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Jednym z ciekawszych, a niedocenianych w literaturze historycznej 
i nauce historii epizodów naszej przeszłości są dzieje elekcji jagielloń
skiej w Czechach w r. 1438. Jedyne polskie monograficzne opracowanie 
tego tematu przez A. Sokołowskiego jest już mocno przestarzałe i zdez
aktualizowane przeź postępy nauki czeskiej i niemieckiej1. Problem 
wymaga zatem nowego, obszernego opracowania polskiego, które zana
lizowałoby gruntownie na nowo wypadki tego przełomowego okresu, 
jakie mogły zmienić poważnie kierunek historii politycznej Polski 
w XV w. W tym miejscu zajmę się tylko walką propagandowo-ideolo- 
giczną między stronnictwem jagiellońskim w Czechach oraz Polakami 
z jednej a stronnictwem habsburskim i dworem Albrechta II z drugiej 
strony. Walka ta jest nie tylko laikom, lecz również szerszemu ogółowi 
historyków polskich niemal nie znana. W na j gruntowniej szych dotych
czasowych omówieniach historii ówczesnego konfliktu jagiellońsko-habs- 
burskiego poświęcono jej niewiele miejsca. A. Sokołowski wspomniał 
krótko o aspektach narodowych ówczesnego zapasu o Czechy 1 2. O tym sa
mym nieco szerzej pisał W. Wostry 3. Bardziej wszechstronnie, lecz za
razem z konieczności w wielkim skrócie zajął się polemiką między obo-

1 A. S o k o ł o w s k i ,  Elekcyja czeska po śmierci Zygmunta Luksemburczyka 
(Rozprawy Ak. Urn., Wydz. Hist.-Fil., Kraków 1876, s. 1—86). Z syntetycznych 
prac niemieckich, które posunęły poważnie naprzód badania nad elekcją jagiel
lońską w Czechach w r. 1438, należy wymienić w pierwszym rzędzie książkę 
W. W o s t r y ,  König Albrecht II (1437—1439), t. I—II (Prager Studien aus dem 
Gebiete der Geschichtswissenschaft, z. X II—X III, Prag 1906—1907); z prac czeskich 
R. U r b á n e k ,  Věk poděbradský, t. I (České dějiny, t. I, cz. 3, Praha 1915). Nie 
cytuję tu przyczynków, niejednokrotnie o bardzo dużym znaczeniu, lecz jedynie 
prace przedstawiające całokształt zagadnienia, ponieważ ogólnie tematem elekcii 
zajmę się wkrótce w osobnej rozprawie.

2 S o k o ł o w s k i ,  op. cit., s. 33—37. •
3 W o s t r y ,  op. cit., t. I, s. 95 nn. i passim.
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zem jagiellońskim a habsburskim w swej monumentalnej syntezie cza
sów podiebradzkich R. Urbanek4. Ostatnio wreszcie o hasłach słowiań
skich w okresie elekcji czeskiej Kazimierza Jagiellończyka pisała E. Ma- 
leczyńska 5.

Wspomnianych wyżej autorów nie interesowały bliżej metody i środ
ki propagandy obu stron. Nie cytowano na ogół, poza pewnymi drobnymi 
wyjątkami, obszerniejszych fragmentów pism polemicznych i dyploma
tycznych, pozwalających wczuć się bliżej w klimat dyskusji oraz akcji 
propagandowej. Wydaje się więc, że przedstawienie walki ideologiczno- 
propagandowej o Czechy w r. 1438 jest rzeczą celową oraz pożyteczną. 
Przez analizę metod propagandy obu stron pogłębi ono naukową zna
jomość epoki, a przez  spopularyzowanie szeregu ciekawych tekstów źród
łowych, nie znanych wielu polskim zawodowym historykom średnio
wiecza, uczyni ją bliższą szerszemu ogółowi, przybliży społeczeństwu tra
dycje współpracy polsko-czeskiej w przeszłości, wzbogaci o nowe ele
menty obraz naszych dziejów.

Wydarzenia ówczesne: zgon Zygmunta Luksemburskiego i elekcja 
jego zięcia Albrechta II Habsburga na tron czeski w grudniu 1437 r., uwię
zienie przez Albrechta II spiskującej z Polakami żony zmarłego, cesa
rzowej Barbary, i późniejsza jej ucieczka do Polski, forsowanie kandy
datury Kazimierza Jagiellończyka przez stronnictwo taboryekie, z księ
dzem Bedrzychem ze Strażnicy na czele, i jego polskich sprzymierzeńców 
(Piotr Polak, Dobek Puchała, Dersław Rytwiański oraz kierownicy pro- 
husyokiego ugrupowania politycznego w Polsce: Abraham Zbąski i Spy
tek z Melsztyna), opowiedzenie się po długich wahaniach za Jagielloń
czykiem części panów czeskich z Hynkiem Ptaczkiem z Pirksztejnu i Ale- 
szern ze Szternberka na zjeździe w Kutnej Horze (przełom kwietnia i ma
ja 1438 r.), elekcja Kazimierza przez oba pro jagiellońskie ugrupowania 
w Mielniku 29 V 1438, wojna o Czechy z nieudanym oblężeniem armii 
czesko-polskiej w Taborze przez wojska habsburskie (sierpień — wrzesień 
1438 r.), klęska znacznych sił stronnictwa jagiellońskiego zgromadzonych 
w zachodnich Czechach w bitwie pod Żelenicami (23 IX 1438), wyprawa 
polskiego pospolitego ruszenia prowadzona przez obu Jagiellończyków 
w październiku na Śląsk, wreszcie rokowania pokojowe we Wrocławiu 
i Namysłowie (zakończone rozejmem), toczone w początkach 1439 r. —  
oto w telegraficznym skrócie tło faktograficzne omawianej niżej walki 
propagandowej. Do tła tego należy dodać jeszcze aspekty narodowe, 
związane z rywalizacją reprezentującej słowiańską Polskę kandydatury

4 U r b á n e k ,  op. cit., t. I, s. 325—333.
5 E. M a l e c z y  ń,s k a, Ruch husycki w Czechach, i. w Polsce„ Warszawa 1953fc 

s. 488—490.



jagiellońskiej z kandydaturą Albrechta Habsburga, władcy Rzeszy, jed
nego z wodzów niemieckich wypraw krzyżowych na Czechy w okresie 
wojen husyckich, wreszcie aspekty wyznaniowe — nadzieje na restytucją 
katolicyzmu w Czechach przez Albrechta z jednej, a szukanie opieki 
u Kazimierza przez taborytów z drugiej strony, aby było ono z grubsza 
biorąc kompletne.

W tej sytuacji walka o Czechy wymagała od obu rywalizujących obo
zów ożywionej działalności propagandowej zwróconej w dwóch kierun
kach: agitacji dla pozyskania przez każdą partię jak największej liczby 
zwolenników w samych Czechach i propagandy na zewnątrz, której ce
lem byłoby przekonanie opinii europejskiej o słuszności praw jednego 
czy drugiego pretendenta do Korony Czeskiej. Jednocześnie z akcją dy
plomatyczną i zbrojną toczyła się więc batalia ideologiczna, wojna na 
pióra i argumenty.

W propagandzie pro jagiellońskiej można wyróżnić wyraźnie dwa od
rębne nurty mające mimo pewnych cech wspólnych również elementy 
ze sobą sprzeczne. Pierwszym z nich była żywa agitacja propolska, roz
wijana w Czechach przez nastrojone narodowo elementy husyokie, tak 
taboryckie, jak i w znacznej części kalikstyńskie. W agitacji tej splatały 
się ze sobą przywiązanie do husytyzmu i chęć jego obrony z nienawiścią 
do feudałów niemieckich jako gnębicieli czeszczyzny oraz kielicha. Ob
darzano sympatią wszystko, co słowiańskie, bratnie ludowi czeskiemu. 
Niewątpliwie prym w tej agitacji wiedli husyccy księża. Niestety, wygła
szane przez nich kazania i układane pieśni dotyczące elekcji 1438 r. nie 
zachowały się do naszych czasów. Wiemy jednak, że w Pradze przeciw 
Albrechtowi spiskowali husyccy księża6. Do czynnych działaczy stron
nictwa polskiego należeli m. in. tacy znani księża, jak Bedrzych ze Straż
nicy, Wacław Koranda, Piotr Payne, Jan Rokiczana. Niewątpliwie uży
wali oni swych talentów krasomówczych i pisarskich w ówczesnej walce 
politycznej. Pośrednio dowiadujemy się o pieśniach przeciw Albrechtowi 
układanych pnzez Jana Rokiozanę7. Argumenty narodowe, którymi szer
mowano w agitacji przeciw Albrechtowi, oddaje zwięźle krótkie zdanie 
współczesnych latopisów czeskich, mówiące o przyczynach oporu części 
panów i miast czeskich po elekcji habsburskiej: „Ci na to zgodzić się nie 
chcieli, aby się w niemiecką moc poddać mieli, ponieważ mogłoby to 
doprowadzić do wielkiego zła teraz i w przyszłości, nie tylko dla tego 
języka czeskiego, ale i dla wszelkiego słowiańskiego. Jakoż zawsze wi

6 Por. U r b á n e k ,  op. cit., t. I, s. 277.
7 Przeciw tym pieśniom zwracał się Mikołaj Petschacher w swym wierszu 

Contro; Ruckenzanum, qui composuit conciones contra dominum Albertům. Por. 
J. H u e m e r, Historische Gedichte aus dem XV. Jahrhundert (Mittheilungen d. 
Instituts f. oesterreich’sche Geschichtsforschung, XVI, 1895, s. 643).



dziano i we wszystkich starych kronikach można znaleźć, że Niemcy są 
głównymi nieprzyjaciółmi języka czeskiego, polskiego i wszystkiego 
słowiańskiego, zawsze nimi byli i być nie przestaną” 8.

