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WIZJA MONARCHY - RYCERZA IDEALNEGO W KULTURZE 

CZESKIEJ OKRESU PRZEDHUSYCKIEGO 

Postać władcy w śrEdniowieczu - podobnie jak w innych epokach -

stawała sit; częst o centralnym punktem rozważań autorów. Monarcha 

po.1a,via si,; w różnych kontekstach sytuacyjnych 1
, różnej też podlega 

ocenie piszc1cych. W całej gamie odmian i wariantów uwydatniaj,! sil/ 
d,va typy podstawowe. Z jednej strony będzie to władca o cech::ich pozy
tywnych, godnych naśladowania, najczęściej „rex iustus", z drugiej zaś 
spotykamy wizerunki tyrana i okrutnika, niedobrego dla poddany::h, 
gr,.esznego i ze psu tego 2

• 

Pcczynić tu trzeba na wstc;pie zastrzeżenie, iż obraz władcy wyłania
J<!CY sit; ze źródeł jest zawsze w jakimś stopniu stylizacjq, nigdy nie ma
my do czynienia z rzeczywistym portretem monarchy, a jedynie z jego 

mniej lub bardziej skonwencjonalizowanym ,vizerunkiem. Plan id,,alny, 
literacki i poziom realności przebiegają równolegle, niekiedy posiadaJą 
punkty styczne lub wręcz krzyźu.i�! się, nigdy jednak nie są tożsame. 

Władca jest postacią. która tworzy pewien kanon zachowań społecz
nych, modeluje reakcje i odczucia, kształtuje określony wzór do naśla
duwania. 

Istotnym elementem składowym sylwetki dobrego monarchy jest 
przestrzeganie zasad etosu rycerskiego. Właśnie przeciE;cie siE; tych dwóch 

1 Z bardzo obfitej lilcratury poświc;conej problemom władcy i wh1d1.y w śred
niowiecw zacytujmy jedynie, tytułem wbnru. następujące pozycje: E. H. Ka n
t nr o w i cz. 'l'ltc Kinr;'s 'I'wo Bodics . .'l Study in Mediacrnl Po!itical 'l'heoloqy, 
Princeton I 9�7; P. E. Sc hr am m, Kaiser. Konige w1rl Piipste. Gesammeltc 
Aujsiitze ::ur Geschichtc des 1\Iittelalters, t. I-IV, Stuttgart 1968-1971; R. Fo 1 z, 
/.'idee d'cmipirc en Occident du V-c au XIV-" sifrlv, Par i, 19.�3: F. Gr a u,. L1tte
rai1Lre ·et mcntalite medievales: 1c roi et le peuple (Historica, XVI, Hl69, s. 5-79); 
.J. Skoczek, Icleal króla w �rc>dniowiecznej i renesansowej Polsce (Sprawo

zd<1n'.a Towarzystwa Naukowego wo L \\·owie, XII, 1 !132. ,. 14-21 ); Cz. Dep tu ł ,t, 
:\. \V i t ko w :i ka, Wzorce ide,:J'.cT ::aci!Owcu\ ludzkich w XII i XIII w. (Pol�k" 

dzielnicowa i zjednoczona. pod red. A. Gicy,,1.tor«, Warszawa 1972 s. lUJ-1�8 . 
.szc.:zeg. s. 124 nn.); B. Kur bi�. Sacrum i JJrofn11um. Dwie wizje wlad::11 w pol
,kim średniowiec::u, (Studia ŻróctJorna\\·czc. X.Xil. 19i'i. ,. UJ--·l()L 

2 Por. C r a u s, op. cit., ,. 2:J 
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płaszczyzn, władzy monarszej i ideału rycerskiego, czynimy tematem 

głównym naszej analizy. 

Zjawisko rycerstv.ra i cnót rycerskich to zagadnienie db kul tury 

\Vieków średnich niezwykk· istotne, wspóllworzqce koloryt tej epoki, ale 
Jednocześnie zjawisko z rZ('.du skomplikowanych i wieloznacznych. Uni
wersalna kategoria kulturowa doczekc1Lt .si(; licznych studiów, szczególnie 
wśród badaczy zachodnioc·uropejskich :i_ obszary zaś środkowo- i wscho

dnioeuropejskie ,\. nie\\'iclkim - jak doLid - stopniu przyciągały uv.:a

gę historyków. 
Zasoby źródłowe dostarczają w zakresie naszkicowanego \vyżej te

matu dość int€resujqcej egzemplifikacji dla ziem czeskich. Pytania po::1-
.stawowe, na które bc;dziemy szukać odpowiedzi w poniższych analizach, 
trzmią zatem nastqpująco: jaką form<� przybiera obraz wbdcy w piś
miennictwie czeskim okresu przedhusyckiL·go, w jakim stopniu tworzy 
ono mode1 króla idealne-go, którego przymioty mogą służyć za \Vzorzec 
dla rycerstwa. i wrrszcic ,v jakiej mierze wzorzec ten jest naśladowa
ny, a zatEm jaki .iest typ przekazu pewnych treści kulturowych, jedno 
czy dwukierunkowy (tylko z góry na dół, czy także z dołu do góry). 
Rzecz prosta, przy badaniu zjawisk tak „międzynarodowych" jak ryc2r
stwo trudno mówić o jakichś wyraźnych odrębnościach lokalnych, 
a w każdym razie przyjmowanie wsil;pne takich założe11 byłoby dla 
okresu średniowiPcza niewłaściwe, niemnic•j jednak sani fakt operowa
nia konkretnym materiałem, w tym wypadku cz"eskim, może również 
wskazać pcwne cechy specyficzne. Pamic;tać przy tym należy, że kultura 
rycerska w rozwini(;tej postaci występuje w ziemiach czeskich od poło
wy XIII w. a wiqc później w porównaniu z krajami zachodnimi 4. 

RycerzEm - oczywiście nie w sensie pochodzenia społecznego -
nikt się nic rodzi. r:ie tylko prosty szlachcic, ale i władca. Rycerzem 
człowiek się staje, jeśli naturalnie respektowane są wszelkie niezbędne 
w tej sytuacji wymagania. Tym większ::1 wobec tego rolę przypisuje się 
wychowaniu rycerskiemu. Już od dzieciństwa kandydat na rycerza prze
chodzi cykl przygotowawczy, który ma mu zagwarantować godne i ho
norowe \Vcielenie się \V swą życiową kreacjf.,'. 

\Vśród Luksemburgów czeskich lnvestia ta wygh1dała rozma1c1e. 
Sprawa jest oczy\vista w odniesieniu do Jana Luksemburskiego·\ którego 

3 Dobre ' ob.,;:cn1e 1.c,L:w:enie bibliograficzne prac o rycerstwie w antologii 
tck,tów różnych badaezy pod redakcją A. Bnrsta; Das Rittertum im Mittela!ter,

Wissenschaftliche Huchgesellschuft, Wege C1er Forschung. t. 349, Darmstadt 1976. 

� Ostatnio wb. l'fehled dejin Ceskos!on:nsl-rn, t. I, cz. 1 (do roku 1526), Praha 
J 980, S. 237 Il. 

5 Z nowszej literatury o Janie Luksembur�!cim por. np. F. 1\.1 e 1 t zer, Die

Ostraumpolitik Konig .Johanns t•on Bóhmen. Ein Beitrag zur Ostraumfrage im 
14. Jahrhundert, Jena 1940, czy R. Ca ze 11 c s, Jean l'At·eugle, Pari., 1947. Dzie
łem pod�tawowym pozostają 2 tomy Ccskych clejin, t. II. cz. 2; Krcil cizinec, Praha
l 939 : t. II, c-Z. 3; Karel IV. Otec a syn, Prah,1 1946, oba napisane przez J. �ustę.
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całe życie było żywym potwierdzeniem aktualności i obecności idei ry

cerskiej w XIV-wiecznej Europie. Karol IV wychowanie odebrał także 

typowo rycerskie. W wieku 7 lat oddano go na dwór francuski jako pu
zia 6. póżniej zaś wysłano już jako giermka do Włoch, gdzie w licznych 
;,;unpaniach i jako szesnastoletni młodzieniec został pasowany i uzyskał 

godność rycerza. 

Wacła,v IV z ko!ei wychowc:nia rycerskiego nie otrzymał s. Rozpiesz
czcny przez ojca Karola IV, szykowany był już od wczesnego dzieciń
stwa do zasiadania na tronie cesarskim i do przyjmowania hołdów. Być 
może, brak owej edukacji rycerskiej był j2dn;_1 z przyczyn jego później

szych nicpowodze11. Dość powiedzieć, że Wacław IV nigdy w życiu oso

biście nie walczył. 
W lvlcralitates Ccrroli IV !J, utworze, którego powstanie łączy się z oso

bc! Ki1rola IV, zawarte s,1 \Vskazówki dla króla na temat wychowania 
swego następcy. Choć \Vi f.;C autor przeciwstawia si(? nadmiernemu ko
rzystaniu z rozrywek rycerskich i dv,:orskich, takich jak wędrówki w po

:,zukiwaniu przygód i łowy, i zaleca większą dyscyplinę, to jednocześnie 
Z\vraca \vyrainie mvagq, iż syna należy wychować na człowieka odważ
!1('go. formułując ton postulat ostro: .,lepsi jest clovek neplodny nez ten, 
vzto ma syna nestatecn�·ho" 10_ 

Wychowanie w duchu rycerskim nie wydaje siq więc w XlV-\viecz
nych Czechach w kn;gu monarszym być wcale wartościc1 zdezaktualizo
wane) (gdy się uwzglqdni, że apogeum idei rycerskiej w krajach klnsycz
ncgo feudalizmu przypada na XII i XIII w.). 

Król. który nie moŻG zostać pełnoprawnym rycerze>rn nie będąc pa
SO\\·any, posiada jednocześnie moc i przyv,Tilej udzielania innym pasa 
rHcrskiego 11

• Z terenu Królestwa Czeskiego nie posiadamy, nie
stety, żadnego \vyczcrpujc1cego, bogatego w szczegóły, opisu cer2monii 
inicjacji rycerskiej. Jednakże \vzmianki o tym, że rzecz sama miah 
miejsce, są dość liczne, a godność rycerska przyjmowana jest zawsze 
z rc:ki władcy. O istnieniu takiego zwyczaju w XI w. napomyka już 
Kosmas 12, całkiem zaś bogatej egzemplifikacji dostarcza wiek XIV.

r, Por. "\V. K Ie i :1. KGiser Karls IV. Jzlgenclaufen11wlt ill Frankreich und 
,icssen Einfluss auf scine Entwic1dnng, Berlin 1926; .J. Spe v ."t cek, Karel lV. 
Zz ,·oi a cliło ( 1316-137S), Praha 1979, s. 74, sugeruje, że Karol umlejętnuści rycer
skie i wojenne zdobył nie we Francji. ale dopiero póź.!1iej. 

