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BERNARD NAZIMEK 

POGLĄDY BARTOSA PISARZA PRASKIEGO 

Ostatnie dziesięciolecia XV w. i pierwsz� XVI �w. należały do drama
tyczniejszych momentów w historii Czech. Jagiellonowie na tro!łie cze
skim to ostatni akt samodzielności królestwa czeskiego. Nieustanne wrze
nie coraz silniej uciskanego chŁopstwa i niższych warstw miejskich, na
rastająoe starcia między szlachtą i mieszczaństwem oraz konflikty reli
gijne powodują, że panowanie tej .dynastii to pasmo nieprzerwanych kon
fli'któw wewnętrznych. W tych ·warunkach objęcie tronu czeskiego przez 
Ferdynanda Habsburga nie było tylko zwykłą zmianą panującego. Hab
sburgowie włączyli Czechy w ,orbitę swoich wpływów i wkrótce króle
stwo czeskie stało się ich zwykłą prowincją. Do mniej znanych źródeł z te
go właśnie okresu należy kronika Bartosa pisarza, prażanina żyjącego na 
przełomie XN i XVI stulecia. Geneza tej kroniki jest związana bezpośred
nio z okresem „burzy praskiej", tj. przewrotu dokonanego w Pradze w 
1524 r. 1rta tlie r,eligijnym. ·Bartos należał do aktywnych zwo1enników obo
zu' zwyciężonego, którego członimwie poddani zostali ostrym represjom. 
Jednocześnie zwycięzcy starali się przedstawić przeciwników opinii pu-
blicznej · w świetle jak najmniej korzystnym. I ten moment był - według 
Simaika 1 - bezpoś,r,ednią przyczyną powstanila. kroniki. Bffi'tos, twi,erdzi 
on, wcale nie zami,erzał pisać kroniki, jak sam utrzymuje: ,,pro zpravu 
i vejstrahu budouci" 2, .ale postanowił napisać dzieło przeznaczone głównie 
dla wspókz,esnego mu społeczeństwa. Jego celem było oczyszczenie wła
snego stronnictwa ze wszystkich zarzutów. Ta hipoteza podzielana jest 
także przez innych bada�zy, np. przez Jakubca 3. W tym świetle za genezę 
kroniki można by ,więc uznać swego mdzaju ,;zamówienie społeczne". 
Kronikę swą zaczął Bartos pisać w lipcu 1529 r. i ukończył pr.ac_ę w końcu 
1530 lub na początku 1531 r. W ramach kroniki zamyka się okres historii 
Czech od· momentu wstąpienia na tron praski Jagiellonów do początku 
lat trzydziestych XVI w. 

1 Kronika prazska Bartose pisafe, wyd. i Wstęp J. V. Simak (Fontes Rerum 

Bohemicarum, t. VI, Praga 1907, s. XVII-XVII[). 

2 Tamże, s. XVII. 
3 J. Jak ub e c, Dejiny literatury ceske, t. I, Praha Hl'29/34, s. 651.
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' 
Chociaż obejmuje ona stosunkowo wąski wycinek dziejów, pozwala 

poznać główn:e zagiadniieni:a charakterystycme dla oalej epoki, z ZJakresu 
przede wszystkim stosunków politycznych, religijnych, częściowo także 
społ;eczno-gospodarczych. 

Epoka, w której żył Bartos pisarz, była - jak o tym już wspomnia
no - bardzo burzliwym momentem w historii Czech, obfitującym w na
pięcia zarówno polityczne, jak religijne i społeczno-gospodarcze. Szereg 
ważkich dla przyszłych losów tego kraju wydarzeń znalazło także odbicie 
w kronice, przy czym autor odmiennie potraktował okres stanowiący dla 
niego historię najnowszą i ten fragment dziejów, którego był aktywnym 
uczestnikiem. Natomiast starsze czasy przedstawił bardzo skrótowo i w 
sposób wykazujący niedostatek i powierzchowność wiedzy autora z tego 
zakresu, a także całkowity brak 'krytycyzmu w odniesieniu do źródeł. In
teresował się co prawda przeszłością swego kraju, ale robił to .tylko dla 
przyjemności, a nie z myślą o gruntownym jej poznaniu 4• Na jego sta
nowisku zaważyło także w dużej mierze głębokie zaangażowanie r.eligijne, 
które pozbawiało go obiektywizmu. Dodać trzeba, że opierał się na nie
zwykle wąskiej bazie źródłowej. Stanowiła ją w głównej mierze Historia