Jedynym obszernym pismem polemicznym ówczesnego stronnictwa 
polskiego w Czechach zachowanym do naszych czasów jest K rótkie z e
branie z kron ik  czeskich ku przestrodze w iernym  Czechom , utwór opie
rający się w wywodach historycznych głównie na kronice Dalimila, prze
pojony mocno, wprost fanatycznie, czeskim duchem narodowym, ostrze
gający Czechów przed Niemcami jako odwiecznymi wrogami Słowian 
i doradzający im wybór króla „języka słowiańskiego”. Jego tekst, mimo 
zastrzeżeń R. Urbánka, wskazuje wyraźnie na to, że powstał on w czasie 
bezkrólewia po śmierci Zygmunta Luksemburskiego 9.

Pierwsze słowa K rótkiego zebrania  mówią jasno, o co chodzi auto
rowi: „Czesi powinni by się bacznie pilnować i ze wszystkich sił wy
strzegać, aby nie dostali się pod władzę cudzego języka, a zwłaszcza nie
mieckiego1, ponieważ, jak świadczą czeskie kroniki, język ten jest naj- 
sroższy ku porażeniu języka czeskiego i słowiańskiego”. Dalej oskarża 
się Niemców, że „różnymi obyczajami i podstępami”, starali się i starają 
zniszczyć ludy słowiańskie. W duchu swoistego szowinizmu słowiańskie
go, powstałego w odpowiedzi na wynoszenie się Niemców w Czechach 
i najazdy niemieckie na ten kraj, przedstawia się początki narodu nie
mieckiego, który po podziale ludzkości na narody pod wieżą Babel „żad
nego wyznaczonego królestwa ani krainy nie mając, wszystkim innym 
językom, a zwłaszcza słowiańskiemu, posługiwał”. Według autora Niem
cy podstępnie opanowali ziemie zamieszkane pierwotnie przez Słowian, 
„od morza i Renu prawie aż do Rzymu”. Następnie zaś „przez wymyślo
ny podstęp, łakomych pieniędzy papieża i cesarza pozyskawszy, w księ
stwa się wkupowali i królestwa osiągali, a osiągnąwszy je, język sło
wiański wypleniali i [kraje] swoim osadzali. Jakoż stało się to w okolicz

8 Stáři letopisowé češti od roku 1378 do 1527 (wyd. F. Palacký, Scriptores 
rerum Bohemicarum, t. III, Praha 1829, s. 106).

9 Takiego zdania jest też niemal cala literatura, którą zestawia solidaryzujący 
się z nią W o s t r y ,  op. cit., t. I, s. 95. Jedynie U r b á n e k ,  op. cit., t. I, s. 328—329, 
i t. III, s. 254—257, twierdzi bez przekonywających dowodów, że utwór ten powstał 
w okresie wyboru Jerzego z Podiebradu. Obszerniej usiłował R. U r b á n e k  umo
tywować swe zdanie w pracy Volba Jiřího z Poděbrad za krále českého  (Sborník 
příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, dil. V/2, s. 103 nn.). Z Urbankiem po
lemizował w literaturze czeskiej, twierdząc, że K rótkie zebranie powstało w r. 1437. 
V. N o v o t n ý  (Časopis Matice Moravské, 1928, s. 248 nn.). Ostatni wydawca tek
stu, A. P o l a k ,  Krátké sebranie z kronik českých k výstraze věrných Čechov 
(Věstník Královské Českě Společnosti Nauk třida filosof.-historicko-jazykopytna, 
1904, s. 1—31), wiąże też jego powstanie z elekcją Albrechta II i Kazimierza Ja 
giellończyka. Z tego wydania zaczerpnąłem też wszystkie cytowane przeze mnie 
w polskim tłumaczeniu wyjątki utworu.



nych ziemiach za królów czeskich przyjętych z niemieckiego rodu, że łu
życką, a także serbską i też śląską krainę, wszystko niemiecka zbieranina 
osiągnęła i osiadła, chociaż w tych krainach czeskie i słowiańskie osadni
ctwo było pierwotne. Także czeski król Karol, aczkolwiek bardzo o zie
mię czeską się troszczył, praskie miasto uświetnił, uczelnię powszechną 
w mim urządziwszy i inne rzeczy etc., jednak za to wszędzie w ziemi 
Niemców płodził. No, bo kto był .prawie we wszystkich miastach w Cze
chach burmistrzami i rajcami? Niemcy. Kto sędziami? Niemcy. Gdzie 
głoszono kazania dla Niemców? W głównych kościołach. Gdzie dla Cze
chów? Na cmentarzach lub w domach etc. A pewną przyczyną tego jest, 
że niemieckim plemieniem, z którego sam pochodził, zamyślał czeską zie
mię osadzić, a Czechów powoli z niej wyplenić...”

Dalej następowały dobierane i przerabiane w odpowiednim duchu 
wyjątki z kronik czeskich, głównie z Dalimila. Tak na przykład wspomi
nano o księciu Sobiesławie, który miał Niemcom mówić:

Niemcze, po świecie nie leź,
W swej ziemi wśród swoich siedź.
Dla dobra wśród obcych nie wszedłeś,
Po co od swoich odszedłeś,
Wszak dobry w swej ziemi się płodzi.

Po przykładach historycznych autor przechodził do nauk z nich wy
pływających, które stanowiły właściwą część agitacyjną pisma, związaną 

■z aktualną sytuacją polityczną. Nauki te można by streścić w ośmiu 
punktach:

1. Tak więc, po pierwsze, „Czesi prawi . . .  i niemiecką ani żadną 
inną podszewką nie podszyci” mają uważać, aby nie dostali się pod nie
miecką Władzę, „ponieważ jako jad wlany do krwi jedzącemu nie może 
pozostać bez śladu, lecz śmierć, obłąkanie lub chorobę na człowieka .spro
wadzi, tak moc niemiecka w słowiański lub w czeski język wprowadzona 
albo skażenie tego języka, albo jego uszczerbek lub inną ujmę ostatecz
nie przyniesie. Jako wilk w stadzie, mysz w domu, nic innego jak tylko 
uszczerbek i szkodę czyni, tak też uczyni Niemiec w panowaniu i kró
lowaniu czeskim i słowiańskim”.

2. Niezwykle ważny jest punkt drugi. „Powinni by przeto Czesi, 
jeśli nie moigą mieć pana ze swego języka, pomyśleć o innym języku 
słowiańskim lub którymkolwiek pod niebem chrześcijańskim i chociaż
by bogaty nie był, jego sobie za pana wziąć, ponieważ ich język i swobo
dy pod królem każdego języka poza niemieckim lepiej staną. Uwolnij 
nas, Boże, od wszelkich panów i rządców niemieckich”.

3. „Dalej, jeśli Czesi chcą mieć w swej ziemi dobry porządek, mają 
szukać takiego króla, który by najpierw, co boskie, miłował, a po tym 
lud czeski i jego uspokojenie. A uspokojenie ziemi nie może być inne,



jak dobre, boskie, to jest przyjmowanie ciała i krwi Bożej oraz innych 
prawd zakonu Bożego, o które w tych latach w tejże ziemi boje oraz 
wojny się toczyły . . . Gdy ktoś coś sam czyni, zawsze większą Skłon
ność ku ternu ma, aby innych do tego przywieść, najpierw mową, a po
tem czynem i siłą. A że Czesi licznie po większej części w tych drogich 
prawdach utwierdzeni i upewnieni, nigdy tego umierając nie odstąpią 
i z mieniem oraz żarnikami swymi pierwej zniszczyć się dadzą . . . pilnie 
ma się patrzeć i uważać, aby takowy król z nimi w tym się zjednał, 
a jeśli nie będzie się to mogło odbyć od razu, to przy koronowaniu lub 
w szybkim czasie potem”.

4. Następnie stwierdza się, że należy przestrzegać, aby w radzie 
królewskiej nie zasiadali cudzoziemcy, lecz sami Czesi, a zwłaszcza „mi- 
łownicy kiwi Bożej”, czyli husyci.

5. Czesi mają starać isię o takiego króla, który starałby się ich oczy
ścić z fałszywych oskarżeń i zapewnić przestrzeganie umów zawartych 
z soborem bazylejskim. Ponieważ naród niemiecki nie miał nigdy szcze
rej intencji, aby o to zabiegać, „słusznie jest słowiańskiego języka pana 
szukać, a na niemieckiego nigdy nie zezwolić”.

6. Czesi mają starać się o takiego pana, który pomógłby im w odzy
skaniu żarników Korony Czeskiej, jakie zostały jej przez Niemców za
brane, „czego żaden Niemiec nie uczyni, ale chętniej jeszcze więcej 
Niemcom doda, aby mocy czeskiej ubywało”.

7. Z tych wszystkich przyczyn i przykładów z kronik, a w pierw
szym rzędzie z powodu przyjmowania komunii pod obu postaciami, ja
kiego Niemcy sĄ najgłówniejszymi nieprzyjaciółmi, „którzy przeciw 
Cżechom w najwyższy stopień złości wstąpili, usiłując ich z tą drogą 
krwią wytępić i wszystkie narody z kłamliwym klerem na Czechy pod
burzając”, Czesi winni się strzec „każdego narodu niemieckiego”, aby nie 
brać króla z Niemiec, „gąsiory sobie na szyje sposobiąc”. Niemcy „naj
potężniejszego Czecha nie przyjęliby nie tylko na pana, ale i na miesz
czanina, prędzej by gardła utracili. My, oślepli Czesi, biorąc przynaj
mniej z nich przykład, uczyńmy im to samo i Niemca za pana nie 
bierzmy”.

8. Wreszcie na zakończenie utworu autor powoływał się na Pismo 
św ięte, na ustęp z ksiąg Deuteronomii: „Wyniesiesz, którego Pan Bóg wy
bierze z liczby braci twych. Nie będziesz mógł uczynić króla z innego 
narodu, który nie byłby bratem twym”. Stwierdzał przy tym zaraz 
z właściwym sobie zapałem, że „Niemiec nie jest czeskim bratem”, po
nieważ sprzeciwia się boskiemu postanowieniu o przyjmowaniu ciała 
i krwi Chrystusa. „Takiego według świętego Jana nie powinno się przyj
mować do domu ani pozdrawiać. Ponieważ nie należy takowego do domu 
przyjmować, nie należy go też wziąć za króla, a Niemiec będąc królem,



chciałby nie tylko do domów chodzić, ale chciałby więcej, wiernych 
CzeahóW z domów wygnać i ich majątki pozabierać”.