' Pu:-. C. Dum o n te 1, L'impresa itaUana cli. Gioi:crn11i cli LHssemburgo, To
'no 1952. 

6 Z. Fi a i a, Pfeclhusitskci Cechy 1310-1419, Praha 1978, s. 294. 
� Dzieło napisano po łacinie, a prawie połowę tekstu siybko przełożono na 

cze,ki. Tekst czeski w: .1. E m,l er, Spisot·e cisa fe Karla IV, Praha 1878, s. 119-
1:lO, prJd tytułem; V(Jklady a nauceni duc1tor11i Knrla IV. 

1o E rn Ie r, op. cit., s. 124. 
l1 Por. np. M. Kol ar, Ccskomoravska heralclika, t. I, Praha 1902, s. 43. 
12 Cosmae Pragmensis Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz (MGH, ss. rer. 

Germ., Nova series, t. II, Berlin 1923, s. 111), o roku 1061: .,sumpsit milifare cin-
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Np. przy uroczystej koronacji Jana Luksemburskiego na króla Czech 
pasowano na rycerzy dwóch młodych szlachciców i dopuszczono ich także 
do zaszczytu włożenia diademu na głowę koronowanego króla u_ 

Monopol królewski w tej dziedzinie potwierdza Konrad Waldhauser, 
ką.znodzieja austriacki działający w Pradze, pisząc: ,,kteremuz kolvek 
mladenci kral da zasiJek mecem, kdyzto se na nepfately zbieraji" 14. 

Niezależnie od pewnych doraźnych korzyści, jakie mogły występo
wać przy okazji pasowania na rycerza, takich jak awans w hierarchii 
społecznej, wysoko ,v dalszym ciągu ceniony jest walor symboliczny 
i ideowy owej ceremonii. Pasowanie nakłada na rycerza pewną sankcjt-; 
moralną, daje możliwość autoidentyfikacji z określoną grupą, stanowi 
także dyrektywę postępowania w zgodzie z przyjętym kodeksem zasad 
wspólnym dla tej grupy u. 

Pierwszorzędne znaczenie posiada fakt, iż sankcji owej udziela naj
wyższy zwierzchnik w hierarchii świeckiej. Zaufany kronikarz Karo
la IV, Benesz Krabica z Weitmile, notuje, że władca ów w 1356 r. pod
jął akcję mającą na celu wprowadzenie pokoju w całym kraju i starał 
s..iG ukrócić rnzbój, łup1estwa i grabieże. Jako przypadek szczególny nasz 
autor podaje z wyjątkowym zgorszeniem, że ujęto nawet w gronie ra
busiów rycerza pewnego „Johannem dictum Panczer", którego w swoim 
czasie sam cesarz pasował 16. Przyjęcie owej godności z rąk monarchy 

gulum", czyli stać się wojownikiem, i tamże, s. 113-114 o roku 1068: ,,revocaut 

fratrem suurn .Jaromir de Polonia et disdngunt eurn zona militari et iterum recipil 
habitum et lonsuram clericalem", tj. ,,pas wojenny rozwiązać", czyli uwolnić się 
od wojskowego rzemiosła. 

18 Kronika ::brastawska (F. rer. Bohem. IV, Praha 1884, s. 176-177): ,,Duo
eciam iuvenes genere nobiles per regem tunc coronandum in ipsa hora facti sunt 
milites baltheo cinch militari, qui ad tcnendum preciornm diadema sup;;r caput 

regium fuerant depu ta ti". 
u Staroceske :::apracovan1 Postily studentu svate University Prazske Konrada 

Waldhausera, ed F. Simek, Praha 1947, s. 97 n. 
15 Z literatury o pasowaniu rycerskim czy szerzej o ceremoniach wprowadza

jących nowych kandydatów do grona rycerzy por. L. Et t m ul le r. Einiges 
iiber den Ritterstand uncl iiber dei bci der Erthei!ung dieser Wiirde einst iibliclien 

Gebriiuche (Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich, 11, 18.56/1857, 
s. 91-100); K. T re ·is, Die Forma lita ten cłes Ritterschlags in der altfranzosische;i

Epik. Leipzig 1887; W. Erb c n, Schwertleite und Ritterschlag. Beitriige zu einei·

Rechtsgeschichte der Waffen (Zeitschrift fur historische Waffonk:rnde, 8, Hll8/20.
s. 105-167); E. H. Mass ma n n, Schwertieite und Rittersch[ag, clargestellt auf

Grund der mhd. literarischen QueHen, Hamburg 1932; F. Piet z ner, Schwer!

leite und Ritterschlag, Heidelberg 1934; D. Sand ber g er, Die Aufnahme in

den Ritterstancl in England (Archiv fur Kulturgeschichte, 27, 1937, s. 74-9:3);

R. F. A ck er ma n, The Knighting Ceremonies in the Middle E11oiish Romance,

(Speculum, XV, 1944, s. 285-313). Spora liczba prac nie zmienia faktu, iż slu�rność
zachowuje ciągle opinia G. Duby, Les origines cle la cliernlerie, (Ordinament'
rnilitari in Occidente nell' alta medioevo, Spoleto 1968, �. 758), �:e nie po;\\damy
dotąd całościowego ujęcia problemu pasowanic1 rycerskiegó.

16 F. rer. Bohem., IV, s. 525; por. też Fial a, Pfedhusitske Cechy, �- 216. 
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nie uszlachetniło go jednak, jak widać, na stałe. Ten przykład uprzy
tamnia nam, jak dalece odebranie pasa rycerskiego przekazanego przez 
wlndce;· wi,izano z wymogami określonej postawy etycznej. 

Ważnym elementem w ekspresji osobowości władcy - .,pierwszego 
1Yctrza" - pozostawało uczestnictwo w rozmaitych przejawach bogatej 
obyczajowości przynależnych do kultury rycc•rskiej. Była to swoista 
dziedzina aktywności monarchy, ale róv.rnie ważna, jak inne, i mvażnie 
obserwowana przez współczesnych 17. Wśród Luksemburgów zasiadaj,1-
cych na tronie czeskim wyróżniał się w tym kontekście zdecydowanie 
Jan. Uczestniczył on w wielu turniejach rycerskich \V całej Europie. 
Osiągał wiele sukcesÓ\V, np. w r. 1332 \V Paryżu, gdzie l X w dzień 
św. Remigiusza odbywał sic� turniej z okazji pasowania na rycerza pier
worodnego syna króla Francji 18. Nie zawsze jednak ,vychodził z tych 
zrnagc111 bez szwanku. Kronikarze notują, iż 1·az został ranny na turnieju 
we Francji ·W 1335 rn, zaś w 1321 r. w Pradze spadł z konia i cit;żko się 
poturbował. W tym ostatnim wypadku zabłocona zbroja i zbrudzony 
strój władcy dopełniły obraz \vidowiska. które dziejopis Piotr z Żytawy 
sk\vitowal sło\l.rami: .. rniserabile spectaculum··. ,l sam król wyszedł z nie
go ,.semivivus'' 20. \V podobnym tonie wypowiedział się później Benesz. 
z Weitmile pisząc, że .Jan uczestniczył \V turniejach kosztem własnego 
zdrowia 21• 

Pozostawanie pod rządami tak dzielnego i wyróżniającego si<.; walo
rami rycf.'rskimi władcy mogłoby być jedynie powodem do dumy. Obiek
tem krytyki kronikarzy jest co innego. Piotr z Żytawy wspomina. iż 
w r. u;34 w czasie s,vej podróży do Niemiec i Francji poszukiwał .Jana 
LukwmburskiPgo, ale \vhidc::i ów. znajduj:1c:-,- si� \V ciągłych rozj:1zrlr1ch 
po Europie, był dlań nieuchwytny. Jan uchodził za na.1dziclniejszcgo 
\VSpółzawodnika w turniejach i ćwiczeniach rycerskich. Szkoda tylko -
powiada kronikarz ·- że Czesi nie korzystU.Fl z tej jego działalności, 
gdy w kraju szerzą siq grabieże i rabunki 2� Widać więc, że istniała 
możliwość połączenia rzeczy pozornie dość odległych. statusu .,blc;dncgo 
r:vccrza·· z całkiem konkretnymi potrzebami społecznymi. Inna spra\va, 
że opat z klasztoru cysterskiego w Zbraslawiu. Piotr, ma tu przede 
wszystkim na myśli interesy własnej sfery. a wit;c duchowiróstwa. 

Choć w mniejszym niż ojciec stopniu. Karol IV również µodJ,,gał 
wpływom szerzącej się mody obyczajowości rycersko-dworskiej. 

11 Por. W. M ii n c h, Geclanken il ber Fiirstcn cr:delwnq aus alter und ne,leT
Zeit, Miinchen 1909. 

rn Kronika :braslawska, -. Jl4.
rn Tamże, s. :329. 
2'' Tamże, s. 25,.
21 F. rcr. Bohem .. ]\', �- 4<JI: ,,.Tohanne, rex floemie 

et aliis :-nilitaribu;; exe:-cicii, nim'llm clc 1ed,1l:Jatur ,aluti, t;,men pro:,de 110n 
;mmcmor". 

ie Kro11i/.:u :brcu,latcskc1, .,. :i:>.:l. 
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W grudniu 134i r. uczestniczył \\·e frywolnych tc::ńcach z kobieL1mi w Bc1-

z:,·lei :n, \V pan; miesil:cy później zaś - 23 II 1348 r. - papież Klt>

rncns VI pisze, iż otrzyma! informacjt; o niezadowoleniu panów nie

mieckich, ponieważ Karol obok innych godnych nagany postGpków, jak 
noszenie ci,tsnych i krótkich swt, nic zachowuje powagi należnej pam,

jaccrnu i uczestniczy w grach ryccrski(:h oraz oddaje sif: ćwiczeniom 
turniejowym �4. 

Wacław IV wychowania rycerskiego. co pruwclu, nic otrzymał, ale 

wie1ny, że wicie czasu poświGcał na polo\vania �.,. a także, c11oć nie ma

m:, przebzów o jego osobistym uczestnictwie w walce, lubił broń. TE: 

ostatnią informację zawdziGczamy relacji Bonifaciusa de Cuppis �6, który 
kierował poselst,vem z Mantui do króla rzymskiego Wacława IY 

w r. 1383 i o wynikach misji powiadomił listownie swego pana, zarządcE: 

Mantui. Relacja pohvierdza samotniczy charakter króla, który najchętnicJ 

przebywał w w�skim gronie przyjaciół, w którymś ze swych zameczkÓ\\. 

mysliwskich. Poselstwa przyjmował rzadko i niechętnie. Na przyspie
szenie audiencji można było liczyć ,v wypadku obdarowania króla 
bronią ]i_ 

Udział władcy w rozmaitych rycerskich „aventure" to sprawa nie
zmiernie istotna dla skompleto\vania sylwetki monarchy aktywnego, ry

cerza w działaniu. Istotna zarówno w życiu, jak i w modelu literackim. 