Eneasza Sylwiusza (w przekładzie Mikołiaj1a Konac.a z Hodis'kOiva) i czę
ściowo traktat księdza Vanka Val,efovskeho. Oba dzieła pisane były z po
zycji nieprzyjaznych prądom ogarniającym Czechy w owym czasie. Nie 
korzystał natomiast z dostępnych mu dziel rodzimych autorów, takich jak: 
Piotr z Mladenovic, Wawrzyniec z Brezovej, czy też starych latopisów. 
Nieuniknionym tego skutkiem musiało być wypaczenie szeregu faktów 
i ich tendencyjne naświetlenie. Widać to już na przykładzie charaktery
styki. ruchu husycki1ego. O jego początkach dowi:adujemy się, że „za cisa.fe . 
Zigmunda i za jinych kraluv, hrozne valky nekdy mezi samymi Cehy, 
nekdy s· ÓZOZ€IX1:CY V ceske zemi byvialy" 5. 

Bartos nie posiada właściwie żadnych wiadomości o początkach i dal
szym rozwoju utrakwizmu. Podobnie słabe wyobrażenie ma o taborytach. 
W pewnym momencie, mimowolnie zresztą, przyznaj,e się, że nie zna ści
słych dat dotyczących tego ruchu: ,,za Jana Żizki póchalupovali mnoho 
hraduv, tvrzi, kosteluv :rimskych a klasteruv ... bratfi Tabori vsudy te
mer po Ceske a Mooavske zemi, i tusim v nekterych mistech cizi.eh ze
mi" s. Jednak ocenia pozytywnie działanie taborytów, główni� ze wzglę
du nJa to, że klasztocy były według niego „pelesimi sodomskymi" 7 i ta-

' 
boryci „nicili je litujice kfivdy mistra Jana Husi a mistra Jeronyma, tova-
ryse jeho dedicuv ceskych ktere v Konstancy sbef a cirkev fimska nesle
chetne bez viny upalili" s. Natomiast księży taboryckich zdecydowanie 

4 Kronika prazska ... , Wstęp, s. X. 

5 Kronika prazskci ... , s. UL 

s Tamże, s. 137. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
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gromi za to (korzystając z traktatu Valecovskeho), że zamiast pogłębiać 
wśród ludzi naukę Boga, zachęcają icł r do walki 9

• Wyraźnie odzwiercie
dla się tutaj wpływ religijnych poglądów na stanowisko autora. Z tego też 
względu ze zdecydowanie negatywną -opinią z jego stmny spotkały się 
kompaktaty. Kierował się w tej oceni·e także względami politycznymi. Je
go bowiem zdecydowani wrogowie, Pasek i -popierające go stronnictwo, 
stali na stanowisku obrony kompaktatów. Ab� umocnić swoją pozycję, 
Bart�s przytacza obszerne ich fragmenty 10. Dowodzić to może także sła
bej znajomości kompaktatów w ówczesnym społeczeństwie, zwłaszcza ·że 
jak sam autor stwieridza, nawet legat papieski nie znał ich treści 11. 

Jego wiadomości o panowaniu króla Zygmunta są również niewielkie, 
oparte na przekazach Eneasza Sylwiusza i Valecoveskeho i są bardzo nie
jasne. Dużo uwagi poświęca samej postaci króla. Przedstawia go jako wy
bitnego władcę, najbliższego (ze względu na więzy krwi) dziedzica króle
stwa czeskiego. P,rzypisuje mu dążenie do wykor2ienietnila zła, przyWiróce
nia ładu i porządku. Zdaniem Simaka, kreśląc tak pozytywny portret tego 
króla, autor miał na myśli aktualnie panującego Ferdynanda Habsburga. 
O wiele mniej uwagi poświęca innym władcom swoj.ego kraju: Albrechto
wi i Władysławowi Pogriobowcowi. Ogranicza się jedynie do informacji, 
że obaj ci 'królowie panowali przez krótki ,czas 12. Znamienny jest jego 
stosunek do króla Jerzego z Podiebradu, a zwłaszcza do Rokicany, o któ
rym Tomek mówi, że swoją powagą utrzymywał utrakwistów w jedno
ści 13. Posiada co prawda na ogół wiadomości właściwe, ale przy ich in
terpretacji ujawnia '1Jaki. Ładunek :nJamiętności religijnej (w stosunku do. 
Rok:icany) i zaangawwania osobistego, że o'braz historyczny zostaje cał
kowicie spaczony. Rokicana jest w jego pojęciu wzorem i nauczycielem 
jego wroga Cahery. Z tego względu Bartos nie szczędzi wysiłku, aby uka
zać Rokicanę w negatywnym świetle. Z wyraźnie wyczuwalną nutą ra
dości mówi o prześladowaniach, które spotykają tego człowieka ·ze stro
ny króla. Z zadowoleniem wita także decyzję wyklęcia Rokicany przez 
Rzym za herezję i kacerstwo 14. Króla Jerzego z Podiebradu obciąża od
powiedzialnością za stracenie przez Rokicanę szfilegu księży taboryckich 
i za prześladowania, jakich się dopuścił wobec - jaki mówi - wielu 
szlachetnych mieszczan 15. Nie twierdzi oczywiście, że .król zlecił lub po
pierał czynnie tę dzi:alalność, �e uwaŻla, że bierna postawa Jerzego z Po
diebrad u umożliwiła Rokicanie dokonanie tych czynów 16. I tutaj również: 