Analizując bliżej treść pisma, a w szczególności części aktuaino-poli- 
tyczne, trzeba zwrócić uwagę na główne postulaty i niektóre szczegóły, 
cenne dla określenia okoliczności jego powstania. We wszystkich frag
mentach przebija silny, bardzo ostry ton antyniemiecki, związany z głów
nym hasłem: nie wybierajcie Niemca. Z hasłem tym łączy się też postu
lat odzyskania strat Korony Czeskiej na rzecz Niemców, a częściowo też 
zastrzeżenie, aby nie dopuszczać cudzoziemców do rady królewskiej. 
Drugi postulat — to rzucane wyraźnie hasło wyboru króla słowiańskie
go. Występuje ono jasno w naszym streszczeniu w punktach 2 i 5, 
przewija się i w innych miejscach utworu. Sposób, w jaki je wysuwano, 
zasługuje jednak na baczniejsze rozważenie. Stwierdzano więc, że sko
ro Czesi nie mogą mieć króla z własnego narodu, winni rozejrzeć się 
za królem „języka słowiańskiego” lub innego chrześcijańskiego, cho
ciażby nie był bogaty. Można wysnuć z tego trzy wnioski: 1. Sytuacja 
była taka, że przeciwnicy kandydatury niemieckiej nie liczyli się z moż
liwością wyboru Czecha, co przeczyłoby istniejącej tezie (R. Urbánek) 
o powstaniu utworu w czasach elekcji Jerzego z Podiebradu, a wiązało 
go dobrze z okolicznościami r. 1438, gdy wrogowie Albrechta byli zmu
szeni do szukania pomocy poza Czechami. 2. Opowiadano się za królem 
słowiańskim albo innym chrześcijaninem nie-Niemcem, co dowodzi, 
że utwór powstał w okresie, gdy sprawa kandydata polskiego nie została 
jeszcze definitywnie załatwiona i nie można go było imiennie wymieniać. 
Tak więc czas jego powstania przypada na kilka miesięcy między 6 XII 
1437 (zgon Zygmunta Luksemburskiego) a 29 V 1438 (elekcja mielnicka).
3. Zarówno ustęp o królu słowiańskim, a nie czeskim, jak i wzmianka, 
że król ten mógłby być niebogaty, wskazują wyraźnie, że pod hasłem 
władcy słowiańskiego myślano o kandydaturze jagiellońskiej. Żaden inny 
kandydat słowiański nie mógłby być brany w ówczesnych warunkach 
pod uwagę jako poważny przeciwnik Albrechta, rozporządzającego pp- 
parciem Niemiec i Węgier oraz silnego stronnictwa prohabsburskiego 
w Czechach. Wzmianka o ubóstwie kandydata słowiańskiego nie obala, 
lecz wręcz odwrotnie, umacnia hipotezę o tym, że myślano o Jagiello
nach. Polska w oczach ówczesnych Czechów to kraj biedny 10.

Ważnym akcentem agitacyjnym pisma były kwestie wiary. Chodziło 
przy tym zarówno o obronę husytyzmu w Czechach, jak i o zapobieżenie

10 Rzuca na to ciekawe światło zapisana pod r. 1436 charakterystyczna notat
ka o biciu fałszywej monety polskiej w Czechach: „Také téhož léta etc. dělali sú 
v Čechách i jinde halerky polské a prodávali je na hřivny; a tak velikú záhubu 
učinili v zemi polské a zchudili jimi nebožatka hlúpa Poláky”. Staré letopisy 
české z vratislavského rukopisu, wyd. F. Šimek, Praha 1937, s. 70—71.



wojnie domowej, którą mogłyby wywołać próby restytucji katolicyzmu. 
Sądząc z powoływania się na Pismo św ięte, wydaje się pewne, że autor 
był księdzem husyckim. Mógł on należeć zarówno do ugrupowania tabo- 
ryckiego, jak i zwolenników Rokiczany. Punkty dotyczące spraw wiary 
są sformułowane jednak dość oględnie. Maksymalne żądanie zawiera 
punkt trzeci, postulujący, „zjednanie” się przyszłego króla z Czechami. 
Ale traktowano to jako postulat maksimum. Godzono się bowiem na jego 
spełnienie po koronacji, co stawiało całą rzecz wprost pod znakiem za
pytania. Co więcej, spodziewano się, że król do husytyzmu nie przystą
pi. Stąd też artykuły o konieczności zasiadania husytów w radzie kró
lewskiej i o tym, że nowy władca powinien zabiegać o zagwarantowanie 
Czechom ustępstw uzyskanych od soboru, do czego przecież husyty nie 
należałoby nakłaniać.

Nie znaczy to wprawdzie, by wśród duchowieństwa czeskiego nie 
chciano pozyskać nowego króla dla husytyzmu. Plany takie rzeczywi
ście istniały. Gdy potem, jeslienią 1438 r., został schwytany przez zwo
lenników Albrechta jeden z czołowych teologów husyckich Anglik Piotr 
Payne, znaleziono przy nim kartkę zawierającą notatki dotyczące spra
wy pozyskania Polaków dla husytyzmu, m. in. o staraniach o audiencję 
u Zbigniewa Oleśnickiego, aby w razie przyjęcia propozycji spotkania 
z duchownymi polskimi husyci mieli okazję dowodzenia słuszności swych 
nauk, a w razie odmowy mogli szczycić się tym, że teolodzy katoliccy 
obawiają się dysputy z nimi11. Miraż sprowadzenia króla z Polski, który 
przyjąłby husytyzm, mógł być potężnym środkiem agitacyjnym, jaki 
zapalałby do walki masy ludu czeskiego. Jednak, jak widać, autor K rót
kiego zebrania  nie bardzo wierzył w możliwość pozyskania dla Czech 
króla-husyty, którego tak bardzo pragnął. Po przybyciu do Czech ja
giellońskich wojsk królewskich dowodzonych przez prawowiernych ka
tolików, Jana Tęczyńskiego i Sędziwoja Ostroroga, stało się jasne, że 
o przyjęciu katolicyzmu przez Polskę czy Jagiellonów nie może być mo
wy. W ten sposób olbrzymie możliwości polsko-czeskiego zbliżenia ideo
logicznego i zwielokrotnienia atrakcyjności kandydatury jagiellońskiej 
dla mas ludu czeskiego nie zostały wyzyskane. Główną platformą agitacji 11

11 Treść notatki, o której wspomina mowa wygłoszona przez posłów Albrechta 
w rokowaniach z Polakami w styczniu 1439 r., opublikowana w Codex epistolaris 
saeculi decimi quinti, t. II (wyd. A. L e w i c k i ,  Monumenta medii aevi historica, 
t. XII, Kraków 1891, s. 213), podaje według oświadczenia posła Albrechta na so
borze bazylejskim. Jana de Eyke, Jan z S e g o v i i ,  Monumenta conciliorum ge
neralium saeculi XV, t. III, Vindobonae 1886, s. 213. Obszerniejsze dane o Piotrze 
Payne przynosi Sborník přednášek, věnovaných životu a dilu anglického husity 
Petra Payna-Engliše (Universitas Carolina, III, 1957, Historica, nr 1) zawierający 
artykuły M. Oćadlika, R. R. Bettsa, F. M. Bartosa, E. Maleczyńskiej (o związkach 
Paynego z Polską) i J. Polišenskiego. Tam też cytowana starsza literatura.



i pozyskania zwolenników dla Kazimierza Jagiellończyka w Czechach 
pozostawała wspólnota etniczna, słowiańskie pokrewieństwo Czechów 
i Polaków.

Bój ideologiczny rozpalał uczucia narodowe, jak to bywa w przełomo
wych momentach walk między ludami, do stanu najwyższego napięcia 
i wyolbrzymionej dumy narodowej. Przejawem tego był sfabrykowany 
w r. 1438 przez zwolenników idei współpracy polsko-czeskiej rzekomy 
list Aleksandra Wielkiego do Słowian, którego tekst miał zagrzewać do 
boju jego czeskich czytelników:

„Świetnemu plemieniu Słowian i językowi ich łaskę, pokój' i pozdro
wienie od nas i naszych przyszłych następców w rządach światem. Po
nieważ byliście nam zawsze naszymi pomocnikami rzetelnymi w wier
ności, mężnymi w walce, wojowniczymi oraz mocnymi, dajemy i nada
jemy wam chętnie na wieki cały obszar ziemi od północy do granic Italii, 
aby nikt nie śmiał tam pozostać, przebywać lub osadzać się poza waszy
mi ludźmi. A jeśli znalazłby się ktoś tamże pozostający, niechaj będzie 
waszym niewolnikiem i jego potomkowie niewolnikami waszych potom
ków. Dan w mieście naszej nowej fundacji założonym nad wielkim Ni
lem, rzdką Egiptu, dwunastego roku naszych rządów, przy siedzących 
przy nas wielkich panach: Jowiszu, Marsie i Plutonie oraz największej 
bogini MineTwie” 12.

Niełatwo jest oceniać polską działalność agitacyjną tego okresu. Na 
pewno była ona bardzo zróżnicowana. Niewątpliwie bardziej śmiało wy
stępowali polscy zwolennicy husytyzmu, ludzie pokroju Abrahama 
Zbąskiego czy Spytka z Mélsztyna, czy wreszcie prowadzącego od po
czątku 1438 r., niby na własną rękę, awanturnicze akcje dywersyjne 
przeciw Albrechtowi II Dersława Rytwiańskiego, nie mówiąc już o pol
skich księżach husyckich w Czechach i w Polsce. Obiecywali oni za
pewne pomoc polską w obronie husytyzmu i nadawali rywalizacji o tron 
czeski między Habsburgiem a Jagiellończykiem charakter wojny religij
nej, walki o kielich i „prawdę Bożą”. Wypowiedzi ich jednak nie zacho
wały się i trudno jest twierdzić na ten temat cokolwiek bardziej pew
nego.