Motyw ten spotykamy w tłumaczonej na czeski w 2 pol. XIV w. ca
lt·j serii nim,wsów i·:,.,ce r:-;kich i dwor;:;ldch, które docierają do ziem czes
kich najcz0,ściej za pośrednictwem literatury niemieckiej 28• Np. książt:. 

23 Chronica Mnthi(le de ,'iuu:eHburg (:vIGH. �o\"a �er:es. t. IV, fa,c l, Beriin 
Ul24, ed. A. Hofmeister, s. 245). 

24 Montnnenta Vaticana res gestas Bohemicas illustruntia, I. Acta Clementi, 
FI. 1342-135:!, cd. L. Klicman, Prngae 1 no:\ nr 975, s. 55-55(5. Por. też J. Jak u
be c, Dejiny literatury ćeske. t. I. Praha l!l29, s. 172; A. Sc hu l t z, Deutsche"

LL'ben im XIV une/ XV Jahrlwnclert. WiL'n-Prag-Leipzig 1892. s. -!76, podaje, iz 

\\" Rothcnburgu Karol IV wziął udział \V 1348 r. w turnieju (hastiludiorum curia' 

i został zrzucony na ziemie.; przez rycerza von Stein, po CZ)'m musiał za 60 marek 
wykupić od owego rycei-za swego konia. 

2" Ogólnie o roli polowania w żyL"iu władców śrcdniowieeznych Gr a u" 
O]). cit., s. 4:i--46. 

26 Tekst w: R. Knot t. Ei11 ma1tttw1uscher Gesancltsdwftsbericht aus Prar; 
rom Jahre 138.J, (1\Iitteilungen des Vcrcins rnr Geschichte der Deutschell in Bi:ihmer;. 
1898!1S99, t. 37. 337-3,57). 

27 Tamże, s. :!55; .,Stalim rex interrogavit aliquos, dum ful hic, quid portassen

sibi. et si porla;;sem �ibiarma. et si habuissem armct, citius fuissem auditus ab CL 

pro certo". 
'5 O starnc1.esk1ej epice r�Terskiej por. 111. in.; F. Sv ej ko v .- k -S·, (lt'alrn naci 

ccsrcrmi stuclia s/aroće�ke T!ltii'ske epiky, (Acta Univer,;itati,; Carolin,1e - Philo

logica -1-:i. Slavica Pragensia XI, Praha 1969, s. 15:1-163); J. Hrab a k, Ceskci 
sti'eclorekó rutir.skci epika (Ćc,koslovenske pfednasky pro VII. mezinarodni sjezd 
,!a\·i,'cu n' Vct·;aYe. Litcratu,·a - folk,o:· - historie, Praha 19,:3, .,. 159-167) 



l'vlonarcha-rycerz idealny w kulturze czeskiej okre.,u przedhusyckiego 

tytułowy bohater opowiastki o Bruncviku, szykując siq na poszukiwaniE: 
przygód rycerskich sposobi sobie nową tarczG �n. 

Postać \vładcy - rycerza doskonałego konstytuują z jednej strony 
elementy własnej aktywności, które obserwujemy najlepiej w inter
akcjach, w kontaktach z innymi, z drugiej zaś pewne cechy. które wład
ca taki powinien posiadać jako stale komponenty struktury osobowościo
wej. Choć zawiernjcl one sporo materiału topicznego, a \vięc względni(· 
stałych, zastygłych kontaktów :w, nie są jednak wolne od pewnych prze
kształceń i zmian, którym podlegają \V zależności od kontekstu literac
kiego i społecznego. 

Przed przystcwieniem do przedsta\vienia owych cech władcy - ryce
rza idealnego trzeba wysłowić zastrzeżenie porządkujące. Takie poję
cia, jak honor czy szczodrość, nie oznaczajq tego samego dla wszystkich 
pięter hierarchii społecznej, zestaw cech właściwych władcy i np. pros
temu rycerzowi wojownikowi różni się w sposób zasadniczy. To władca 
bowiem tworzy pewien wzór do naśladowania, kieruje siG specyficzny
mi regułami postępowania i dlatego wyodrębnienie etosu władcy-rycerza 
wydaje się jak najbardziej uprawnione. 

Analizę cech władcy rycerza zacznijmy od pokazania zjawiska, mó
wiqc umownie, honoru monarchy. Idzie tu o pewien zespól norm warun
kujących utrzymanie przez władcę godności i prestiżu pierwszej osoby 
w państwie. Zbliżenie się do tego celu ułatwi nam zademonstrowanie za
chowań nagannych z tego punktu widzenia. Kronikarz Pulkava zanoto
wał, iż książę Sobiesław II, pomimo wcześniejszej obietnicy ułaskawie
nia, skazał na śmierć kasztelana Sturmona i egzekucje; przeprowadził. 
Rzecz miała miejsce w r. 1173. Z powodu tego postępku „fama eius sit 
turbata", choć w opinii Pulkavy nadal sprawował władzę „legaliter et 
strennue" �1

. 

Honor swój splamił także książę Janusz raciborski, który w 1:397 r. 
wymordował jako zdrajców na Karlstejnie grupę wybitnych panó,v 
czeskich. Stare letopisy czeskie komentują zdarzenie w sposób jedno
znaczny: ,,A tu jest sveho kniezetstvi poskvrnil, neb prve slul knez Ha
nus, potom jemu riekali mistr Hanus, jakz jest katem był nad pany" 32

. 

Powyższe przykłady opierają się w gruncie rzeczy na zbliżonym mo
tywie działania. Idzie o to, że władca nie dotrzymuje honorowego przy
rzeczenia, tracąc tym samym dobre imię u współczesnych.· Jest to naj-

29 Por. Gr a u,, op. cit .. s. 27. 
3" O topice oprócz klasycznej prat:y E. R. Cu r t i u, ,1. Eltropiii:;che Liter(![(! i· 

und lateinisches Mittefalter, II wyd., Bern i 954, por. też m. in. L. Arb us o w. 
Colores rhetorici. Eille Answahl rhetorischer Figure11 u11cl Gemeinplatze a!.� Hil
fsmittel fiir iJbunge 11 r1n mittelalierlichen Te:1:te11, II wyd, Gottingen 196:3. 

a, F. rer. Boheni., V, Praha 18!:i:1,, ,. 109. 
$! Dilo Frant iska Palackeho, t. Il: Staf i lctopisoi·e ćdti, oprac. J. Charvat

Praha 1941. s. 28. 
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częsc1ej ocena moralna, która nie musi łączyć się ze skutkami rzeczywis
t:-, mi. zależna skc1dinąd od punktu widzenia oceniającego. Ten sam fakt 
może być przecież uznany zarówno za czyn hańbiący wladc(;, jak i za 
słuszne i sprawiedli\ve ukaranie \Vinnych. V>/ świecie stereotypów litnac
kich funkcjonują wi,;c zarazem pewne elementy relatywizmu etycznego. 

By dopełnić obraz rozumienia zachowań - nazwijmy je - h::morn
wych władcy, podajmy też egzemplifikację pozyty\vn�!- W anonimowej 
pieśni napisanej po śmierci Przcm_ysla Ottokara II. Cnntilena de reqe 
Boherniae, czytamy, iż zmarł jak bohater król. który walczył zawsze 

u honor, i przyszła pora, by go teraz opłakiwać: 

Der Behe:11 kline ;.,t nu gc!l'gcl1: 
de, weinent. ougen, ja.mer, :·cgen . 

. . ckr k(i.nc i,l Lol reht ;.tls eiu dcgcn. 
cil'r ie nach erL•n ,treiL 33 

Znajdujemy tu dwn istotne składniki ·postaci dobrego króla. Po pienv
sze, walczy on zawsze o honor i jest to wartość często ist:)tniejsza od 
pokonania przeciwnika, jeśli nie dotrzymano przy tym wymaganych re
guł walki, po drugie zaś - spotykamy popularny ,v średniowieczu topos 
strumieni łez wylewanych po stracie dobrego wladc:-,· :i4. 

Guillaume de Machaut, poeta francuski, który przez długie lata pozo
stawał w służbie Jana Luksemburskiego 3\ składa mu ,v S\\'l'j twórczości 
wiele hołdów. W utworze Le Con fort d' Ami opisuje liczne wyprawy rno-
11a rchy i walki. które staczał. pisz�ic bm m. in., ŻP .J<1n zdnbywał czuść· 
i honor, rozdawał zaś lenna i kosztowności. Nic nie zatrzymywnł dla sie
bie poza honorem, a tego miał więcej niż ktokohviek inny. Uważany był 
za najlepszego z dobrych 36. 

Opinia francuskiego poety z jednej strony podkreśla rolt: czci, którPj 
me da się przeliczyć na żadne walory muterialne, a z drugiej wskazujv. 

33 De1ilsd1e Uederclichtcr des 12. bis 14. Jh,\ ed. K. B,trt,ch. 4 ed. \·on W. Gt•,
\hcr. 2. Ncudruck, Berlin 1910, nr 48. 

3·1 O roli płactu i innych afektowanych reakcji w �rcdniowieczu pnr. H. \\' L' ;_ 

g ,\ n d, Trane11. Unter:rnclrnngcn uber dus Wcinen 111 cler elew scher Sprache 1uul 
Literatur des Aliltcla!ters. I3onn Hl58. 

35 K .. J 'r" c· e k, 'Gtli!lcrnme de .\Jaehuut. sekretór l,:rrile Ja11a Lucembursk i;iul, 
tCasopis Ccskćho l\Iusea. 52, 1878. ,. 78-93); Sus ta. Król ci:::mec, s. 21.��-�lti, 
:l52-354. 384. ,Hi6. 474; V. C (' r n �-- Sla ro<'eskci mtfostna lurika, Praha l 948. 
,. 18h nn. 

ac O<?tine; 1ie (;1d!iuume 1/c .'\Juchcnd. \. IJI. ed. E. IIocpff!Wr, Par', 1!Hl8. 
103-109. m.11:. 