9 Tamże, s. 160. 
10 Tamże, s. 119. 
11 Tamże, s. 1'54. 
12 Tamże, s. 139. 
13 V. V .. Tomek, Historia Króiestwa Czeskiego, t. II, Kraków 1903, s. 111. 
14 Kronika praźskci ... , s. )-40. 

15 Tamże, s. 37, 1"3:J., 139. 
1s Tamże, s. 37, 131, 139. 

I 
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opierał się kronikarz głównie na swoich pod.staWO"o/Jch źródłach, ale obok 
nich korzystał z traktatu dra Hilarego Litomierzyckiego 11, dzieła dalekie
go od obiektywizmu, i z pracy zawierającej relację z poselstwa króla Je
rzego do Rzymu 1s. Ponadto korzy:stał jeszcze z innych źródeł obecnie już 
nie istniejących i z pracy Wawrzyńca Brasonickeho o Sakramencie Ciała 
i Krwi Pań:skiej 19. 

Kronikarz zupełnie nie orientuje się w problematyce dotyczącej braci 
czeskich, zwłaszcza zupełnie nie zna wc2Jesnego okresu ich działalności. 
Świadczy o tym dobitnie ich identyfikacj.a z waldensami, z którymi w rze
czywistości nie mieli nic wspólnego 20

. Nieco ląpiej orientuje się w dzia
łalności braci czeskich w okresie jemu współczesnym (nazywa ich braćmi 
bolesławskimi). Zna dzieła Piotra Chelczyckiego i innych autorów, pisząc 
o braciach zapewnia jednak stanowczo, że nie ma z nimi żadnego kon
taktu 21. 

Jednym z wielkich pr.oblemów tej epoki były narastające konflikty 
religijne. Jak wiadomo, autor kroniki był jednym ·z niefortunnych boha-

. terów jednego z takich konfliktów. Znalazło to oczywiście swój wyraz 
w kronice. Siła tego r,eligijneg.o akoentu spotęgowana jest rolą, jaką ten 
fragment kultury średniowiecznej odgrywał we wszystkich dziedzinach 
życia, także w dziejopisarstwie. 

Kronikarze tego okresu znajdowah się - jak twierdzi Kosmińsk.i 22 -

pod przemożnym wpływem dwóch tradycji: antycznej i w zn:acznie więk
szym stopniu chrześcijańskiiej. P1ods1Jawowym źródlem, bez którego nie mógł 
·się obejść żaden ówczesny kronikarz, było Pismo święte. Było ono dla nie
go stałym wzorem i jednocześnie encyklopedią wydarzeń historycznych.
Fakty historyczne zawarte w Starym Testamencie rozpatrywane były ja
ko swego rodzaju pierwowzory lub symbole. Uważano, że ich wyjaśnie
nie następuje w Nowym Testamencie i w następnych okresach rozwoju
ludzkości. Z tego względu starali się współczesne wydarzenia porówny
wać do zdarzeń przekazanych przez Biblię, nadając jednocześnie tym
ostatnim maczenie symboliczne. Pomdto każde powołanie się na Pismo św.

było wa:ktowiane j1ako argument nie podlegający podWJażeniu. Po rzym
skiej historiografii i biblijnej tradycji kronikarze tego okresu odziedziczy
li nadmierną skłonność do morali�atorstwa.