Więcej natomiast wiemy z dokumentów dyplomatycznych o dzia
łalności propagandowej polskich czynników oficjalnych, króla Włady
sława III i otaczających go dostojników rady królewskiej. Polska oficjal
na propaganda królewska pracowała dwukierunkowo. Innym językiem 
przemawiano do Czechów, a innym do pozostałych narodów Europy. Po
średnim świadectwem argumentów używanych w stosunku do Czechów

12 P o l a k ,  op. cit., s. 30—31, gdzie wydawca opublikował też tekst wspomnia
nego „listu” Aleksandra Macedońskiego w brzmieniu łacińskim i tłumaczeniu 
czeskim.



jest słynna ugoda polsko-czeska, o której mówił kanclerz Kaspar Schlick 
na listopadowym sejmie norymberskim w r. 1438 13. Chociaż była ona 
niewątpliwie wynikiem kompromisowego porozumienia czesko-polskiego, 
jej warunki oddają w dużym stopniu oficjalne stanowisko polskich kół 
rządzących wobec Czechów: W ugodzie widać ostre akcenty narodowe, 
anty niemieckie. Wystarczy zacytować punkt mówiący: „nie ma się przyj
mować korony ani lenna od cesarstwa rzymskiego i że język słowiański 
nie ma przejść pod panowanie języka niemieckiego”. Obiecywano odzy
skanie strat terytorialnych poniesionych przez Czechy na rzecz okolicz
nych książąt niemieckich. Obiecywano niedopuszczenie kupców niemiec
kich na drogę handlową do Kilii i Białogrodu. Natomiast kwestie wiary 
.ugoda załatwiała w jednym punkcie, charakteryzującym wstrzemięźli
wość polityki i propagandy polskiej w tym względzie. Król polski miał 
się tylko postarać o dotrzymanie zezwolenia soboru na przyjmowanie 
w Czechach komunii pod obu postaciami. Brak jakiejkolwiek wzmianki 
o ewentualności przejścia Kazimierza Jagiellończyka na husytyzm, brak 
też jakiegokolwiek ostrzejszego sformułowania antykościelnego czy anty- 
klerykalnego.

Znacznie liczniejsze są świadectwa polskiej działalności ideologiczno- 
propaigandowej, obliczonej na oddziaływanie poza Czechami. Spotykamy 
w nich zarówno argumenty takie, których używano niewątpliwie rów
nież na terenie Czech, lecz spotykamy też i akcenty nieoo inne, których 
na forum czeskim zapewne nie używano. Niewątpliwie zarówno wobec 
Czechów, jak i wobec Europy mówiono chętnie o rzekomej bezintere
sowności Jagiellonów w kwestii czeskiej. Listy Władysława III zapewnia
ły, że jego brat Kazimierz przyjmował koronę czeską „nie żądzą władzy 
przejęty ani chęcią wyniesienia poruszony, gdyż z daru tego, z którego 
polecenia królowie rządzą i władze istnieją, taka jest królestwa i dómi- 
niów moich obfitość, że i mnie, i często wymienianemu bratu memu do 
tego, co nam potrzeba, może wystarczyć, lecz aby ruiny i gruzy rzeczo
nego królestwa Czech, niegdyś świetnego, mogły być naprawione i do 
chwały pierwotnego stanu na powrót doprowadzone” 14.

W wystąpieniach dyplomacji polskiej na arenie międzynarodowej, 
podobnie jak wobec Czechów, posługiwano się argumentem bliskiego 
pokrewieństwa etnicznego obu ludów. Czyniono to jednak w sposób 
oględny, bez ostrego tonu antyniemieckiego. W liście skierowanym w le-

13 Deutsche Reichstagsakten, wyd. G. Beckmann, t. X III, Göttingen 1957, s. 712.
14 Tamże, s. 515: „Non profecto, pater sanctissime, dominandi cupididate accen

sus, non ambicionis ardore permotus, cum dono ejus, cujus nutu reges regnant, et 
potestates subsistunt, tanta sit regni et dominiorum mei humilis sanctitatis ve- 
stre filii amplitudo, ut et michi et sepedicto germano meo usque quoque merito 
sufficere possit, sed ut rime pariter et ruine dicti regni Bohemie olim incliti repa
rari et ad gloriam prisci status possint reduci”.



cie 1438 r. do papieża powoływał się Władysław III na przykład na 
oświadczenie poisłów czeskich, ,,że z powodu wspólnoty języka żywią 
szczególną sympatię do mnie i do mego brata oraz mają z tego pełniejszą 
nadzieję, że przez niego z większą troską i miłością królestwo ich może 
być należycie rządzone, odbudowywane i do rozkwitu przywiedzione...” 15. 
W innym liście z początku 1439 r. powtórnie przekonywano papieża, 
że dla sprawy wiary katolickiej byłoby dobrze, gdyby w Czechach rządził 
książę katolicki, z którym lud czeski „ze względu na jedność języka” 
łatwiej mógłby się porozumieć 16. W akcji dyplomatycznej szermowano 
też argumentem, że Albrecht był niedawnym wrogiem Czech i jako taki 
jest w tym kraju znienawidzony17. Król polski miał odpowiedzieć po
słom Albrechta w czasie ich pobytu w Krakowie, że Kazimierz nie może 
zrzec się praw do Korony Czeslkiej m. in. dlatego, że „Czesi i Polacy 
posiadają jeden język i jedno jest obu ludów pochodzenie. Z Niemcami 
nie mają jedni i drudzy nic wspólnego” 18. Ostrzejsze akcenty antynie- 
mieckie występowały w wypowiedziach polityków polskich, przezna
czonych na forum wewnętrzne. Jak stwierdza Długosz, na sejmie w No
wym Korczynie w kwietniu 1438 r. zwyciężyło zdanie tych, którzy do
radzali przyjęcie przez Kazimierza Królestwa Czeskiego, „aby uczynić 
przeszkodę w jego objęciu Albrechtowi, królowi rzymskiemu, by nie 
mógł, jeśli dwu królestw Królestwu Polskiemu sąsiednich w pokoju bę
dzie zażywał, jako Niemiec Królestwu Polskiemu mocniej szkodzić” 19.

Większe różnice między obietnicami skierowanymi do Czechów a ofic
jalną polską propagandą polityczną na zewnątrz ujawniały się w spra
wach dotyczących wiary. Polacy, oskarżani o obronę heretyków i sami 
podejrzewani o herezję, dla oczyszczenia się z tych zarzutów posuwali 
się w swych deklaracjach wobec świata katolickiego bardzo daleko, 
znacznie dalej, niż pozwalały na to ich realne możliwości i porozumie
nia z Czechami. Według tych deklaracji przyjmowano Czechy zwłaszcza 
dlatego, „aby ta wiara katolicka kiedyś tamże świecąca promienie swe
go błyszczącego światła odnowiła i na nowo wysyłała” 20, „aby tamże 
wiara katolicka na nowo rozkwitła i zapanowało trwałe posłuszeństwo

15 Tamże, s. 518: „Quod propter conformitatem ideomatis speciali ad me et 
germanum meum ducerentur affectione amplioremque ex hac gererent confiden
dam regnum ipsorum per ipsum majori cura et amore posse merito dirigi re
parari et prosperari”.

16 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I, cz. 1 (wyd. A. Sokołowski 
i J. Szujski, Monumenta medii aevi historica, t. II, Kraków 1876, s. 112).

17 Tamże, s. 108.
18 J. D ł u g o s z ,  Opera omnia, wyd. A. Przezdziecki, t. X III, s. 587.
18 Tamże, s. 586.
20 Z listu króla Władysława III do papieża napisanego po 23 IV 1438. Deutsche 

Reichstagsakten, t. X III, s. 515: „Ut ipsa fides catholica quondam inibi prelucida 
radios sui corusci luminis repetat et producat primitivos”.



najświętszemu kościołowi rzymskiemu” 21. Zapewniano, że właśnie wła
dza księcia polskiego w Czechach, który we wszystkim będzie się powo
dował radą papieską, przyczyni się do ich najszybszego powrotu do peł
nej obediencji wobec Rzymu 22. Była to postawa fałszywa zarówno wo
bec papieża i katolickich czynników europejskich, jakie zwodzono nie
realnymi perspektywami łatwego nawrócenia husytów, jak i wobec sa
mych Czechów, poza których plecami obiecywano rekatolizację ich kra
ju. Takie postępowanie stanowiło niewątpliwie część świadomej taktyki 
politycznej dworu polskiego, dążącej do pozbawienia Albrechta II po
parcia najwyższych czynników kościelnych i oczyszczenia się z zarzutu 
wspierania heretyków.

W istocie rzeczy zdawano sobie sprawę, że zwolennicy polscy w Cze
chach to w znacznej mierze najbardziej zagorzali husyd, z taborytami na 
czele, których pozyskanie dla katolicyzmu wydawało się wręcz niepraw
dopodobne. Dlatego też w liście do znających bliżej stosunki czeskie 
panów węgierskich panowie polscy pisali już w inny sposób: „Wydaje 
się zmysłom naszym dziwne, że ilekroć jakiś inny książę niż król rzym
ski miał stanąć na czele Czech lub spodziewał się tam rządzić, natych
miast przypisywano mu żądzę władzy i zbrodnię herezji oraz inne licz
ne hańbiące rzeczy. Jest zaś, najczcigodniejsi w Chrystusie ojcowie 
i świetni panowie, ukochani przyjaciele, rzeczą wiadomą, której, jak 
wierzymy, nie możecie w żaden sposób zaprzeczyć, że i sam wasz król 
[Albrecht — R. H .] przy bywając.do Czech przyłączył-się do zwolenników 
jego elekcji i stworzył stronnictwo z tymi, którzy jednak — jak widzi
my — nie różnią się wyznaniem wiary od pozostałych, od tych miano
wicie, co wyżej wymienionego najjaśniejszego króla pana [Władysłar 
wa — R. H.], brata, na pana swego i króla Czech wybrali” 23. Oświad
czono więc wprost: opieramy się na husytach, ale i wy nie jesteście 
lepsi, bo i w obozie waszego króla znajdują się husyci, co było o tyle 
prawdą, że w stronnictwie habsburskim znajdowały się też prawicowe 
ugodowe żywioły husyckie. W dalszym ciągu listu zapewniano jedynie 
Węgrów, że Kazimierz Jagiellończyk ma objąć Czechy na warunkach 
„wierze katolickiej, jak się spodziewamy, w niczym się nie sprzeciwia
jących” 24.