,:\ la pris e\ honneur cunqucrre 
11 donnoit fiL'l'. joiau, et tl'rre 
Or, argent; riP!l 1H.· retenoit 
Fors l 'onnC'ur; ad ce se te,10:1 
i·:t il Cl «nli, ;i:,1:-: que nu',. 
i.h•, �),łn_..: j':_1 :: �niL�nd:·e::- tl�1n1=-"-
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że właśnie król miał pierwszeństwo w jej udziale i jej demonstrowaniu. 

Dzielna postawa na polu bitwy, odv.,·aga osobista, to cechy, które dla 
oceny postaci władcy odgrywają zasadniczq rolę praktycznie przez całe 
wieki średnie. Niemniej, jak zobaczymy, dostrzegamy na tym polu cie
kawą e\volucjq. 

V,/e wczesnym i rozwiniGtym średniowieczu monarcha dawał przykład 

sw,i postawą na wojnie nie tylko jako wódz, ale jako uczestniczący 
w walce wojo\vnik n. Austriacka Kronika rymowana Ottokarn Styrskiego 

podaje nawet iż ,v bibvic przeciv.· Rudolfowi Habsburgowi Przemysł 
Otokar II chciał w pojedynlu; zaatako,vać szyki nieprzyjacielskie i dopie
ro otoczenie pov>'strzymalo go tłumacząc niewluściv.;ość t;ikicgo postępo
wania 38. Jan Luksemburski z kolei także zwykł dawać osobisty przykład 

w działaniu i nie oglądać się na to,varzyszy. W r. 1345 książę opa\vski 

1'1ikolaj wezwał na pomoc Jana przeciw zagrnżającemu mu Kazimierzowi 
Wielkiemu. Jan obiecał nadejść: z pomocą, gdy nieoczekiwanie, jak wspo
mina Karol IV w swej autobiografii, baroni czescy odmówili udziału 
w wyprawie argumentując, iż nie mają oni obowiązku walczyć poza gra
nicami królestwa. Nie zrażony tym król wyruszył jedynie z 500-osobo

wym orszakiem oświadczajqc: ja ruszam, a zobaczymy, kto będzie miał 
odwagę z'.lslać po moim odjeździe. I rzeczywiście, wedle relacji Karola 
to zdecydowane posunięcie poskutkowało. Zgromadzeni panowie pociąg
m;Ji za swyn.1 władcą i Jan, nim przybył do ksiqstwa opawskiego, miał już 
wokół siebie 2 tys. ludzi 39. Własny przykład władcy łączy się tu zręcznit' 
ze znajomosc1,1 oddziaływania psychologicznego na podwładnych. 

Dzielność i odwagę Jana Luksemburskiego podkreśla wiele różnych 

żróde?ł, m. in. wspomniany już Guillaume de Machaut, a także drugi 
poeta francuski Eustache Deschamps 40_ 

Posiadaniem tych samych cech zyskał też sobie uznanie współcze>s
nych Przemysł Ottokar II. M. in Friedrich von Sunburg, jeden z minnc
sangerów goszczących na dworze Przemyślidów, towarzyszył mu w wy
prawie na Węgry i sławi tamtejsze waleczne czyny króla, których był 
świadkiem 41

. 

"7 Por. np. Gr a us, op. cit., s. 47.
�8 Ottokars Osterreichische Reimchronik (MGH. V '1-2. Deutsche Chronike11, 

ecl .. 1. Scemi.illcr, Hanno\·er 1890-189:J, 16, \V. 490-AiLl). 
39 F. rer. Bohem. III, Praha 1882. s. 366.
·
1 B),l on takŻL' w Czc:c:hac:h i ,,. podobnym to:1:c do ::vl�1l"l1,n1t ",iie·.va ,:noty 

:·�-cn,kie .Jana. Pi,ze m.in, że król uc,;k: był d1.ic!ny. ,,·:cickrnl· ,n:io<l swe cho
:·:1gwie : każdy uw,1ża go za bohatera: 

.,Le vaill,rnt Roy de Bch«ingne 
ąui tant fist paroir s'en�:,ignc 
cpe chascun le iient pour peux .. .'' 

:Je,,ne:; compleles <i'Eu:;tache Descliamps, cd. G. R.1ynac1d. ·Pa:·is !HO:l 1Societe de., 
.\:ll:ic:n, tcxtc.- Franc.ii,;. t. ll, .,. :rnt;, w. lii nn.). 

4' .-\. Kr ,i ,1 .,, .lru1 :: .'Widwlo1·ic. XemC'c-1:r, l.1ci,etł li'i11ri<"kilo ,·d:u. Prnh:1

l088, :-'.. :j4:, 
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Ci dwaj głośni władcy czescy, Przemysł II i Jan Luksemburski, do
czekali sit; bardzo kontrowersyjnych opinii u dziejopisów. Charakterys
tyczne jednak, że wśród sądów krytycznych nikt nie pcdaje w wątpliwość 
ich dzielności 4:?. Takie właśnie stanowisko zajql Piotr z Żytawy \"1 sto
sunku do Jana Luksemburskiego. Choć krytycznie ocenia jego rozrzut
ność. a także uciskaniP finansowe mieszczan. to nie odmawia mu bynH.i
mniej wielkiej odwagi osobistej i dzielności .i:i. 

Cech,\ charakteryst:,·czną wizerunków króla w literaturze europe.1skiej
jest to, iż \Vladcn cornz rzadziej osobiście uczestnicz:,,· w bitwie. O il2 p:i
cz,!tkowo spotykamy opisy niezwykłych dokonań monarchów, którzy 
w pojedynkq mieli rozstrzygać o losach wojen i własną ręką kłaść poko
tem tłumy nieprzyjaciół, o tyle z czasem w rozwiniętym i póź.nyrn śred
niowieczu z pierwszej linii przesuwają się oni do tylu i koncentrują SWćf 
uwagę na dowodzeniu wojskiem 44. 

Zjawisko to obsenvujerny także w Czechach u. Przykłady władcó\Y 
wojownikó\\', którzy sami rzucali się z broni..i w n;ku na nieprzyjaciół -
choć też były one raczej sporadyczne - ko11czc! się praktycznie na Janie 
Luksemburskim, gdyż Karol IV uczestniczył osobiście w bitwach jedynie 
,v pierwszym okresie swego panowania. Niemniej jednak cnota dzielności 
nadal ceniona jest bardzo wysoko. Świadczy o tym zapis w anonimowym 
„zwierciadle książt;cym", przypisywanym Karolowi IV, a powstałym pod 
sam koniec życia cesarza, gdzie stary władca wśród innych rad dla swego 
młodego następcy z::t!eca mu także m<,stwo, choć nic precyzuje bliżej, nu 
czym by ono miało polegać 46. 

Autor „zwierciadła książęcego" 47, zredagowanego pod koniec XIV w., 
kartuz Michał z Pragi, w swych rozważaniach o cnocie fortitudo, zwraca 
uwagę, że ten, kto ją posiada, jest zdolny do przezwyciężenia różnych 
niebezpieczeństw, a nawet do uniknięcia śmierci w bitwie. Stąd prosty 
wniosek, kontynuuje. Michał, że cnota ta jest niezbędna dla księcia, na 

'2 Np. Olachcr ouz dL·r Guel. autor Kroniki styrsk1ej - cyt. przyp. 38 - na
slawion.,· jc�t do Przl'm�·sła lI mocno krytycznie. ale dodaje mu stale określenie 
,,bogaty i śmiały" - np. Ottokars Gsterreichische, w. 172; por. l\<I. Sv a to s, Pfe
mysi Otctka r Il ve .-i-iłtlt• .Hyrs/(e rymovane kroniky. Otnd1ern ouz der Geul a ćcskc 
rymo1·ane kro11ik11 tzi-. Dalir.i.ila. {Folia Historica Bohernica. I. UJ79, s. 246). 

'3 Kro11ilw ::/Jrnslawska. passim; por. Fi a! ,1, op. cit., s. 101. 
.11 Por. przyp. :17. 
4.; P. Cho c. S mefrm i śtitem. Cesk'e rane fetidrilni vojcvstt·i, Praha 1967 

�. J/2 n. 
46 Ein Fiirstenspiegel Karts IV, ed. S. Steinherz. Frag l!l25, s. 64. 
·
17 Wśród bogatej literatury o „zwierciadłach biążc;cych" z.wróćmy uwagc; n« 

następujące poz."Cjl.': L. K. Bor n. The Perfect Prince'. 11 Stucly in Thżrtec11tlt anri 
Fołlrteenth Ce11tury Tclcals (Speculum, III, 1928, �. 484-;')04); W. Berg es, Die 
Fiirsrc,tspiegel des hohen und spiiten Mittelalters. Leipzig 19:38; O. Lot t i n, Le., 
premieres clefinitions t'l ciass-ifications des 1:ertus ml moye11 age, ·(P,ycho!ogic et: 
morale aux XII-c ,il•clc,. t. llf. cz. 2. Louvain 1949 .,. 99-150). 
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którego barkach spoczywa prowadzenie \•.;ojny \V obronie wspólnego do
bra swego ludu. Książę, posiadajć\CY fortitudo, jest \V stanie nie tylko 
osiągnąć zwycięsbvo nad swymi przeci\vnikami, uzyskać ziemskie' zdoby
cze, sławf; i honor przewyższaj;;\Ce sukcesy inn:-;ch ludzi. lecz m:.iżc także· 
sięgrn1ć po wieczną slawG ·1s. 

Antyczne przeciwstawienie „fortitudo et sapientia'' w średniowiccz\_, 
połqczylo sil; właśnie w osobie władcy. któr:y mn być zarówno dzielny. 
jak i mądry. Z czasem \V syhvetce chwalonego monarchy na plan pierwszy 
wysuwają się \valory umysłowe, wykształcenie, ogbda, poparcie dla sztu
ki i literatury. Ideałem staje się „rex" lub „imperator litteratus", ale 
fortitudo bynajmniej nie znika. ch'.lciaż sch:)dzi nieco na drugi plan. To
pos ten w okresie renesansu funkcjonuje jako pohiczenie „broni i nauki''. 
ć1 u Balzacn jeszcze czytamy: ,.co zacząłem mieczem, dokończyłem pió
ren1" H. 

Zmianom tym daje wyraz Michał z Pragi, wysoko przecież ceniL\CY 
cnoty wojenne władcy. pisz,1c: ,,Melior est sapiencia quam arma belli
ca'' .;o_ Również w innym miejscu ten sam autor zaświadcza istnicni2 
wspomnianej ewolucji wskazuj,ic, że ksi,!żęta wojownicy są oczywiście 
potrzebni, lecz znacznie. bardziej potrzebni s,i książęta mądrzy, którzy 
mog,1 pełnić obowiązki dowódców 51

. 