Nie in:ac2'iej p:ostępuje Bartos pisarz, co zauważył także Simak 23
• Ma to 

zasadniczy wpływ na stosunek kronikarza do otaczającej go rzeczywisto-

11 Tamże, s. 140. 
1s Tamże, s. 161. 
rn Kronika prazska ... , Wstęp, s. XII. 
20 Kronika prazskci ... , s. 32, 14!0. 
21 Tamte, s. 167. 
22 E. A. Kos mi n ski j, Istoriografija sriednich wiekow, Moskwa 1965,

s. 28-29.
23 Kronika prazskci ... , Wstęp, s. VHI.

•
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sc1, dlatego też warto zapoznac się z rozmiarami tych tradycyjnych ob

ciążeń. Dla niego Pismo św. jest tym większym oparciem, że epoka re

formacji szczególnie koncentruje na nim uwagę, uważając je za podstawę 

poznania. Charakterystyczne jest jednak to, że korzystał prawie wyłącz

nie ze Starego Testamentu, wzmianek z Nowego Testamentu jest bardzo 

niewi1ele. Korzystał w głównej mierze z ksiąg historycznych, cz;erpiąc 

z nich przede wszystkim przykłady ostrzegawcze, przypominające w ja

kimś stopniu· wyda!I'zenia jemu współczesne. Np. śmierć króla Macieja 

Węgierskiego porównuje do upadku króla Babilonu Nabuchodonozora: 

„Ale buh vsemohuci, jenz vsedky veci od pocatku predzvedel, to jeho 

pfedsevzeti 1 stive zrusiti racil: ze jakoz onoho kra.le Nabuchodonozora 

a Oloferna, hejtmana jeho, zkazil a jeho vojs'ko rozptylit ze tez tohoto 

kra.le Matiase s hejtmany jeho skaziła kdyz jest mel jiz z vojskem i se 

vsi hotovosti vytrhnouti, był jest porazen od boha nenadalym neduhem 

tezkym i smrtix rychli" 24. Natomiast niesprawiedliwe - jego zdaniem -

postępowanie prażan, oskarżenie i prześladowanie jego i towarzyszy po

równ uje do rad udzielanych przez innych biblijnych bohaterów, Achito

fela przeciwko Dawidowi, i Amona występującego przeciwko Esterze i na

rodowi izraelskiemu 2s. 

Sam Bartos był człowiekiem głęboko religijnym i „jeho ideałem je 

mravni zivot, sprostny klid v duchu Kristove" 2s. Głęboko jest przeko

nany, że Bóg Wszechmogący kj,eruje ludzkimi losami 27 i on decyduje, 

a nie ludzie o wydarzeniach ziems'kich. Wszystkie klęs·ki, jakie spadają 

nia. ludzkość, są wyn:riki�m świ:adlomego dzi:ałama Boga, który chc:e w ten 

sposób poddać próbie ludzi. Posuwa się niekiedy nawet do pozbawienia 
ludzi rozsądku, ale w ostatecznym wyniku zawsze zwycięża sprawiedli

wość, Bóg bowiem nien;:twidzi pychy, zawiści i innych nieprawości 28. 

Jednak świat współczesny nie spełniał - zdaniem Bartosa - w żad

nym stopru.u tych wymagań. Z jego postawy i słów widia.ć n1a każdym mro

ku głębe>ki niepokój z tego powodu. Wydaje mu się, że istotę wiary ZI11a

lazl u Erazma z Rotterdamu. Zna jego dzieło Encomium Moriae,. kilka

krotnie je cytuje 29. 

Jednak prawdziwym celem, do którego dążył, była, jak się okazało, 

nauka Lutra. Istota popularności jego ideo}ogii, głównie wśród mieszczań

stwa, tkwiła w dużej mierze w tym, że odpowiadała ona interesom tej 

wa:rstwy społecznej 30. Dlatego też postawa Bartosa nie może budzić zdzi

wienia. Uważał on, że Lutra Bóg powołał do szczytnej misji wyprowądze-

e4 Kronika prazskó. ... , s. 8. 

25 Tamże, s. 26, 106, 236. 
2G Kronika prazskó. ... , Wstęp, s. XII. 
i1 Kroni\a prazskci ... , s. 282. 

23 Tamże, s. 30. 

w Kronika prazskci ... , s. 37, 1'21. 