By nadać wyborowi Kazimierza Jagiellończyka pozory jak najbar
dziej mocnych podstaw prawnych, w polskiej korespondencji dyploma
tycznej podkreślano, w sposób zresztą niezbyt zgodny z prawdą, że jego 
elekcji dokonali „baronowie, szlachcice i gminy Królestwa Czeskiego,

21 Z listu Władysława III do papieża napisanego po 19 X I 1438. Tamże, s. 518.
22 List do papieża z początku 1439 r. Codex epistolaris, t. I, cz. 1, s. 112.
23 Tamże, s. 100.
24 Tamże.



z wyjątkiem jedynie nielicznych” 25. Zwalczano natomiast prawa Al
brechta. Argumentowano więc, że w świecie chrześcijańskim jest zwy
czaj, aby w wypadku braku synów nie dopuszczać do dziedziczenia có
rek, a zwłaszcza tych, które już wydano za mąż, a Elżbieta, córka Zyg
munta Luksemburskiego, żona Albrechta, była w chwili zgonu ojca daw
no mężatką, i to dobrze wyposażoną. Zresztą gdyby córki królewskie mia
ły dziedziczyć koronę czeską, prawo do niej przysługiwałoby nie Elżbiecie, 
córce Zygmunta Luksemburskiego, a Elżbiecie zgorzeleckiej, córce Wac
ława IV, która nie otrzymała wyposażenia. Na roszczenia Albrechta, 
oparte na starych luksembursko-habsburskich układach na przeżycie, 
odpowiadano, że w takim wypadku Czechy winny przypaść najstarsze
mu z Habsburgów, Fryderykowi, księciu austriackiemu. Odrzucano też 
jako rzecz nową, niesłychaną, prawa opierające się na testamencie Zyg
munta Luksemburskiego26.

Bardzo ożywiona i elastyczna była działalność propagandowa stron
nictwa habsburskiego. W oficjalnych wystąpieniach Albrechta i aktach 
dyplomatycznych widać, podobnie jak u strony polskiej, różnicę między 
tym, oo przeznaczono do rozpowszechniania na terenie Czech, a tym, 
co skierowywano do innych krajów, w szczególności do Niemiec.

Deklaracje Albrechta wobec Czechów, mające na celu pozyskanie 
sobie zwolenników na tamtejszym terenie, mogły w znacznym stopniu 
zaspokajać aspiracje narodowe i wyznaniowe ludu czeskiego. A więc 
Albrecht obiecywał m. in. szanować przywileje stanów Królestwa Czes
kiego, starać się o odzyskanie utraconych posiadłości tegoż królestwa, 
powierzać urzędy w Czechach jedynie Czechom, sprawy Czech załatwiać 
tylko za radą Czechów, zwrócić im posiadane przez siebie zapisy na 
Morawy, bronić przestrzegania w Czechach kompaktatów i czterech arty
kułów praskich27. W deklaracjach tych nie było oczywiście żadnych 
wzmianek o obronie interesów niemczyzny i katolicyzmu.

Zupełnie inaczej brzmiał natomiast ton listów Albrechta skierowa
nych poza Czechy. Wskazywano w nich niedwuznacznie, że Albrecht 
jest obrońcą kościoła katolickiego, a połączenie się Polski i Czech grozi 
wzmocnieniem husytyzmu. Instrukcja wydana 27 V 1438 r. dla Konrada 
Weinsberga, mającego rozwijać prohabsburską akcję agitacyjną na tere
nie Rzeszy, polecała mu opowiadać książętom niemieckim, że jeśli Po
lacy i Czesi się połączą, „to wtedy niewiara znowu odżyje, ponieważ

25 Deutsche Reichstagsakten, t. X III, s. 507: „Barones nobiles et communitates 
regni Bohemie paucis admodum exceptis”.

26 Tę argumentację podaje najobszerniej apologia polityki polskiej skierowana 
do papieża. Codex epistolaris, t. I, cz. 1, s. 108.

27 Zobowiązania Albrechta wobec Czechów podają jego deklaracje, pierwsza 
z początku 1438 r. i druga z 8 VI 1438 opublikowane przez F. P a l a  c k i e g o ,  
Archiv český, t. III, Praha 1844, s. 460—461; t. VI, Praha 1872, s. 449—450.



mówi się publicznie, że Polacy . . . przyjmują komunię pod dwoma po
staciami, tak jak Czesi, bez pozwolenia kościoła i powstanie, zaburzenie, 
z którym całe chrześcijaństwo będzie miało kłopoty” 28. Późiniej, na po
czątku r. 1439, wystąpi przed soborem bazylejskim poseł Albrechta Jan  
Eich, charakteryzując walkę z kandydaturą polską w Czechach jako bój 
katolickiego księcia Albrechta z herezją. Albrecht rozpoczął walkę prze
ciw „ludowi polskiemu” nie dla swych interesów osobistych, lecz „dla 
prawdziwego zbawienia Czechów i pokoju kościoła katolickiego”. Chwa
ląc Albrechta jako najbardziej konsekwentnego bojownika przeciw hu
sy tyzmowi, Eich nie pozostawiał ojcom soboru wątpliwości co do 
istotnej jego postawy w sprawach wiary. „Z tych czynów poznajecie 
męża tego i najwierniejszego protektora ortodoksyjnej wiary, który już 
prawie od szesnastu lat ze szczerym czystym afektem i płonącą miłością 
przeciw wiarę i ceremonie nasze atakującym jako najsilniejszy sztylet się 
przeciwstawiał” 29. Szczególnie ostro zarzucano Jagiellonom sojusz z ta
bory tami. Kaspar Schlick pisał w końcu sierpnia 1438 r. o Polakach, że 
„trzymają się teraz w Czechach razem z najgorszymi taboryckimi kace- 
rzami oraz innymi, którzy kompaktatów uczynionych z soborem wcale 
nie przestrzegają” 30.

W zabiegach dyplomatycznych i propagandzie habsburskiej przed
stawiano na forum pozaczeskim bój o Czechy również jako walkę o in
teresy Rzeszy. Konrad Weinsberg i Haupt Pappenheim wzywali książąt 
niemieckich, by dostarczali pomocy zbrojnej „dla pocieszenia chrześci
jaństwa i honoru Świętej Rzeszy” 31. Oczywiście pod pojęciem honoru 
Rzeszy należało rozumieć interesy feudałów niemieckich i niemieckiego 
patryc jatu miejskiego. Widać to najwyraźniej w instrukcji Albrechta 
dla wysyłanego do Krzyżaków Marcina z Baworowa. Oskarża się w niej 
Polaków i ich czeskich zwolenników, że nie chcą, aby Korona Czeska 
podlegała Niemcom, lecz sami pragną Niemców uciskać. Zakon pomny 
na dobrodziejstwa wyświadczone mu przez Rzeszę i Niemców winien 
pośpieszyć Albrechtowi z pomocą32. W lipcu 1438 r. Kaspar Schlick,

28 Deutsche Reichstagsakten, t. X III, s. 482: „So würd auch der unglaub wider 
ufersteen, wann man offenlich sagt, die Polan . . .  die nemen under paiden gesiel
ten an urloub der kirchen, und wird ein lauf, des alle Kristenheit zu schaffen 
gewünne”.

29 Tamże, s. 735.
30 Tamże, s. 715: „So halten si sich iczund in Behem zu den ergsten Thabor- 

schen keczem und andern die die compactata mit dem concilio gemacht gar 
nicht halden”.

31 Tamże, s. 482: „Der Cristenheit zu trost und dem heiligen reiche zu eren”.
32 Tamże, s. 488: „Sie wellen die cron nimmer under die Deutschen gehören 

lassen zu ewigen Zeiten, sunder alle Deutsche lande zu drucken, wo sie mögen . . .  
und wenne ouch der orden des heiligen reichs merklich gelit ist und von den 
Deutschen ist gestiftet wurden”.



Konrad Weinsberg i Haupt Pappenheim apelowali na sejmie w Norym
berdze o pomoc zbrojną w imię „dobra chrześcijaństwa, honoru Świętej 
Rzymskiej Rzeszy, do której przecież Czechy jako ważny człon przyna
leżą, oraz pokoju i pożytku niemieckich krajów” 33. Podobnie w sierpniu 
sam Albrecht, wzywając miasta niemieckie do udzielenia mu pomocy, 
przypominał, że ewentualny sukces króla polskiego będzie dotkliwym 
ciosem dla „chrześcijaństwa, nas, Rzeszy i wszystkich niemieckich 
krajów” 34.

W habsburskiej akcji propagandowej wygrzebano nawet z lamusa 
stare roszczenia cesarstwa do zwierzchności lennej nad Polską. Albrecht 
nie omieszkał wspomnieć w liście do papieża, że ofiarowywał Jagielloń
czykom pośrednictwo elektorów „Świętego Imperium, od którego króle
stwa Czech i Polski słusznie jako lenna są zależne” 35. Natomiast Jan Eich 
w mowie wygłoszonej przed soborem wołał wprost pod adresem króla 
polskiego: „Czynisz to przeciwko temu, którego ty, jako człowiek podległy 
i wasal Imperium Rzymskiego, prawnie uznawać powinieneś, tym większa 
jest twoja wina” 36.

W oficjalnej agitacji habsburskiej podkreślano oczywiście wszystkie • 
tytuły prawne, na których podstawie Albrecht sięgał po Czechy. Podno
szono więc i polecano podnosić agentom: uprawnienia Elżbiety będącej 
zgodnie ze złotą bullą (jako córka króla czeskiego) dziedziczką tronu, 
umowy na przeżycie między władcami Czech i Austrii, wybór przez moż
nych panów czeskich, rycerstwo i miasta, ostatnią wolę Zygmunta, po
twierdzenie wyboru przez stany czeskie po przyjęciu przez Albrechta do
datkowych warunków wysuniętych przez Czechów, wreszcie dokona
nie uroczystej koronacji na króla czeskiego37. Natomiast w listach 
i wystąpieniach posłów Albrechta umniejszano siłę stronnictwa pro
polskiego w Czechach. Tak więc opowiadano w Niemczech, że „król 
polski przyjął w Krakowie kilku Czechów, ludzi niewielkiego znaczenia, 
którzy następnie mieli wybrać, jak podają, jego brata Kazimierza na 
króla Czech” 38. W liście do papieża Albrecht stwierdzał w podobnym 
duchu: „Nie wiadomo, z jakiego impulsu czterech baronów i nieco szlach

33 Tamże, s. 491: „Der Cristenheit zu tröste dem heiligen Römischen reich zu 
eren, darunder doch die krön Behem als ein merklich glid gehöret”.

