od

BĎliograftcká poznámka
Tato studie navazuje na text uve ejněn/ v minulém čísleČnm{ (Dialog
frróle ,fe tavovsfr3imi obcqni o zpt)sobu vlidnuď. ČTvNI l24,2OO5, s. 429--+50Í,

je souČásd širšípráce o dějinách českéa moravské obce ve vztahu ke státu
,av
a náboženswí. P edmětem této stati je prrrní část pojednání o době vlády
Ibrdinanda I. Jde mi p edevším o postženípolitického myšlenía snah
o jeho realtzaci na obou stranách. Citac e z pramenri uvádím v závorkách
pffmo v textu. Vycházím z p edpokladu,žep i studii tohoto druhu je tičelnějšícitovat znovu prameny než kdejak/ názor,ktery se objevil na zákJadě
těchto pramenri v literatu e a nic podstatného nep inesl.
a

Prameny:

(SČ

. É256-t545. Praha t877.

(SČ

(Ň

..

1902.

Archiv Česk/ 20. Ed. F. Dvorsk/. Praha

- Sbta z Onrsdolfu Knilzy Pamótné o nqoftojn3ich letech 1546 a 1547.I-II. Ed.
J. Teige. (Světová knihovna č. 1363-1379). Praha s. d.
(Janáček 1950)
S:r;t z Oxrsdoryfr4 O pofr,o azí staou měsxrtáho léta t547. Ed. J. Janáček.
Praha 1950.
orel 1999) -Yorel, Petr: ,P átelsfr,émďetzístao v časfr3ich"z b ezna 1547ajehosignatá i.In:
T ž (ed): Stavovsk/ odboj roku 1547. První l<ňze habsburské monarchie. Pardubice
- Praha 1999, s. 8l -|24.
(Ieige I-ID

-

nemusí věňg že autor standardní literaturu prošel a navazuje na vlastní práce, které jsou
v mém pffpadě uvedeny (do r. 1999) in: Noqi Mars moraviclts. Brno 1999, s. 35-70.
Ze standardních novějších syntetick ch praď uvádím:
Pro jagellonské období:
Eberhar
Winfriedz Korfessiorubildung und Sttinde in Bóhman 1478-1530. Mtinchen

d,

K

- Wien l98l.

u ,

Antonínz In regemBohantie ďig; dip*,f"it. CYládaMatyáše Korvína v českl ch
zemich. Její mezinárodní souvislosti a domácí fungování). Olomou c 2OO4, Rkp
disertačnípráce.
M a c e k Josefi lagelhrufui aěft, a česlc3ich zeních (I47I-1526).I-ry. Praha t992-1999.
oaěrtu.Praha2OOl
a

lo

,
Macek, Josefi
P e tráň, Josefi

ftulrurau Čechách (1471-t526).In: Homolka
J. - Krásq J. - Menď V. - Pešina J. - Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách.

Praha 1978, s. 14-72.
František: hlědloulé,,ulny"lzttsiulcáhooěft,u.InzT ž:HusitskéČechy. Stnrktury
proce y ideje. Praha 2O0l, s. 427 -494.
zaních (I500-16I9).Red. Karel
Mď - Jaroslav Pánek.

Šm a h e

l,

Wadislavsleéďízerzízqturtéa?o
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Období vlády Ferdinanda I. SďedoevTopská situace a českézemě:
e, Joachim:Regionali"sttlusundStaatrintegrationimTiďcrsandDielánderder
Bóhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619).
Miinchen 1994.
E b e rh af d, T[infried:MonarcllieundWiďgstartdZurstándischenOppositionsbildung
im Herrschaftssy tem Ferdinands I. in Bóhmen. Miinchen 1985.
J a n á č e k, Josef: Česrtédór"y. Doba p edbělohorská t526-t5+?. LL Praha 1968l984.
P á n e k, J aroslav: hvněnystaaoosttlío ČechóchanaMoravěv I5.aol7ra,nípolovině16.

Bahlck

Pá

století. FIIB 4, 1982, s.179-217

n k,
l0l.

.

Jaroslav: Politiclyi vstrn

v

e

ěIohorsleého česleáho §tátu.

FIIB

ll,

1987,

R a b e , Horst: Reich ulld Glaubans,rpalury.Deutschland 1500-1600. Míinchen
S e i b t , Ferdinand: KarI V.Det Kaiser und die Refomation. Berlin 1990.

Vorelo
Vor l,

s.4l-

1989.

Petr: Velfr,édQinyzetníKarunyčesleé.Vlt 1526-1618.Praha-Litomyšl 1965.