3o Dejiny Prahy, red. J. Janacek, 1964, s. 250. 
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nia swojego narodu, jak również innych nacji, na drogę prawdy. W jego 
nauce widzi także elementy nowej, rorowej moralności, mającej zastąpić 
panoszącą się dotychczas moralność Antychrysta. Jednak mimo tego en
tuzjastycznego stosunku do Marcina Lutra znajomość jego nauki jest 
u Bartosa powierzchowna. Kronikarz· nie wnika w dogmaty, wystarczy 
mu jej zewnętrzny walor. Jego stanowisko wobec narastających konflik
tów religijnych wypływało z własnych przemyśleń, ia n�e zie studio;w;ania 
dzieł - pełniły one jedynie rolę wzoru. Lutra zresztą nie zna osobiście. 
Czerpie o nim wiadomości z ust brata Macieja, z kazań księdza Marcina 
betlejemskiego i in., a także z różnych pism, dokumentów i dzieł refor
matora. 

Autor wprowadza swoistą miarę wartości. Ci, wszyscy, którzy przyjęli 
naukę Lutra za swoją i rozpowszechniają ją, są sprawiedliwi, bogobojni, 
szczerzy i reprezentują jeszcze szereg podobny,ch zalet. Do nich zalicza 
brata Macieja Pustelnika, Marcina betlejemskiego (korzysta z jego dzieła 
Mnozi velebice vystavani Tela Kristova), Jerzego Śmakala, Wacława Kfiz
ka, Jana Mirusa, Wacława Pocatka, Pawła od św. Michała, Marcina z Opa
towic. Stwierdza, że byli oni dobrymi czeladnikami prawa bożego, a nie
których „msza szwabska" jest wartościowsza od rzymskiej 31

. Zwraca 
· uwagę bardzo pozytywna ocena niemiecki,ego kaznodziei Michała, który

w klasztorze św. Michała „uka..zoval jim fałesne uć,eni antikristovo byti
papezske i jeho namesfilru.v" 32_ Widać na tym przykładzie, jak namięt
ności religijne przeważyły nad antagonizmem narodowym.

Należy podkreślić, że Bartos umie krytycznie oceniać luclzi swojego
stronnictwa, u których dostrzega szereg ujemnych stron. Nie pomija
nawet cieszącego się dużym uznani�m ks. Macieja betlejemskiego, które
go krytykuje za zbyt duże skłonności do przesady, a także porzucenie sta
nu kapłańskiego { zawarcie związku małżeńskiego 33

. 

Jednak nie ta strona osobowości autora bierze górę. Na skutek dozna
nych krzywd, pod wpływem namiętności rozbudzonych w atmosferze
ostrych konfliktów, budzi się w nim fanatyzm religijny i mściwość, śle
pa nienawiść do przeciwników. Kieruje się ona zarówno przeciw katoli
kom, jak przeciwko utrakwistom i przeciwnikom ,świeckim. Nie waha się
przed użyciem najostrzejszych sformułowań i oskarżeń. Stolicę Apostol
ską uważa za gniazdo chciwości i przekupstwa. Księży katolickich trak
tuje jako fałszywych kapłanów. Zarzuca im krzywoprzysięstwo, skłon
ność do złodziejstwa, cudzołóstwa, obżarstwa, a także do grzechu sodom
skiego. Twierdzi, że ludzie, którzy ich uznają za kapłanów chrześcijań
skich, sami nie mają nic wspólnego z prawdziwymi chrześcijanami. Głosi,
że wszelkie naka'Zy i normy kościelne są zupełnie zbyteczne, naukę pa-

31 Kronika prazskci ... , s. 170. 

32 Tamże, s. 63. 

33 Tamże, s. 136. 
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pieską określa mianem nauki Antychrysta 34. Zaznacza, ·że odpusty i po

jęcie czyśćca wymyślono jedynie dla czystego zysku 35, a całe to postę
pow:anie sprowadza ludzi z drogi prawdziwej wiary i naraża duszę nie
śmiertelną na wielkie niebezpieczeństwo. 