Szczególną formą demonstrowania dzielności władców był pojedy
nek .;2, przy czym rzecz sama należy bardziej do sfery fikcji niż realiów. 
Konflikt zbrojny dwóch krajów w wyobraźni współczesnych jawi sit: 
jako rozszerzony pojedynek, czyli inaczej spór o charakterze usankcjono� 
\Vanym normami prawnymi. Bitwa różni sic; wi�c od pojedynku lub spot
kania rycerskiego w szrankach jedynie liczebnością walczących. I-Ionon" 
Bonet w swJ1n Arbre des batailles wszystkie trzy rodzaje zalicza do teJ 
samej kategorii, ale wyrażnie rozróżnia „grandes batailles generales'" 
i „batailles particulieres" "3

• Powstał również motyw pojedynku dwóch 
wodzów, książąt walczących po przeciwnych stronach, który to pojedynek 
miał rozstrzygać losy bitwy. Wątek ten posiadający wczesną metrykę, 
zachował znaczną żywotność także w schyłkowym okresie średniowiecza . 

. 1s W. G. St or ey, The De Quattwr 1:irtu1ibus carclinaUbus pi·o erud1tio11e 
pri.11f'ip1un. of Michael the Carthu.�ian of Prag11e . ..1 nitical te.--ct and study. Salz
burg 1972. (An,1!ecta Cartusiana. VI, s. 9, nn.). 

�n Cu r t i u �. op. cit., s. 184 nn. 
s11 St or e y. op. cit., s. 1?0. 
51 Tamże, s. 197: ,.Multum ,ane necessarii sunt principi milites et bellatorc, 

�;ne quibu, principatus non polesl leneri. Sed Ionge m,tgis necessarii sunt sap:en
w,. ąuos oportet esse mililum directores". 

�2 O pojedynku władców w późnym średniowieczu por. \V. Go 1 z, Vber 
Fiir,ien:::weikiimpfe im Spiitmittelalter (Archiv f(ir Kulturgeschichle, t. 4H. l!l-17 
"'· 135-163); J. Hu i z i n g a. Jesiei', średniowiec:::a. t. I. Warszawa 1966. s. 182 1,>L 

58 Zob. J. Hu i z i n g a. La valeur politique t!t militaire des idees de c/iernle
ne a la fi11e du moyen iige (Revuc d'Histoire Diplomatique, t. 35, 1921, s. 1:lO). 
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Na ziemiach czeskich spotykamy si<i z nim już w pochodzqcyn:i z X w. 

7,ywocie św. Wacława tzw. Krystiana. Książę Wacław zwycic;ża tam swe

go - również książt;cego - przeciwnika. Epizod ten whiczony został 
także do późniejszych opracowan Żywotu św. Wacława. Znajdujemy go 
np. w wersji zredc1go\vanej przez Karola IV. Gdy dwa wojska stm,t;ly 
n;:iprzeciw siebie, Waclcnv zaproponował, by dla oszczędzenia krwi \\·ojo

wników dwaj ksic)ŻE;ta zmierzyli sic: ze sobn. a wynik ich pojedynku wy

znaczy zarazem zwyci1;skc:! stronę w bitwie. Intenvencja niebios na nycz 
sw. Wacława nie dopu�cila jednak do stoczenia walki ;;.i_ 

W późniejszych czasach sytuacje tego t:,·pu, znane również ze żróckl 
zachodnioeuropejskich - np. planowany, a nie zreBlizowan:v pojed::n(•k 
Ryszarda II z Karolem VI w r. 1386 - nie ominqły także najbogatsz:,go 

w doświadczenia rycl'rskic z władców czeskich, Jana Lukscmburski,;go. 
W 1332 r. książę Jan brabancki proponuje mu - przez herolda- z nagim 

mieczem w dłoni - dzień oraz określone miejsce walki. Król jednak ka

zał mu przez całe trzy dni czekać na deszczu ;;:;_ 
Odmienność perspektywy literackiej i rzec:zyv,;istej potwierdza fakt. 

iż w literaturze opcruj„iccj materiałem dotyczącym bohaterów ant,·cz
nych do wymarzonego pojedynku władców jednak dochodzi. \V staroczes

kiej opowieści prozq o Aleksandrze Wielkim, będącej opracowaniem ła
cińskiej Historia de prorliis, a pochJdzqcl'j z 2 poł. XIV w., zn«jdujem:,; 
dwa takie przypadki, przy czym w obu Aleksander Wic,lki z,vyci1:ża 
swych przeciwników, tnkż0 monarchów ''0. 

5-I Krystian (ed. w F. n•r. Bohem .. L. J'raha 1873. ;:.. 227); \\' pó;i.niej�z�j eu:,-cj1
.r. Pe k (t h1, Die We:els- u11<1 Luc/mile, Leue11cle11 miel die Ec-htlieit Clłrisria•is, 
Praga 1906. ·"· 125. 

''" .J. Hu i 7. i n g a, Homo !mlei!s. Z111.J111,n juko .:rócllo kułrłlrl/. \Vargawa ;;u;-;, 
�- 144. 

:,,; Kronika o Alexa11<1ra VeW-em, wyd. F. Pru�ik (Krok VIII, 1894; lX, 18fJ:i; X, 
1896; XL 1897, passim, tu: VIII, 1894, s. 204; lX. 1895, s. 324). Rzeczywi,ty pojedy
nek władców nie może dojść do ,kutku 1. różnych powodów, ob,erwujemy jeci:1ak 
:'.jawi:;ko pojedynku per p:·on1?·a. \\' poemacie niemieckim He:nricha von F?·e(berg 
:i koi'H:a XIII \\·., który op'c\,·a wyprawę r.vcer�k,1 do Pa:-�·ża podjqt,1 p:·zez b·;�a
�ego p.1rn1 cze�kiego .J,111a z :Vlich,1!0-.,·:t:. bohater na,7. pokqn.il we \\·,pa:1::ciej 
w.tlL·c• dwóch sławnych ryce:·z�· francL,.,kich, wyb:-anyt'h dr> ,e:u ,;)Jcejainie ,,:,t·/.
kn'i'a francuskiego:

.,doch nichl h:nge wart gc,parl 
liaz der kunie.: rittcr'.i('h 
hiez in ir ,,·aren 1.icrc-11 ,ich 
zwene ritter t'1z l'rwc'.t 
J'c 1.u dcn be,tcn gL'Zl'lt 

wiirC!l :n Fr,1:1kricht·'·. 
il(�- ;.lu 3, op. cit .. �. 10�----110). Z d!'ug!ej :-:tron.Y .ran z :Vlic.:hału\\'ic 11;.: •>�x·y:1� g:·:.,;!

c-:e w,llczy za honor ,.dcm cdcif:'n kun,ge in I3f.heimlan�". Pod po.,\.H·i;1 wy!:>r:.;1_,·,·IJ 
:·yl't'n.�· dnl'hodzi w'i:c do 1.a:;lt;pl'zej konf1·,ml;1l'ji w,1 'nrów :·�Te1·:;kich dwóch :1.,1-

na:·,·hów. 



Monarcha-rycerz idealny w kulturze czeskiej okresu przedhu,yckiego 1_;� 

Cy\l.:ilizacja rycerska jest. powiada J. Le Goff 57, przede \vszystkirn 
cywilizacją hojności i uniwersalizmu. Choć kolejność tych dwóch czło
nÓ\V bylibyśmy skłonni zamienić, to przecież hojność - pomimo różnych 
rn can cl.rów, jakim podlegał w czasie etos rycerski pozostaje jednym 
z jego głównych filarów. 

Szczodrość to postulat adresowany szczególnie do monarchy i elity 
mużnych. Pamiętając o określonej konwencji, w jakiej akt darowania, ów 
swoisty spektakl rozgrywający się między dawcą a odbiorcą, si(,' odbywa, 
trzeba powiedzieć, że \V)Tasta on logicznie z pewnego układu społeczne
go, w którym znajdujący sic; na wyższych pi<:trach hierarchii dysponują 
WHikszymi środkami. 

Rozdawnictwo władcy może być jedynie dbałością o swych „wier
nych'', o podległą mu drużyn(,', więc występuje wtedy, gdy rola monar
chy polega głównie na dystrybucji łupów wojennych. Funkcja ta wy
pływa ze swoistej urnowy społecznej, ale zarazem staje się nakazem 
etycznym dla władcy, który ma obowiązek wynagrodzić m�stwo i wier
ność swych wojowników. Dla siebie zaś władca rezerwuje tylko sławę 
i honor rycerski. Tak .Aleksander, bohater anonimowej, pochodzącej 
z przełomu XIII i XIV w. rymowanej Alexandreidy staroczeskiej rzecze 
do swych ,vojowników przed bitwą pod Issos: 

... mn� dobre ho s lava pfcjtc 
a sobe vśe zbozic mćjtc. 58 

Hojność w obyczaju rycerskim nie różni się zasadniczo od rozrzut
ności, kiedy ce1em poczynań władcy staje się uzyskanie efektu i wzbu
dzenie zachwytu i podziwu spektatorów. W takich działaniach celował 
szczególnie Jan Luksemburski ,rn_ Może być też - i bywa na interesuj,i
cym nas terenie - środkiem propagandowym, ułatwiającym kształtowa
nie pożądanej na dworze ideologii monarszej. Cała grupa minnesangerów. 
bawiąca na dworach popierających kulturę i obyczaj rycerski ostatnich 
Przemyślidów i korzystających bez żenady z pomocy materialnej kró1ów 
czeskich, wynosi w swych wierszach pod niebiosa ich hojność, rewanżu
jąc się twórczością za gościnę 60. 

57 Wst�p J. Le Goffa (s. XV) do E. Koh 1 c r. I,'ai:enture chera1crcsque. Idć
[lt et reaUte dans le roman courtois. Etucles sur ur jorme de pltis ancien, poeme3 
il' .1rtlrnr et du Graal, Paris Hl74. Podsta\vowa praca o antropologii dam: 
.l\'T. l\l a us s, Essai sur le elan. Forme et raison de lee ha ,ige dans les societes Gr
d1.aiques (Sociologie et antropologie, Paris 1950). 

5s Alexanrlrcida, ed. V. Vazny, Praha 1963, s. 79. 
19 Kronika ::braslawska, s. 316; Cer n)', op. c,t ... ,. 210; Kro,ii/w ::braslawskr1.

�- 1D6, z\y:·aca też np. uwage; na nadmierną szczodrość Wacława III. 
ao Przykłady w: R. \Vol ka n, Gcschichte cl<>r dcutschen Litcrnfw· i11 B0hme1· 

bis ::um .lusgangc des XVI . .!a/1rhunderts, Prag 18!'.i.L s. 176 1:n; Kr a u .s, op. cit„

passim. 