34 Tamże, s. 494.
35 Codex epistolaris, t. I, cz. 1, s. 103—105; Deutsche Reichstagsakten, t. X III, 

s. 733: „Principibus electoribus sacri imperii, a quo Bohemie et Polonie regna vere 
dependent in feudum”.

36 Deutsche Reichstagsakten, t. XIII, s. 733: „Hoc adversum eum egeris, cujus 
te et hominem esse ligium et imperii Romani vasallum, ut existis, jure recogno
scere debebas, tanto te major comprehendat culpa”.

37 Por. m. in. Deutsche Reichstagsakten, t. X III, s. 481, 724—726.
38 Instrukcja dla Konrada Weinsberga z 27 V 1438, tamże, s. 480.



ty, wszyscy jednak niewielkiego znaczenia, nienawiścią oraz zawiścią 
przepojeni, aby siły swe powiększyć, w nieprawość wkroczyli, pociągną
wszy za sobą kilka miast, które przez cesarza pana nigdy nie mogły 
zostać do prawdziwego posłuszeństwa kościołowi Bożemu nakłonione 
i doprowadzone, przyłączywszy do siebie także taborytów, jacy i dziś ani 
wiary, ani obrządków kościoła nie zachowują, uczynili jakieś niewielkie 
zgromadzenie w miejscu niezwykłym, Rutnej Horze, sprzeciwiając się 
wedle ich sił naszej najbardziej uroczystej elekcji w jakimś szaleństwie 
brata króla polskiego obwołali i wysławszy do tegoż króla posłów, prosili, 
aby dał im owego chłopca za pana i króla” 39.

Niezależnie od akcji propagandowej rozwijanej przez dyplomatów 
stronnictwo habsburskie prowadziło też agitację przy pomocy innych 
środków. W odpowiedzi na pieśni i pisma zachwalające w Czechach króla 
,,języka słowiańskiego” pojawiały się też pisma gloryfikujące Albrechta, 
a krytykujące ostro Jagiellonów i Polskę. Autorem kilku z nich był Mi
kołaj Petschacher, nadworny poeta austriacki, podobno nawet Słowianin 
z Krainy 40.

W wierszu Opusculum contra canciones adversum  dominum regem  
confictus  napadał na Jagiellonów, wytykając im pogańskie, litewskie, po
chodzenie i wypominając ich rzekome występki. We wstępnej części 
wiersza autor rozwodził się, w sposób zresztą dość zajmujący, nad pogań
skimi obrzędami litewskimi i obyczajami Litwinów. Pisał o kulcie drzew, 
ognia, słońca, zwyczaju utrzymywania węży w domach oraz o ucztach, 
na których spożywano źrebięta. Informacje te, zaczerpnięte niewątpliwie 
z krążących po Europie opowieści o Litwinach, mimo swej antylitewskiej 
tendencyjności wydają się w dużym stopniu wiarogodne i mogą być 
wyzyskane jako cenne źródło do badania obyczajowości pogańskiej Litwy. 
Ostatnia część poematu, nawiązująca już ściśle do sytuacji politycznej 
1438 r., atakuje ostro zmarłego przed czterema laty Jagiełłę i Władysława 
Jagiellończyka oraz husytów polskich:

Tego Jagiełłę Polacy wynieśli na króla,
Myśląc, że z pogaństwem zdążył się już rozstać,
Lecz on dawnych błędów nie porzucał wcale,
A ile nowych mnożył, opisać nie sprostam.
Niechaj wszystkim wystarczy z owych trzy wymienić:
Jak na cześć niewieścią wcale nie zważając,
Z żoną innego księcia mógł się on ożenić,
Prawą żonę Wilhelma sobie wykradając...
A gdy na zgubę krzyża walczy z Prusakami,
O ziemię, której prawo sobie był przywłaszczył,

3B Tamże, s. 726. Z pisma Albrechta do papieża wysłanego po połowie listo
pada 1438. Druk również w Codex epistolaris, t. I, cz. 1, s. 103—105.

40 Por. H u e m e r, op. cit., s. 635.



Sąd królów i cesarza ponad Rzymianami 
Winowajcy mianem słusznie go oznaczył...
Puchała, książę Swidrygiełło, Fryderyk stamtąd się zjawili.
A Piotr Polak i inni z nimi się złączyli.
Ci więżą sprawiedliwych, wsie palą, rabują,
Domy Boże niszczą, chrześcijan mordują...
Kto was tu wysłał? Powiecie, że niecny Jagiełło.
Tak było dawniej. Dziś to jego syna dzieło.
W ten sposób kruk poskromiony swe błędy powtarza,
A tego, kto jest czarny, w białego przetwarza41.

Inny wiersz Petschachera, zatytułowany Poloni magna dampna fe c e 
runt regni Bohem ie, atakował wprost Kazimierza Jagiellończyka. Został 
on napisany już po bitwie pod Żelenicami. Autor chełpił się nią i szczycił, 
pisząc, „Quos derisistis vos Thabri sive Poloni, Missnenses, hi iam colla 
superba terunt. Quatuor ex vobis vicerunt millia strage. Desinit ergo 
gigas ore tonare minas”. Bitwę żelenioką uznawał za drugie Lipany, drugą 
śmiertelną klęskę taborytów: „Gaudent Theutonici, deflent sua funera 
Thabri et merito, quia mors altera sorpsit eos”. Zwycięstwo wojsk sasko- 
-miśnieńskich zostało z miejsca wyzyskane jako ważny argument pro
pagandowy. Interesująca jest część wiersza skierowana bezpośrednio 
przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi:

O, Czechy, co znieść musicie z winy Kazimierza,
Ile szkód nowych, zniszczeń on wam dziś wymierza.
Synu Heroda, wróć lepiej w twe ojczyste strony.
Wspomnij, że z poganina jesteś wszak zrodzony.
Myśl o ojca królestwach, które możesz zbawić,
A katolików zechciej w spokoju zostawić.

41 Wiersz opublikował H u e m e r ,  op. cit., s. 639—641. Tekst polski jest luź
nym, ale możliwie najbardziej zbliżonym do oryginału łacińskiego tłumaczeniem 
autora artykułu, podobnie jak dalsze teksty. Ostatnie najważniejsze partie wier
sza brzmią w oryginale:

Unde venit Puchale dux Demidergal et Fridericus 
Atque Polak Petrus cum sociisque suis.
Hi capiunt iustos, villas predantur et igne 
Ecclesias vestant christicolasque necant...
Quis vos huc misit, o nequam, dicite, Jagel 
Primum, sed quis nunc? filius inde suus.
Ecce modo corvus domitus repetit sua furta,
Vix erit hic albus, qui niger ante fuit.

Zagadkowe imię Demidergal tłumaczę przez Swidrygiełło, ponieważ tylko 
o niego mogło tu chodzić. Nie mamy wprawdzie najmniejszych śladów jego udziału 
w wojnie przeciw Albrechtowi, ale w sytuacji, w której Albrecht sprzymierzył się 
przeciw Polsce z Zygmuntem Kiejstutowiczem, schizmatycki Swidrygiełło mógł stać 
się łatwo przedmiotem napaści poety nadwornego Habsburgów. O przymierzu wyżej 
wspomnianym pisał A. L e w i c k i ,  Przymierze Zygmunta w. ks. litewskiego z Al
brechtem  II (Rozpr. Ak. Um., Wydz. Hist.-Fil., XXXVII, 1898).



Wybrał cię ksiądz Bedrzych, ten heretyk stary,
Zbłądzisz, gdy on ciebie będzie uczył wiary.
Serca wiernych najświętsze o drżenie przyprawiasz 
Przez zła liczne, które ze swymi wyprawiasz.
Słusznie zwiesz się Kazimierz, pokoju zniszczenie,
Bo twe imię u Słowian takie ma znaczenie.
Jesteś nie Dawidem, ale Jeroboem.
Izrael błądził, kiedy czynił tym sposobem,
Że z pięciu trzy oddzieliwszy, niby mądrze wielce,
Polecił ku czci ludziom dwa młodziutkie cielce42.

Jak widać, atak był zjadliwy i namiętny. Poddawał w wątpliwość 
prawowierność Jagiellonów, wytykał przymierze z taborytami i oskarżał
0 rozpalanie na nowo wojny domowej w Czechach. Zawierał też złośliwą 
aluzję do młodego wieku obu Jagiellończyków (dwa młodziutkie cielce).

Petschacher napisał też w tym czasie bądź przepisał i przywłaszczył 
sobie zwyczajem średniowiecznym napastliwy paszkwil na Polaków, 
cytowany niedawno w naszej literaturze historycznej, która datowała 
go na okres wojen husyckich. Pewna odpowiedź na pytanie, kiedy po
wstał wiersz, wydaje się niemożliwa. Mógł powstać zarówno wcześniej
1 zostać użyty przez Petschachera powtórnie w celach propagandy anty
polskiej, mógł być też oryginalnym jego dziełem, datowanym później 
mylnie na okres wcześniejszy 43. W wierszu tym przedstawiono Polaków 
jako złodziei, fałszerzy monety, bluźnierców i świętokradców. Dla 
zorientowania się w jego tonie wystarczą pierwsze zdania utworu:

Si quis furatur, secům sunt nonne Poloni?
Si quis predatur, nonne Polonus erit?
Ecclesias, si quis incendit nonne Poloni?
Si falsarius est, nonne Polonus erit? 44

',2 Tamże, s. 641. Ostatnia część cytowanego tekstu brzmi w oryginale:
Es Kazimir dictus merito destructio pacis 
Zlavorum linguis hoc ydeoma notat.
Non est, ut cantant, David hic, sed Jeroboam rex,

Israhel errare qui facit usque modo.
His bis quinque tribus a binis dividit ac has 
Fecit adorare tunc vitulos duos.