Charakterystyczny jest jego stosun�k do Ojców k,ościoła. Nie jest 
wcale prZiekonany, czy ·zasłużyli sobie na to, aby stawiać ich na piedestał 
i czcić. Podobnie subiektywnie ustosunkował się autor do utrakwistycz
nych przywódców przewrotu w Pradze, a więc ludzi, którzy spowodo
wali jego wygnanie i poniewierkę. Nie ma tu miejsca nawet na próbę 
obiektywizmu, wszystko przesłania poczucie 'krzyyrdy osobistej, zaostrzo
nej przez nie przebierający w środkach fanatyzm religijny. Nie szczędzi 
trudu, aby ukazać Caherę, jednego z głównych swoich wr-ogów, w naj
czarniejszych barwach. Taki sam los spotyka innego z pr•ywódców prze
ciwnej .�rony, Jana Paska. W nim również widzi same tylko wady od
powiednio przez siebie pomnożone. 

W przeciwieństwie do problemów religijnych, potraktowanych przez 
kronikarza obszernie, w znikomej mierze znaj-dują w kronice odzwier
ciedlenie tak istotne dla owego czasu waJki społeczne. Ich niewielkie 
echa, jakie znajdujemy w tym dziele, są na ogół wypaczone i nie mają 
wiele wspólnego z istotą rzeczywistych wydarzeń. 

Całe trwające kilka dziesiątków 1a:t panowanie króla Władysława Ja
giellończyka było pasmem nieprzerwanych konfliktów społecznych, które 
zwłaszcza u sehyłku jego życia przybrały - jak twierdzi ro.in. Denis 36 -

ostry charakter. Znajdują one wyraz w kronice jedynie w postaci infor
macji o zaburzeniach·za panowania tego króla. Zatrzymuje się, co prawda 
dłużej na wypadkach w Pr.adze z 1483 r., .ale tylko - jak zauważa Śi
mak 37 - ze względu na to, że dostrzega zasadnicze podobieństwo między 
nimi i przewrotem, którego padł ofiarą. Następnym momentem, nad 
którym zatrzymuje się nieco dłużej, są krw9-we rozruchy w Pr.adze 
w 1509 r. w czasie o'becności króla Władysława. Wystąpiły one na tle 
walki mieszczaństwa re '&Zlachtą 38. Bartos powinien chyba posiadać ja
kieś informacje o ich rzeczywistych przyczynach jako rodowity prażanin, 
a także ze względu na to, że był z pewnością ich bezpośrednim świad
kiem, a może i uczestnikiem. Twierdzi on jednak, że „bych mel tuto 
psati o pficinach rozumnych, proc se . to stało, nevim, odkud pociti, po-

34 Tamże, s. 63, 35. 
ss Tamże, s. 63. 

36 E. De n i s, Fin de i'independance Boheme, t. I, Paris li!l90, s. 361. 

37 Kronika prazskó. ... , Wstęp, s. XIII. 
3s Walki między szlachtą i mieszczaństwem w okresie panowania Władysława 

osiągnęły znaczne natężenie. Szlachta dążyła do poważnego ograniczenia przywi

lejów politycz.nych mieszczaństwa i osłabienia pozycji gospodarczej tej warstwy. 

Wyrazem zaostrzających się sprzeczności między tymi klasami były incydenty 

w Pradze pomiędzy mieszczanami i Węgrami, którzy towarzyszyli królowi Włady

sławowi. 
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nevadz to neslo fadnym radem vaznym, ale z pouhe vzteklosti a buj
nosti lidu pra2JSkeho nektereho a Uhru s strany druhe" 39. 

O tym, że spory między szlachtą a mieszczanami, a także w łonie 
samej warstwy. szlacheckiej, nie były mu obce, świadczą wzmianki o za
targach wszystkich stanów (oczywiście bez najniższych) o królewszczyzny 
za panowania Ludwika Jagiellończyka 40_ Szczególnie podkreśla poglębia
ją:ce się za panowania tego króla rozdźwięki między szlachtą a miesz
czaństwem. W sporze tym wyraźnie staje po stronie mieszczan i następ
nie z przyganą stwierdza, że między niektórymi ludźmi z obu stanów 
wytworzyły się więzy przypominające współpracę Heroda z Piłatem, 
a skutki tych machinacji okazały się dla prażan smutne 41_ Z dumą pod
kreśla poparcie, jakiego udzielił stan mieszczański królowi w momencie, 
kiedy Ludwik podjął próbę wzmocnienia władzy 'królewskiej i usunął 
ze stanowisk �ęk:szość 9pornych urzędników 42

. Nie uchodzi je�o uwagi 
niechęć szlachty i panów wobec oznak zbliżenia między królem a stanem 
mieszczańskim, w obawie przed utratą swoich przywilejów. Pozytywnie 
ocenia każde wzmocnienie sil miejskich, np..: zjednoczenie miast Pragi. 
Stalo się to, co prawda, nielegalnie i przyniosło opłakane skutki, ,,ale 
kdyby byli ji radne a rozumne uzivali, stem pficinami, kterez sa byli 
hodne, skusne a spravedlive, pro kterez se to spjeni .stało, byłoby to dilo 
mnohejm staQejsi a krai'Ovskemu povoleni snaze by pfysli" 43. 