-! Wojciech Iwafo:zak 

Hojność, będąca imperatywem moralnym chrześcijańskiego władcy, 
zostaje z czasem zamknięta w system zracjonalizowanych zależności, 
głównie za sprawą autorów duchownych, a jednocześnie w coraz bardziej 
realistycznych wizerunkach monarszych późnego średniowiecza wyrasta 
zapotrzebowanie na inny typ cnót, i tak oto na arenie wydarzeń poja
\Viają się władcy oszczędni, by nie powiedzieć skąpi. Tak jest w wypadku 
Karola IV i Wacława IV fi1, a równocześnie w tym czasie oszczt;dność
przestaje być wartością naganną 62. 

W sumie, z przyczyn czysto pragmatycznych, szczodrość to cecha prze
de wszystkim władcy, a w znacznie mniejszym stopniu rycerstwa, choć 
znamy przykłady i tego rodzaju. Charakterystyczny jest opis koronacji 
Wacława II, gdy rycerze obdarowali muzykantów, władca zaś zrekom
pensował swej drużynie owe dary 63, Widać więc, że chociaż nie wyłącz
nie, ale w przeważąjącej mierze do szczodrości „poczuwał się" monarcha. 

Tak wspaniałe i godne naśladowania cechy królev.;skie, jak dzielność 
czy szczodrość, nie wykluczają jednak zachowań na pozór z nimi nie 
harmonizujących. Karol IV w swej autobiografii z upodobaniem opisuje 
liczne podstępy i fortele, które zapewniały mu sukcesy w wojnach włos
kich, wśród nich np. mamy otwarcie bram obleganego przez Karola mias
ta dzięki obecności wewnątrz kilku jego przyjaciół 64_ 

Znamy inne jeszcze przykłady sprytu Karola IV. Już po koronacji 
w Bonn w 1346 r. na króla rzymskiego, powrót do Czech wypadł mu 
przez ziemie należące do Ludwika Bawarskiego. Świeżo koronowany król 
rzymski, by uniknąć rozpoznania przez poddanych wrogiego mu władcy 
przebrany za giermka, prowadził w czasie tego marszu konia swego rze
komego pana. Gdyby rzecz się wydała, mógłby nastąpić kres mocarstwo
wych marzeń Karola. Wszystko się jednak dobrze skończyło i w począt
kach stycznia 1347 r. znalazł się on na ziemi czeskiej 65. 

Przedstawione wyżej poczynania korespondują ze zmianami w dają
cym się odtworzyć hipotetycznie kodeksie cnót rycerskich. Spryt i fortel 
stają się równie uprawnione, jak walka wprost, liczyć się poczyna sku
teczność działania jako dominujące kryterium oceny. Rysuje się wyraźna 
różnica w postępowaniu dwóch kolejno po sobie panujących Luksembur
gów: Jana i Karola. O ile pierwszy jest typem władcy-rycerza walczącego 
i działającego w sposób, mówiąc nieprecyzyjnie, ,,honorowy" i prosto
linijny (co bynajmniej nie koliduje z jego talentami politycznymi i dy
plomatycznymi), o tyle Karola stać już na przedsięvnięcia bardziej wy
rafinowane. 

61 Por. np, J. Cap Ck, Vznik U funkce i\i'Oi;e rady (Vestnik Kralovske Ces• 
ke Spolecnosti Nauk, 1938, nr I, s. 27). 

6! Kil r bis, op, cit., s. 38.
as Kr a u s, op. cit .. s. 40. 
64 F. rer. Bohem., III, s. 345 . 

. 65 F i a 1 a, op. cit., s. 80. 



:vlonarc:ha-:·yc:erz idealny w kuilurze czeskiej okrc�u przcdhusyc:kiego LJ 

Zmiany te ,,.,·i,izalibyśmy z zaznaczoną uprzedni:) ewolucją binarnego 
zestawu cnót idealnego władcy „fortis et sapiens", gdy z czasem drugi 
człon w europejskich wizerunkach doskonałych monarchów zaczyna uzys
kiwać przewagę, choć: dzielność i odwaga dalej zajmują eksponowane 
miejsce 66_ Coraz częściej jednak w „zwierciadłach książęcych" występuje 
władca mądry, wykształcony, a poza tym inteligentny i elastyczny \V dzia
łaniu, czyli taki, którego stać także na użycie. nie zaniedbując surowej 
rycerskiej wojowniczości, fortelu jako w pełni uprawnionej metody po-
stępowania. 

W średniowiecznych przekonaniach o władzy krzyżuje sit; sacrum 
i profanum 67_ Ideał władcy rycerza jest także wynikiem syntezy tych 
dvv·óch elementów. Z tego punktu widzenia możemy wyodn;bnić dwie 
tendencje, które stawiajq sobie za cel nadanie pozycji władcy szczegól
nego znaczenia. Polityczn2rnu umacnianiu si,; władzy monarszej towa
rzyszyły bowiem liczne zbiegi ideologiczne, wyróżniaj,1ce wladci:-; od 
cgółu i podkreślajcice jego wyjqtkowe miejsce w społeczei'lstwie. 

Działalność tego typu można oznaczyć mianem heroicyzacji 68. Wynie
sienie, czy jego próba, władcy w świadomości społecznej przez uwydat
nienie kontekstu sakralnego funkcjonov.:ania monarchy, wydobycie jego 
związków z porz,1dkiem niebiańskim, wysunięcie na plan pienvszy ele
mentóv,' religijnych - te zabiegi możemy określić terminem sakralizacji. 

Zarówno heroicyzacja, jak i sakralizacja wykorzystywane sq w bu
dowani u modelu władcy - rycerza doskonałego i ten aspekt szerszego 
znacznie zagadnienia, jakie stanowi udział sacrum i profanum \\. ideologii 
władcy średniowiecznego, będzie nas tu interesował. 

Jednym z na)Popularniejszych w średniowieczu bohaterów antycz
nych był Aleksander Wielki 69. Jego triumfalny przemarsz przez litera
turę krajów europejskich nie ominął także Czech 70

• Oprócz samej obec
ności w literaturze istotniejszy jeszcze jest bodaj charakter, jaki przy
biera owa postnć \V nowym kontekście. W starożytnym zdobywcy Wscho
du średniowiecze upatruje wzór chrześcijańskiego krzyżowca, zd:.iby\vcy 

c-o Zob. przyp. 1fl. 
67 Por. K Lir bis. op. cit., s. 19. 
es S. Cz ar n o w� ki, Kult bohaterów i jego społeczne pod loże. $u;i1.:iu Patryk

bohater narodowy Irlandii {Dzieła, t. IV, Warszawa 1956, s. 13 nn); S. P : eka r
c z y k, Królowie - herosi - bogowie (Kwartalnik Historyczny. t. LXIX 1962,
,. 567-589, passim). 

<9 Dobry sumaryczny przegląd w,1lku Aleksandrn i jego różnych we;·,.,: w llte
raturze: F. P. !VI ag o u n, The Gests of King Alexander of Macec/011, C,imbridge
1926, s. 15-62; G. Cary, The Medieva! Alexander, Cambridge Hl.SG; D. J. A. 
Ross, .A!exa11der l!istorirttus. A Gttide to Meclien1! Hustratecl J\le:i:ander Litera
tł1rc (Warburg Institute Surveys, I, London 1963). 

70 Ogólnie o boh<iterac:h antycznych w literaturach �lowiańskich: J. Mat l,
.-\11tike Gcsta!ten in der slawischen łiterarischrn und Volksiiberlieferung. Ein

Beitrag ;:1lr europii.ischen Geistesgesc/1ichte (Saeculum 6, 1955, �. 419 !m.). 



u; Wojciech Iwańczak 

Ziemi Świętej z rqk niewiernych, uosobienie \Vszelkich cnót rycerskich 71. 

I właśnie heroicyzacja wlc1dcó\\, czeskich odbywa się przez porównywanie 
ich do Aleksandra, gdyż jedynie takie zestawienie może oddać w pełni 
ich rycerskie walory. ,,Specjalizujq"' się w tych porównaniach niemieccy 
minnesangerzy, któ,rzy znaleźli schronienie na dworach ostatnich Prze
myślidów, a szczególnie Sigeher opie\vający zalety Przemysła Ottokara II 
doró\vnujące zaletom Aleksandra n. 

W literaturze europejskiej Aleksander Wielki jeszcze w XIV w. sta
,viany jest przez autoróv,; .,zwierciadeł ksiciżęcych" za wzór doskonałego 
księcia 7�. Za Luksemburgów w Czechach postać Aleksandra pojawia sit; 

nadal w literaturze, chociażby we wspominanej wcześniej opow1esc1 
o Aleksandrze Wielkim z 2 poł. XIV w., czy w Tkadlecku i4, kunsztow
nym dialogu prozq z pocz�itku XV w., ale choć wzbudza ciągle duże za
interesowanie, nie jest prezentowana już jako rycerski wzór do naślado
wania przez czeskich władców. Dalszy żywot Aleksandra w tradycji czes
kiej przenosi sit,• zatem zdecydowanie w stronę fikcji literackiej.

Aczkolwiek monarchowie czescy zestawiani Sc\ także z innymi bohate
rami mitycznymi czy starożytnymi, to  rycerskie cechy władcy ukazują 
się nam w sposób najbardziej wyrazisty właśnie przez porównanie z Alek
sandrem. 

Dla pokazania szczególnej roli panującego, jego rycerskich przewag 
nad otoczeniem, doskonahi „sytuacją komunikocyjną" jest bitwa. Pod 
Crecy 7,, ślepy już Jan Luksemburski - jak relacjonuje dziejopis Fran
ciszek Praski - kazał baronom czeskim, by go zaprmvadzili w naj,vięk
szy zgiełk bitewny. Panowie zgodzili się, lecz zastrzegli sobie, że po speł
nieniu tego uczynku oni raczej wycofają się 76_ Ta sytuacja noszcica cha
rakter przykładu topicznego zbliża się w swej wymowie do inneg::> 
popularnego ,v średniowieczu stereotypu. Otóż władca nierzadko wystę
puje w otoczeniu swej drużyny, anonimowego tłumu, którego rol� spro
wadza siq do tworzenia tła, na którym dopiero w całej pełni mogq 
zabłysnąć cnoty księcia. Cnoty owe mogą zapewnić bohaterowi nieśmier
telność jedynie ,vtedy, gdy są potwierdzone przez ś,viadków 77_ 

11 P,,:·. i::. Koh: c r, 'frobr1clorl-;;ri/; wid hofischer Roma li, Bl'rlin H•u2. ,. Jrj: 
F. Gr al:,, Lc/Jl'11cliuc Vergangcnheit, Ko:n 1975, �- 214 nn.