43 Wiersz nieco w innej wersji z innego źródła opublikował, datując go na 
lata 1420—1422, C. H ö f 1 e r, Geschichtsschreiber d. hussitischen Bewegung, t. I, 
Wien 1856, s. 564. Datację tę przyjęli też R. He c k ,  E. M a 1 e c z y ń s k a, Ruch 
husycki w Polsce, wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1953, s. 66, a ostatnio 
E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1960, 
s. 386—387. Tam też tłumaczenia tekstu Höflera, w pierwszym miejscu całości, 
w drugim części. J. Huemer, opierając się na analizie stylu Petschachera i znale
zieniu wiersza razem w jednym rękopisie z innymi wierszami Petschachera, za
licza go w sposób raczej przekonujący do jego twórczości związanej z elekcją 
czeską Albrechta II. Por. H u e m e r ,  op. cit., s. 631—638.

44 H u e m e r ,  op. cit., s. 644.



Dalszym pismem polemicznym pióra Petschachera był wiersz Contra 
Ruckenzanum, qui com posuit canciones contra dominum  Albertům , ata
kujący ostro Rokiczanę i księdza Wacława Korandę 45. Obok ataków na 
obóz przeciwny Petschacher układał też wiersze opiewające cnoty Al
brechta i zachęcające Czechów do opowiedzenia się za nim. W składa
jącym się z czterech części poemacie Exhortacio ad Bohem os, ut d ili
gant dom inum  A lbertům  wychwalał króla rzymskiego. Albrecht — to 
władca dobry, szczodry, pragnący pokoju: „verax et largus omni bonitate 
repletus, nil nisi si pacem habere petit”. Z drugiej strony zaś dla od
straszenia przeciwników podnosił autor męstwo osobiste i wytrwałość 
w prowadzeniu wojen cechujące Habsburga: „In bellis fortis, constans 
et in hostilitate”. Dla oddziaływania na niższe warstwy społeczeństwa 
przedstawiał Albrechta w wyidealizowanej postaci litościwego opiekuna 
ubogich, przystępnego dla biednych i nieszczęśliwych. Pisał więc: „Gaude 
nunc vidua, pauper tunc orphana gaude, optastis regem, dat deus ecce 
patrem . . .  Cuius militia patiens et curia felix, non deridetur, si miser 
intrat eam”. Wreszcie roztaczał przed słuchaczami lub czytelnikami 
utworu perspektywy wspaniałego rozwoju Królestwa Czeskiego pod 
jego rządami:

Rozważcie, Czechy, co wam o królu napiszę,
Abyście były jemu jak najbardziej wierne.
On bowiem imię wasze po świecie rozsławi,
Które upadło nisko i zbladło mizernie.
On mądrość utraconą rychło wam przywróci 
I wygubi złodziei, co bez przerwy szkodzą,
A wasz skarbiec napełni srebrem oraz złotem 
Z waszych kopalń, co skarby nieprzebrane rodzą.
Chrystusowi kościoły puste odbuduje,
Co wam będzie potrzebne, wnet wam da w ofierze.
W Pradze studium wysokie znów odrestauruje,
Którym niegdyś w świecie słynęłyście szerzej46.

Petschacher usiłował zwalczać akcenty narodowe i słowiańskie, 
brzmiące tak mocno w literaturze polemicznej i agitacji antyhabsbur- 
skiej. Występuje to najwyraźniej w utworze Qualis debeat esse electio  
regis:

Niechaj nie troszczą się Czesi, jeśli królem Niemiec zostanie, 
Albowiem sprawiedliwie domaga się swych królestw. 
Austryjak czy też Czech są sobie braćmi.
Chrystus i kościół ojcem i matką im będą.
Królowie niemieccy wiele dobra dla was, Czesi, uczynili. 
Wspomnijcie Karola i jego potomków. * 48

45 Tamże, s. 643.
48 Tamże, s. 645.



Gdy będzie chrześcijaninem sprawiedliwym i pobożnym,
Czy to Niemiec, czy to Czech jako król będzie mi się podobał,
Tak Czesi zasiadając na naradach 
Niechaj uczą się mówić ku czci króla 47 48.

Lecz nie tylko nadworny poeta habsburski zwalczał łacińskimi ry
mami kandydaturę polską w Czechach. Znany jest również wiersz nie
miecki, napisany przez wędrownego poetę ludowego, niejakiego Ra- 
delera, opłaconego zapewne przez agentów Albrechta. Utwór jest ale
goryczną pieśnią opowiadającą o historii, jaka przydarzyła się w pew
nym lesie — symbolu Czech — gdzie po śmierci orła ożenionego 
z wroną obrano na króla urodziwego samca-papugę, męża gołąbeczki, 
córki zmarłego orła. W lesie jednak dochodzi do buntu przeciwko władzy 
nowego panującego:

I oto złym zrządzeniem losu 
Kruk i kukułka oraz sęp 
Postanowiły w głębi lasu 
Uczynić tej papudze wstręt.
A były to ptaki fałszywe.
Jeden z nich długą brodę miał,
Choć cnoty wcale nieświadome,
Każdy z nich króla zsadzić chciał48.

Przeciwko buntownikom nadlatują królowi-papudze na pomoc ptaki 
z Saksonii i Harcu, które rozpoczynają z nimi walkę. Wyniku walki nie 
podano. W jędrnym, choć dość ciężkim, charakterystycznym dla wiersza 
stylu opowiadał autor o ucieczce cesarzowej Barbary (wrony) do Polski, 
w czasie której pościg węgierski zdołał odebrać jej uwożone skarby:

Die kro gedachte in erem sinn:
die (falschen) vögele werden wider gen,
sie floch zu erem neste hin,
all ir geniste hate sie ofgeladen,
es was ein schaz gar manichfald;
do quomen edele falken bald
und nomen die kro mit gewalt,
do must die kroje in den hosen baden49.

47 Tamże. Znamienne zakończenie brzmi:

Dum sit christicola vel Theutonicus vel Bohemus,
Iustus sive pius rex michi quisque placet.
Sic in colloquiis pariter residendo Bohémi 
Discant pro regis semper honore loqui.

48 Luźne tłumaczenie z tekstu staroniemieckiego opublikowanego w dziele 
L i l i e n c r o n a  Die historischen Volkslieder der Deutschen von 13. bis 16. Jahr
hundert, Leipzig 18C5, s. 364—366.

49 Tamże, s. 365.



W zakończeniu wiersza Radeler rozwiązywał występujące w nim 
symbole, by czytelnik lub słuchacz nie miał najmniejszych wątpliwości 
co do poszczególnych postaci, a także co do intencji autora:

Kruk to Polaka Piotra miano,
Co kradnie we dnie i wśród nocy.
Sęp to jest Bedrzych, a kukułki 
Nazwą ja Ptaczka bym oznaczył.
Ci wedle ptasiej natury 
Czynią cudaczne figury,
Ich zło świeci pod lazury...
Papugą był Albrecht, jako szczep kwitnący,
Białą gołąbeczką jego żona miła.
Orłem cesarz, nad którym niech się Bóg zlituje,
A wroną cesarzowa, co mu ták szkodziła.
Las oznacza kraj czeski, ptaki to panowie.
Którzy go tam przywiedli.
Husytom najgorszego zdrowia 
Życzy Radeler 50.

W literaturze historycznej nie określano bliżej czasu powstania wier
sza Radelera 51. Najprawdopodobniej powstał on w lecie lub we wczes
nej jesieni 1438 r., po ucieczce cesarzowej Barbary do Polski, a przed 
bitwą żelenicką. O ucieczce autor pisze jako o fakcie dokonanym, 
a o bitwie żelenickiej, której nie pominąłby niewątpliwie milczeniem, 
w ogóle nie wspomina. Zajmuje się natomiast walką wojsk niemieckich 
z Saksonii i Harcu na terenie Czech. Z tego można sądzić, że utwór 
powstał najprawdopodobniej w czasie oblężenia Taboru, w sierpniu lub 
w pierwszej połowie września 1438 r. Wiersz Radelera przeznaczony był 
niewątpliwie do kolportażu wśród szerszych warstw społeczeństwa nie
mieckiego, które miał przekonywać o słuszności prav/ Albrechta do 
Czech i skłaniać do dalszego popierania jego sprawy. Dla króla rzym
skiego, korzystającego ze zbrojnej i finansowej pomocy miast niemiec
kich, książąt i rycerstwa Rzeszy, tego rodzaju poezje, nadające się do 
opowiadania, śpiewania i powtarzania z ust do ust, miały pierwszorzędne 
znaczenie. Urabiały opinię, stwarzały nastrój, jaki był konieczny, aby 
Rzesza nie opuszczała swego władcy w jego wojnie o Czechy.

Swoistego rodzaju propagandą przeznaczoną na oddziaływanie w spo
łeczeństwie czeskim było widowisko, jakie urządzono w dzień koronacji 
Albrechta (29 VI 1438) w Pradze. Na rynek praski wjechało 12 nędznych 
wozów z obdartymi ludźmi uzbrojonymi w cepy i kije. Miał to być tabor 
wojenny Kazimierza. Gdy przybył na rynek Albrecht, z taboru wystąpił 
dziko i niesamowicie wyglądający człowiek przedstawiający Jagielloń

50 Tamże, s. 365—366.
51 Por. tamże, s. 364, komentarz wydawcy.



czyka, który zaczął opowiadać o tym, że chciałby również koronować się 
na króla czeskiego, lecz wobec tego, iż się spóźnił, poddaje się wraz ze 
swymi ludźmi Albrechtowi52. Wykpiwano w ten sposób zarówno opie
szałość akcji polskiej, jak i ubóstwo Polaków oraz ich taboryckich sprzy
mierzeńców. Kierujący widowiskiem człowiek przebrany za Kazimierza, 
niejaki Michał Kot, dostał od Albrechta znaczną sumę, 40 dukatów, co 
świadczy z jednej strony o wadze, jaką przywiązywano do anty jagielloń
skiej akcji propagandowej w Czechach, z drugiej zaś o tym, że niełatwo 
było znaleźć ludzi, którzy podjęliby się parodiowania Polaków i tabo- 
rytów.