Petr: Pótehhá,snďenístaovčatfuichzffiezna1547ajeho a??atóň.In:Vorel,
Petr (ed): Stavovsk odboj roku 1547. Pryní krize habsburcké monarchie. Pardubice
- Praha 1999.
f Thomas: Óstazrichische&^schichte1522-1699.I-n.Wien 2003.
Winkelba
Tato bĎliografická poznámka se vztahuje 3na všechny ďi části této studie o počátcích absoIutismu. T etí část má ryjírt v pffštím ďsle CMM.

u

plus démocratique u jamais fomrulé par les états de Bohéme. Il repose sur une position bien
autonome des régions et des diětes régionales et sur la souveraineté législative et juridique
des institutions des états (diětes et tribunaux). Dans l'idée des adversaires tchěques de
l'absolutisme, la prochaine diěte devait étre une sorte d' .. assemblée constituante ,. ia ligo"
des états noua des contaďs et, de toute évidence, aussi une coopération militaire avec Jean
Ibédéric de Saxe, chef de la ligu" de Smalkalde.
Aprěs la victoire rempoltée par l'empereur sur les protestants dans la bataille de
Mtihlberg en awil l5+7,1e roi changea aussitót le ton de son dialogue avec les Tchěques e|
dans la correspondance, il commen a i s'exprimer non plus comme partenaire, mais comme
leur souverain. Il exigea la dissolution instantanée de la Iigue et des troupes des états et il
reporta toute négociation i la diěte qu'il convoquerait en temps utile quand il serait revenu
l Prague du champ de |glaillg. La communauté des états prit connaissance de la victoire de
l'empereur, se déclara loyale au roi mais refusa de dissoudre la ligue et les troupe , et e
déclara préte l discuter avec le roi la solution constitutionnelle du différend. Les radicaux
appelaient l la resistance contre le renouveau de l'absolutisme. Le roi se rendit compte, qu'il
dewait reconquérir le royaume'
Traduit par Rtžena ostró
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Le conflit de 1546-1547 entre la communauté de pays du
Royaume de Bohéme et le roi
Ferdinand l"'et les débuts de l'absolutisme II
Le présent texte est la deuxiěme partie de l'étude dont la premiěre partie - Dialogue
du roi et de la commtmauté du pags ,rur le mode ďe gouvenlanlettt - a étépubliée au CMM
CJoilv, 2005,2.
L'auteur insiste pour cornmencer sur le changement fondamental de ťattitude de
l'Allemagne envers les Tchěques qui se produisit aprěs la prodamation des thěses de Luther
en l5l7. Les Tchěques hussites sortirent de l'isolement pour devenirpartie intégrante de la
Réforme européenne et ils ouwinent avec ses chefs un dialogue et une coopération fiuďueuses.
La plupart de la population allemande de la Bohéme et de la Moravie, catholiqo" jusqu'ďors,
accepta trěs vite la doctrine de Luther, ce qui donna i la Réforme une supériorité écrasante
dans les pays tchěques. Yers 1530, un groupe assez nombnerrx ďaristocrate puissants entrěrent
dans l'Union des frěres, Eglise san poids politique jusqu'ďors, ce qui dorura t la Réforlne
radicale une place notable dans la vie politique du pays.
La portée de cette situation nouvelle apparut au moment de la guene de Smalkalde
que l'empereur Charle V ouwit en 1546 contre Ia ligue des protestants allemands. Ceux-ci
prétendaient luttei pour la défense de la foi tandis que Charles V et Ferdinand lo refusěrent
d'admettre les motifs religieux invoqués en tant que raisons du conflit et leur rhétorigue le
situa au niveau du droit Děs le début de la guelTe, les deux parties du conflit s'efforcěrent
d'attirer les Tchěclues de leur c6té. Au sein de la communauté de pays tchěque en majorité
prctestantg les spnpathies pour les reformés ďlemands prédominaient et le roi n'arriva pas,
ni par le décret de mobilisatiorr, ni par la pression per onnellg l obtenir des Tchěques d'enueprendrt l'expédition en Saxe. Au printemps 1547, stade critique de la guelTe, ťopposition
antiabsolutiste radicďe forma une ( ligue ,, élut sa direction politique et décrétala mobilisation des troupes du pays. La ligue élabora le projet d'une nouvelle constitution (Hótehhé
,mešazí ďest-i-dire c convention arricale u) qui devait étre presenté au roi la prochaine
diěte. Ayant analysé le document ťauteur exprime ťopinion qu'il s'agit lt du programme .. le
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