72 Kr" u,, op. cit., s. 118 n.; W o I ka n, Geschichte, s. 177 11. 

1s W. I3 c r g e ,, Die Furstenspiegel. ,. 6:3. 
n T!·:Clcllećek. Ilciri/..:a mile11ce s Ncstestim, ed. F. Simek, Pniha 1974, '. 4:-;_ 
75 Poi·. dw'.e monografle b:twy: R. Czep pa n, Die Schlacht bei CrecJ/. Bc:·

lin 1906; A. Bur n c, The C-recv War, London 1955 . 
• � Kronika Francis:::ka Praskiego (F. rcr. Bohem .. IV. s. 443): ,.Cul unu� ex 1w

bilibu� rcf(n: Bocm;c res,Jondit: no, il1uc vos ducem us, unus amp:iu;- nibiscu;·,.
n,m red:bi:r,u,•·. 

17 L. S 7. �ze 1 :J. ck a - S l <.; k, H' IU<;[Jil Klio i Kalio/Jl". Staropolska epika
histo-rycz,ia, W me Li w lfl'T:3, �. P,Z. 



I\Ionarcha-rycerz idealny w kulturze czeskiej okrcrn przcdhusyc:kiegri 1; 

$rodkiem do zapewnienia wiecznej chwały może być także bohaterska 
śmierć. Wiele narosło opowieści i relacji, które obrały sobie za przed
miot śmierć Jana Luksemburskiego pod Crecy 78. Jego rzadka odwaga 
spotkała się podobno z hołdem na polu bitwy ze strony króla angielskie
go. który gdy dowiedział się, że w boju zginął władca uosabiający cnoty 
rycerskie, kazał odnaleźć jego ciało i urządził uroczystości pogrzebowe. 
Powiedział przy tym, według Benesza z Weitmile: ,,Hodie cecidit corona 
milicie, nunquam fuit similis huic regi Boemie" 10. Pomimo więc, iż cnoty 
r:vcerskie zajmowały w świadomości zbiorowej określone miejsce, dla 
władcy i pod tym względem zastrzeżone było miejsce specjalne. 

O ile profanum, które wyraża się w heroicyzacji, wynosi władce; po
rnd poddanych, ale nie stwarza między nimi przepaści, której by się nie 
dało przekroczyć, a także pozwala czasem rz,tdzonym spojrzeć krytycznie 
n;:i swego monarchę, o tyle sacrum winduje władcę na takie wyżyny. 
gdzie poddanym pozostaje jedynie bezwzględny szacunek i posłuszer1-
stwo 80• 

Sakralny charakter władzy królewskiej uwydatniały \V sposób spekta
kularny uroczystości i ceremonie dworskie. Opracowany \V okresie pano
,vania Karola IV ordo coronandi, na którego reda keję wpływ przypisuje 
Sil; samemu cesarzowi, kładzie na te czynniki duży nacisk. W czasie 
cerrmonii król ubiera zbroje; ,,niebiańską", hełm, w rękę bierze tarCZG, 
do pasa zaś przypina się mu poświęcony miecz. Dopiero tak wyposażony 
władca wykaże pełniq swej potęgi 81. UmiejGtności i obiekty znakotwór
czc zaczerpnięte ze sfery kultury rycerskiej ukazane tu zostały zatem 
,v kontekście sakralnym. 

Sakralizacja wladcóv,· zajmuje także wie1e miejsca w dziełach sztuki. 
szczególnie podatnych - co v,ynika z ich funkcji i istoty - na symbok 
świc;te 82. 

Obserwowaliśmy dotąd walory władców, realne czy postulowane, któ
re, dałyby się w zasadzie objaśnić jako wartości same w sobie i które 
posiadają swoiście pojęty byt autonomiczny. Teraz spróbujemy przedsta
wić zachowania i postawy, czerpiące swą siłę z zawartych w nich elemen
tów modelujących zachowania społeczne. Wzorce wybitnych monarchóv.
rnial :-,- ,vszak sens normatywny dla ogółu ludzi zobowiązanych z racji po
siad,rnia ziemi i poddanych do służby wojskowej i \V służbie tej widząc?ch 

7' \\'. Ro� e, 1.::011ig .Tohrnrn dr>r Blinclc und rlie Sc/1lr1cht bf'i Crecu (Zeitschrlf'. 
fo,· 11:,tori,chc Waffenkunde . 

.
7, ]!)1:i-Hl!7, .s. Ti-(iO); .T. ś u, ta. Kare! IV. 0/('( 

o ., !111 •. -; •. �04 nn.
•9 F. rer. Bohem„ IV. ,. }14.
"' Por. Ki.irbis, op. cit., ,. 22.

,1 Emler. oJJ. cit..�. 81, nt. tOfi.

'� ;\J'p. nagrobki Brr.ety.-bwa I i Rn.etyslmva II, ,1 takŻl' Przemy.,!a Ottnk;irn Il
w ,1:-ezbitcrium katedry Sw. \V:ta zbudow,rne po ro:H: 1:r,:1. Władcy przcd,tawien: 

,a .i„ko ryce:·7.e odzian:. w zbrojt?.

2 - Sol,ótka 1''8:\ 
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uzasadnienie swej pozycji społecznej 83• To dwór, a w szczególności osoba 
władcy, propagowały ideologię rycerską. O ile pokazana wyżej heroicyza
cja i sakralizacja panującego miały w swych założeniach podkreślenie 
i wydobycie specjalnej pozycji monarchy wobec otoczenia, o tyle przecież 
pewne związki i kontekst społeczny roli władcy są zawsze czy prawie 
zawsze uchwytne. 

Monarcha jest nie tylko wybitną jednostką, jakością samą dla siebie, 
ale wodzem drużyny, tym, który kieruje jej poczynaniami i razem z nią 
dopiero tworzy pewną integralną całość 84• Do tej samej kategorii zacho
wań trzeba zaliczyć wiele przykładów hojności władcy. Hojność owa jest 
pięknym gestem, ale często stanowi po prostu formę wynagrodzenia wo
jowników. 

Wspólne życie z drużyną, oto wskazówka, jaką w Nove rade, bajce 
zwierzęcej z przełomu XIV i XV w., przekazuje królowi szpak: 

At' �e l\'e ,;rdce koji 
kdezto ;;e drui:ina broj i ss. 

Troskę Wacława II o rycerstwo odnotował autor Kroniki :::brasław

skiej, gdy pisze, iż był on „milicie sccularis instaurator strenuus'' 86. Wac
ław II, jak wiemy skądinąd, dbał nie tylko o rycerstwo, ale był ideą 
rycerską tak przejc;ty, że sam napisał trzy wiersze liryczne w języku 
niemieckim, utrzymane w konwencji miłości dworskiej 87. 

Powyższe przykłady dbałości władcy o dl'użynę, potwierdznją żywot
ność lubianego naonczas stereotypu, o którym wspominaliśmy wcześniej. 
Idzie o to, że jest to najcz�ściej dbałość nie o określone, scharakteryzo
wane wyraźnie jednostki, ale o anonimowti, bezosobową zbiorowość, któ
ra stanowi dogodne tło dla uwypuklenia zalet \Vładcy ss .

es Por. np. D c pt ul ,1, \V i t ko w, ka, op, cit .. ,. 1:l5.
s• Eustache Deschamp,. któremu w cza.,ie pobytu w Czechach nic podobało 

sic; nic pozu królem .Janem Luksemburskim. nurzekal na brud, robactwo i złe 
jedzenie, pmviada, iż władca ów prowadzi! zawsze swą drużynę na dalekie wy
prawy po z.wycic;stwo: 

..... en partie łoi 1Jgtninne 
tiroit toudis sa compaingne 
pour e,tre vicloriem:". 

Oeui:res comp!etes d' J-:nstnd1 e Descl!amp�, s. :;os, w. 285 nn; por. (; e r 11 Jj, Staro
fr.�ka mi lost nń !yrikn, .,. 222 nn. 

'5 Sm il F laska z Par cl u h: c, .\'enci rndn. ed . .J. D,u1hc'.ka, Praha 1950, 
, 6 l. 

86 F. rer. Bohem. IV. s. 8.
�7 B. Br et hol z, Koniu Weil.ze! ran l3u//men - eill ,'t1inne.�ilnger (Zeit,il:hnft

cles Vereines fur die Ge,chichte lVIahrens und Schlesiens, t. 17, 1913, s. 2:il-2:iS);
.J. ś ust a, Skiac/nl V<iclac ll. bci.rne milostne" (Ce,ky Casopis Histor:ckS', t. 21,
Hl\.1. s. 217-244). :l wier.,ze miłosne Waclaw,1 li Lachowane "•l w słynnym . .reko
ni:;ie :vianes,e", zbiorze minnesangu, gdzie lei figuruje \'.'yobrażenie \V,tclawa II 
Jako czołowego minnesangera wśród pot:!tów. Pełny tekst .. 1·�kup:,u l'vLlJlP.,,e" ,,·�·cl. 
F. P fa ff. Die gro.,sc lleirlc:lbergcr Licdcr/wnclsC'hrifl, Berlin 1009.

'0 Zob. p1·zyp. 77.
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Oprócz pokazanych tu działań bezpośrednich, takich jak dbałość 
o swych towarzyszy, władca formułuje także pewien wzór osobowościo
wy, pewną ideologię na użytek rycerzy. Nieznany autor tzw. Kroniki

Dalimila z 2 dekady XIV w., zdając relację ze zmagań Sobiesława z cesa
rzem niemieckim, pisze, iż stosunek sił był mocno nierówny, z wyraźną 
przewagą po stronie cesarza. Władca czeski zwrócił się wówczas z takimi 
słowami do swego _wojska:

Lepe n[un jest ctne zbiti byti 
nez hancbne Z zeme vyjiti 69, 

Monarcha zatem określa nie tylko przebieg kampanii wojennej, ruchy 
wojsk, jednym słowem czynności dowódcze, ale dodaje do tego argumen
tację „wyższego typu", moralną, ideologiczną, a nawet swoiście pojmo
wany patriotyzm. 