Oceniając działalność propagandową obu obozów, należałoby sformu
łować kilka wniosków ogólnych, stanowiących podsumowanie dotych
czasowych wywodów. Wnioski te, dążące do wykazania podobieństw 
i różnic w propagandzie pro jagiellońskiej i prohabsburskiej, muszą być 
sformułowane w sposób ostrożny i traktowane jako hipotezy, których 
pełna słuszność jest do pewnego udowodnienia niejednokrotnie trudna. 
Brak wypowiedzi ówczesnych mężów stanu na temat metod i celów 
omawianej walki propagandowej zmusza do ich odtwarzania bez możli
wości sprawdzenia, czy taka rekonstrukcja jest prawdziwa. Mała ilość 
zachowanych pism i oświadczeń propagandowych stwarza dość szczupłą 
bazę do porównań i wnioskowania ogólnego. Mimo wszystko jednak 
uważam, że sformułowanie paru uwag ogólnych, noszących wprawdzie 
charakter hipotez, jest możliwe i celowe. Uwagi te ująłbym w nastę
pujących punktach:

1. Propaganda polityczna obu dworów była bardzo elastyczna. Po
trafiła zwracać się innym językiem do samych Czechów, którym ślubo
wano poszanowanie kompaktatów i zachowanie husytyzmu, a innym 
do czynników pozaczeskich, jakim obiecywano przywiedzenie Czech do 
jedności z kościołem, sprawę tychże kompaktatów i zobowiązań wobec 
Czechów dyskretnie przemilczając. Podobne różnice widać w ujęciu 
kwestii narodowej. Dwór habsburski wobec Czechów deklarował zacho
wanie praw narodowości czeskiej i unikał akcentów niemieckich, a na 
terenie Niemiec szermował hasłami obrony niemczyzny i interesów Rze
szy. Dwór polski posługiwał się mocniej argumentami narodowymi, 
słowianofilskimi w rokowaniach z Czechami, a osłabiał je w pismach 
do innych krajów.

2. Zasługuje na uwagę fakt, że propaganda przeznaczona dla Czechów, 
robiona przez samych Czechów, to propaganda projagiellońska. Świadczy 
to o dużej popularności kandydatury Kazimierza Jagiellończyka w Cze

52 Opis tego wydarzenia podaje Coronacio Adalberti regis Romanorum Ungarie 
et Boemie 1438 (wyd. F. Wächter, Scriptores rerum Silesiacarum, t. XII, Breslau 
1883, s. 31-36).



chach. Brak jest natomiast jakiegokolwiek utworu literackiego czeskiego 
opowiadającego się za Albrechtem.

3. Niezależnie od deklaracji politycznych dwór habsburski starał się 
o agitację polityczną wśród społeczeństwa czeskiego za pomocą popu
larnych utworów literackich Petschachera, gdy ze strony polskiej po
dobnych zabiegów stwierdzić nie możemy. Nasuwa się wniosek, że po
litycy z otoczenia Albrechta wiedzieli o niechętnych dla Niemców na
strojach w Czechach i chcieli je w ten sposób przezwyciężać. Natomiast 
w Krakowie, licząc na przychylność społeczeństwa czeskiego, uważano 
tego rodzaju akcję za zupełnie zbędną.

4. W przeciwieństwie do intensywnej propagandy stronnictwa habs
burskiego przeznaczonej dla Rzeszy, prowadzonej tak przez posłów 
Albrechta, jak i przy pomocy utworów literackich (przykład Radelera), 
nie obserwujemy podobnej akcji dworu krakowskiego na terenie Polski, 
która miałaby pobudzić społeczeństwo polskie do poparcia króla w spra
wie czeskiej. Na różnicę tę wpływały zapewne trzy czynniki: Po pierw
sze, Albrecht, który był bezpośrednim władcą Austrii i Węgier, nawet 
po wyborze na króla rzymskiego musiał zabiegać drogą agitacji o pomoc 
książąt i miast Rzeszy, do czego król jednolitego, zwartego państwa pol
skiego nie był zmuszony. Po drugie, popularność sprawy czeskiej w Pol
sce mogła wydawać się tak wielka, że szerszą propagandę skierowaną do 
społeczeństwa uznano za zbędną. Po trzecie, agitacją na piśmie zajmo
wali się wtedy duchowni, a ci nie byli przecież zainteresowani, aby 
nawoływać ludność Polski do braterstwa z husyckimi Czechami. Du
chowni urzędnicy kancelaryjni i literaci nie chcieliby się narażać swym 
kościelnym zwierzchnikom przez udział w jak najbardziej niepożądanej 
przez nich proczeskiej propagandzie politycznej, mającej umocnić so
jusz obozów dworskiegp i prohusyckiego w Polsce z taborytami i hu
syckimi panami w Czechach. Zawiązana w kwietniu 1438 r. w czasie 
przyjmowania korony czeskiej przez Kazimierza Jagiellończyka anty- 
husycka konfederacja korczyńska świadczy o tym, że pewne wpływowe 
klerykalno-magnackie koła w Polsce chciały odciąć kwestię czeską od 
społeczeństwa polskiego.

5. Propaganda dworu habsburskiego poza Czechami, na terenie ca
łej Europy, wydaje się być mocniejsza pod względem ilości pism i tery
torialnego zasięgu jej oddziaływania od propagandy jagiellońskiej. Jest 
to zrozumiałe, gdyż kontakty Albrechta jako króla rzymskiego, węgier
skiego oraz władcy Austrii były znacznie szersze niż kontakty króla pol
skiego i jego dworu.

6. Ton propagandy dworów, zwłaszcza w dokumentach dyplomatycz
nych, był umiarkowany. Posługiwano się argumentami rzeczowymi, uni
kając na ogół obelg i złośliwości.



7. Innym tonem posługiwały się utwory literackie, których autorzy 
nie skrępowani zwyczajami i względami dyplomacji mogli używać zwro
tów bardziej ostrych. W zabytkach agitacyjnych czeskich: K rótkim  ze
braniu  i Liście A leksandra M acedońskiego, widzimy namiętne wybuchy 
czeskiej, słowiańskiej dumy narodowej splecione z fanatyczną niena
wiścią do Niemców i wszystkiego, co niemieckie. Stanowiły one natu
ralną reakcję na groźbę powrotu przewagi żywiołu niemieckiego w Cze
chach, związaną z kandydaturą habsburską. Literatura agitacyjna pro- 
habsburska posługiwała się ostrymi, napastliwymi zdaniami w stosunku 
do taborytów, Jagiellonów i Polaków, nie szczędząc im obelg i wy- 
myślań. W pismach literackich zwróconych do szerszych warstw uży
wano ze zrozumiałych względów akcentów demagogicznych. Czeskie 
pisma agitacyjne miały pobudzać dumę narodową i wzywać do popar
cia króla słowiańskiego, a pisma stronnictwa habsburskiego siać niena
wiść przeciw heretykom i ich polskim sprzymierzeńcom.

DER IDEOLOGISCH-PROPAGANDISTISCHE KAMPF UM DIE JAGELLONISCHE 
KANDIDATUR IN DER TSCHECHEI IM JAHRE 1438

Der Aufsatz befasst sich mit der propagandistischen Seite des Kampfes um 
den tschechischen Thron zwischen Albrecht II. von Habsburg und Kasimir, dem 
Bruder des polnischen Königs Wladislaw III. Diese Frage wurde bisher nicht 
eingehend bearbeitet, obwohl sie mehrmals berührt wurde, und zwar von A. So
kołowski, W. Wostry, R. Urbánek und E. Maleczyńska. Der Verfasser bespricht die 
polemische Literatur beider Seiten, die in tschechischer, deutscher und lateinischer 
Sprache geschrieben war. Viel Aufmerksamkeit schenkt er der anonymen tsche
chischen Schrift ,Kurze Zusammenfassung aus den böhmischen Chroniken zur 
Warnung der treuen Böhmen” sowie den antipolnischen und antitaboritischen 
Gedichten der habsburgischen Dichter Petschacher und Radeier.

Auf Grund einer eingehenden Analyse der damaligen politischen Propaganda 
stellt er folgende Thesen auf: 1. Die politische Propaganda des polnischen und 
des habsburgischen Hofes war sehr elastisch. Anders sprach man zu den Tschechen 
und anders zu anderen Nationen Europas. Die Unterschiede waren besonders 
deutlich in der nationalen Frage und in Glaubensangelegenheiten. 2. Die Propagan
daschriften, die in der Tschechei entstanden, stellten sich auf die Seite von Kasimir. 
Kein Tscheche schrieb ein habsburg-freundliches Werk. 3. Der habsburgische Hof 
sorgte für Propagandagedichte des Hofdichters von Albrecht II. Petschacher, die 
sich an die Tschechen wandten. Dem polnischen Kandidaten war eine solche 
Propaganda von aussen nicht notwendig. 4. Der römische König Albrecht II. 
entwickelte eine lebhafte Propaganda in der tschechischen Angelegenheit auf dem 
Gebiete des Reiches, um somit die Hilfe der deutschen Fürsten und Städte zu 
gewinnen. Eine ähnliche Propaganda der Jagellonen in Polen existierte aus ver
schiedenen Gründen nicht. 5. Die habsburgische Propagandaaktion in Europa



(mit Ausnahme der Tschechei) war stärker als die Propaganda der Jagellonen. 
6. Die Propaganda der offiziellen habsburgischen und jagellonischen Diplomatie 
bediente sich sachlicher Argumente, die in einem gemässigten Ton ohne Beleidi
gungen und Böswilligkeiten vorgetragen wurden. 7. Die polemischen literarischen 
Werke dagegen waren leidenschaftlicher, bedienten sich scharfer Worte und 
demagogischer Wendungen. Die von nationalem Fanatismus erfüllten tschechischen 
Agitationsschriften riefen zur Unterstützung des slawischen Königs auf und die 
habsburgischen Schriften säten Hass gegen die taboritischen Ketzer und ihre 
polnischen Bundesgenossen.