Wiodącą, modelującą rolę dworu królewskiego w zakresie wzorca ry
cerskiego w stosunku do innych ośrodkó\v widać bardzo przejrzyście na 
przykładach dostarczanych nam przez sfragistykę 9°. Pieczęcie przyspa
rzają tutaj argumentów zarówno rzeczowych, jak i chronologicznych. 
Rozkwit kultury rycerskiej w Królestwie Czeskim potwierdza rozwój 
tzv..'. pieczęci jeździeckich 91

• Od czasów Wacława I pojawiają się pieczr;cie 
królewskie z przedstawionym na nich jeźdźcem - rycerzem w pełnej 
zbroi, dosiadającym cwałującego konia (choć pierwszym zwiastunem no
wej mody jest jeszcze pieczęć Przemysła I z 1192-1193 r.). Późniejsi 
Przemyślidzi stworzyli całą galerię pięknych pieczęci tego typu, szcze
gólnie wyróżniają się poziomem wykonania pieczęcie Przemysła Ottoka
ra II. Po Janie Luksemburskim zachowały się także zabytki sfragistycz
ne o interesującym nas wyglądzie, posiadamy również jedną pieczc;ć 
jeździecką jego syna Karola. z okresu młodości późniejszego cesarza, gdy 
był jeszcze margrabią morawskim 92

. Oprócz ogromnej wartości dla his
lorii kultury czy wojskowości pieczęcie są ciekawym dov.rodem na istnie
nie trendu przekazywania, przechodzenia pewnych wzorów kulturowych 
z ośrodków położonych najwyżej - w tym wypadku dworu królewskic-

sD Nejstarśi ceska rymornnci kronika tak foceneho Dalimila, ed. B. Havranck .
. J. Danhelka, Praha 1957, s. 120. 

9" O pieczęciach czeskich zob. O. Po s � c. DiC' Siegd clcr cletLtsci1<'n Kais<'r wui 
K07łige 1.'on 751 bis 1806, t. 1-V, Dresden 190\J-l!:n:i, ,zczeg. t. II ' V, gd,.ic ,,i

zdjt;cia i opisy pieczęci królów czeskich, którzy byli też \vladcami Niemiec. aie 
także np. Jana Luksemburskiego; .J. Car ck, O pecetech ceskych knii:at a krril.i"i. 
::: rodu Pfemyslova {Sbo-rnik pri;;pevku k dejinam hlavniho meslu Prahy, t. VIII. 
1938. s. 1-56); F. Be n es, O ceske panoz:n1cke pecet i (i'vluzejni zaprav Prazskeho 
J.:rajc, t. III, 1959, i'.:. l); M. Tr u c, Rozmberske peceii XIV. stoletż (Jihoce,ky Sho:·
:1ik Historicky. t. 28, 195u, s. 1-11); F. Be n e ;. Pecet jako promen pro t·ojf!nskrm 
in;;torii (Historie a ,·ojensh·i, 1%:). nr 2. s. 227-2,14). 

!11 Por. s7.czeg. tarek. op. cit .. ,. 10 rn1. i s. 36 nn; F. B c 11 c s, Pecet jako 
?Jrome11, passim. 

92 Po s, e. O)). rit., i. II, jej obr,ll.: tab:. I, n:· I; t. V, s. ;39 o,iis. 
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go - w dół. Z niejakim bowiem opóźnieniem, w stosunku do króla Czech. 
pojawiają się pieczęcie jeździeckie z wyobrażonym na nich rycerzem 
\VŚród margrabiów morawskich, a także w potężnych rodach możnowład
czych już od 2 poł. XIII w. (Rozmberkowie i panowie ze Strakonic) 93. 

Poza tym promotorami nowych typów uzbrojenia jawią się także władcy. 
Np. od 2 dziesir;ciolecia XIV w. na pieczęciach jeździeckich spotykam7,; 
nowy kształt tarczy zaokrąglonej na dole, zwanej także tarczą hiszpań
skc!. Dopiero zaś od lat 80-tych tegoż stulecia tarcza taka pojawia się 

czdciej na pieczęciach panów czeskich 04.
Choć więc modelująca, wzorcowa rola władcy wobec innych jest rze

cz,! nievvątpliwą, nie można jednak zapominać iż mamy tu do czynieni.:, 
ze swoistym sprzężeniem zwrotnym i pewne sygnały przekazywane są 
także od dołu. Królewsktt raison d'etrc są rządzeni i oni także przecież 
kształtują postępowanie wbdcy. W XIII-wiecznym „zwierciadle książę

cym" z czasów króla Kastylii Alfonsa X 95 etyka dworska określa króla 
jako „senor de los caballeros'' 96, Jeszcze wyraźniej związek władcy z ry
cerstwem i wzajemne uzależnienie widzimy w staroczeskim przekładzie 
dzieła Jana Guallensis z 2 poł. XIV w. Mówi się tam: ,,slava krale jsu 
r:dicri" 97• Monarcha może więc wiele uczynić dla swych towarzyszy, ale 
jest w tym przecież bezpośrednio zainteresowany, gdyż ocenia się go 
przez pryzmat tych, którymi kieruje, ci ostatni zatem posiadają w swyn� 
rc;ku potężny instrument nacisku na władcę. 

W świetle powyższych wywodów można chyba postawić tezę, iż w kul
turze ziem czeskich okresu przedhusyckiego model władcy - rycerza 
idealnego funkcjonuje w sposób wyraźnie uchwytny. Ulega on jednak 
dość charakterystycznej ewolucji. Pierwotna żywiołowa szczodrość mo
narchy otrzymuje wędzidło rozsądku, obserwujemy racjonalizację roz
dawnictwa. a nawet pojawienie się jego przeciwieństwa - oszczędności 
Osobista dzielność władcy zastępowana jest również z czasem przez dzia
łanie wykalkulov,rane, prngmatyczne. Monarcha np. coraz rzadziej sarn 
staje w szranki, by zademonstrować swe walory. 

Obraz króla wspaniak,go rycerza zawiera pe\vicn zestaw cech. któ
re - jak wynika z materiału źródłowPgo - stanowi�j wartości samoistne·. 

�s 13 en es. Pecet jako prcmten, s. 286 n.; .J. Kut h il n. Pfrmusl Otal:ar n.

ri rl ror,ke ume11i jeho doby (Fol:n H:storica Bohemic:i, t. I, 1979, s. 290).
�, Be n e .s, Pecet jako ))rn me 11. s. 283 n. 
�5 Alf o n s o e 1 Sab i o, Las siete partidas, cd. E. Frauenho'.z ma, Hec:·

wc,cn der germanischen Frtilv.cit de, Ft·<1nkc:ireichc, und des ritterlichen Zcit
altPr,. J\Hinchen Hl'.l!), s. 265 nn.). 

:'11 Berg e :--:. op. cit.., �- 95. 

�; Staroćesk{; 11fel:1acl spisu Jana Guallc11sis. O 11urcc/1 steźejrq)c/, ctnostcc/. 
(\'(.-tnik K:·::1,0,·,kf Cr:,ke Sn0'ecno,t' !\au,c Ti'id:1 F:1o,of' ck o -IIis\ol'icko-Fi'.oi:.
gicht. 1951, ed. F. Simek. ,. U:) 
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cl!e także, co postuluje wielu autorów, przeznaczone są jako wzór do 
:1aśladowania. Tworzą one całość zv.:artą i koherentm,. 

Kreacja wzorca monarchy idealnego odbywa siG poprzez dv,'a równo
iegłc procesy, które określiliśmy jako heroicyzacjc; i sakralizacjt1. 

Zwróćmy jeszcze uwagt; na jeden istotny element. Uderzaj,1ce jest 
silne odczuwanie potrzeby istnienia etosu rycerskiego władcy. Oto Pe
trarka, a także inni twórcy włoscy zarzucaj,! zjadliv.:ie Karolowi IV, że 
koronG cesarską w Rzymie zdobył „bez krwi" i „bez trudu", nie mach
nq,vszy nawet mieczem 9

9, splendor rycerski posiada więc ciągle bardzo 
wysoką cent,'. 

Żywość i aktualność tego etosu dobrze artykułuje cytat z Nove 

rady, którym zamykamy nasze roz\vażania, gdzie w sposób .iednoznaczny 
;.;_�mia zaleca władcy pieh;gnowanie cnót rycerskich: 

Bud' tvi't mysl vzdy hotm·a 
k rytiei·,tvi i k slechetnosti 
:\ to poi':ni z sve mladost: 
\·�·soku mysli a hrde 
a \' tom ómysle staj h-rde 
je U: \'�tupis \' muz,ka leti1 ''1. 

DIE YISION DES HERRSCHERS ALS IDEALER RITTER IN DER BOIIMISCJIEN 

KULTUR IN DER VORHUSSITISCHEN ZEIT 

Der Artikel versucht das in den bi:ihmischen Quellen der vorhussitischen Zeit 
fanktionicrende Bild des Herrscher�. der die Attribute eines idealen Ritlers be
_-itzt, zu rekonstruieren. Zu den bei einem �olchen Monarchen begri.issten Eigen
::chaftcn ,::chorcn u. a. ::vlul, Fre;giebigkeit unLI die Ritterehre. Dieses Schema 
�nterliegt aber einer ?.iemlich \Vesentlichen E\'olution. Die Freigiebigkcit, die 
,rnfanglil'.h der Versl'.hwendung gleichkommL wird mit der Zeit deutl ich ein
gcschrankt. Der Mut de, Herrschers auf dem Schl,1chtfeld ist weiterhin gcst:hatzt, 
aber der Momrrr:h kampft immer seitener in der crsten Reihe und gibt sich mit 
der Funktion des Feldherrn zufrieden. Im Bild des Herrscher5 a ls i dealer Ritter 
,reien stufenweise neue Elemente, wie Spar�amkeit und Listigkeit auf. Hierbei 
ist es interessant, <lass dicsc neuen Eigenschaften durch die mittelalterlichen 
Autoren kritisch dargestellt werden. Das Hervorhebcn von weltlichen Elementen 
:m Bild des Herrschers als Ritter (z. B. der Vergleil:h der bi:ihmischen Konige mit 
A'.exandcr dem Grossen) wurde :n der Arbeit als Hcroisicrun.g, das Unterstreichen
der religiosen Elemente ais Sakralisierungsproze,s bezeichnet. In der Darstellung 
der ritterlichen Qualitatcn der einzelnen Herrscher bestehen, z. B. zwischcn Johann 
von Luxcmburg und Karl IV, wesentliche Unterschiede. Gewisse Kulturvorbildei', 
clie durch den Monarchen und seine Umgebung gepragi werden, libernimmt die 
gemeinc Ritterschaft, aber anch der konigliche Hof nimmt verschiedene Impube 
aus den unteren Rittersiand auf. \Vir haben es also mit einem beiderseitigen 
Au,tausch von Inhalten, die cdn geschlossenes und koharentes Wertsystem bilden, 
z:i lun. 

98 Por. Fi a 1 a, op. cit .. �. 149. 1 ii 1. 
99 Sim il F laska, op. cit., s. 59; por. J. B. (:ap e k, Die Ironie cle.; Smil 

Flaśka (Slavische Rundschau. t. X. 1938, nr 6, s. 69 nn.). 