Chociaż jednak w sporze między tymi stanami zajmuje kronikarz sta
nowisko jednoznaczne, to z zadowoleniem wita zjazd wszystikich ·stanów 
w Pradze w 1524 r., na którym - jak stwierdza - ,,co je było jednano 
i sjednano" 44• 

Nie ma natomiast w kronice żadnego echa walk społecznych stanów 
najniższych, poza krótką wzmianką o przywódcy powstania chłopskiego 
w Niemczech Tomaszu Munzerze: ,,kteryz był nedavno prisel z s.aske 
zeme od Luthera, a kazani sva nemecka ciniQ V kostele u Boziho tela na 
Novem meste, potom zase sel do Misne a tam boufil lidi poddane proti 
panum jich: a naposledy knize Jifi k zahube nemale skrze mordy" 45• 

Zajął więc stanowisko, jak by można dziś powiedzieć, zbliżone do „kół 
oficjalnych". 

Trudno pominąć stosunek kronikarza do panujących w tym czasie 
w Czechach dynastii Jagiellonów i Habsburgów. Obie odgrywały pierw
szoplanową rolę na arenie europejskiej, a jedno_cześnie wywodziły się

s9 Kronika prazskci ... , s. 9. 

40 Tamże, s. 12.

u Tamże, s. 13.
42 Tamże, s. 13.
4s Tamże, s. 11.

42 Tamże, s. 14. 

45 Tamże, s. 103. 
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spoza granic kraju i traktowały Czechy jako jeden z elementów w swej 
polityce dynastycznej. 

Jagiellonowie nie pozostawili po sobie pozytywnej opmu w społe
czeństwie czeskim i - jak zauważa Heck - ,,rządy wewnętrzne Wła
dysława w Czechach są' charakteryz.owane najczęściej w czeskiej litera
turze historycznej w ciemnych kolorach. Oskarża się go o niedołęstwo 
i uleganie panom" 46

. Podobne zdanie reprezentują także inni badacze 
tej epoki. Tak np. Denis zalicza ją do najbardziej opłakanych okresów 
historii Cz,ech 47

. Także Tomek stwierdza, że władza królewska była 
w ówczesnych Czechach bardzo słaba 48

• Jednakże obraz panowania obu 
królów Jagiellonów w Czechach, zarysowiany przez 'kronikarza, znacznie 
odbiega od ocen zarówno wielu wspókzesnych, jak też i nauki histo
rycznej. W stoounku do panujących kieruje się bowiem_ Bartos dewizą: 
„Ja zadneho nenafikam" 49

. Chodzi mu zapewne o interes własny, jako 
że miesZiczaństwo praskie odgrywało w tym okresie poWiażną rolę w kra
j u. Po wygnaJI1iu z Praig,i właśnie od ,króla Ludwika oczekiwał pomocy. 

Dlatego też w charakterystyce tych ,królów dominują cechy pozy
tywne. O Władysławie powiada: ,,Tot'ta vaznost hdu prazskeho, kdyż 
maji pa.Illa dobrotliveho a 'k posta.ro nekvapneho, że zadnemu druhby 
poddani byti nechteji anise boha 'bati a nad 1Jo lidi stydeti, ani nasvou 
poctivost pomatovati" 50. Z jego relacji wynika, że panowanie Włady
sława upłynęło bez większych wstrząsów, poza wspomnianymi już spo
radycznymi zaburzeniami wewnętrznymi i konfliktem z Maciejem Kor
winem, roszczącym sobie pretensje do korony Czech. Bartos omawiając 
tę sprawę całkowicie popiera politykę króla czeskiego, uważając pre
tensje Macieja za niesłuszne i wskazując, jak to „divnyrni a lstivymi 
prostfodky k temu sel" 51. 

W nieco mniej jasnych barwach maluje kr,onikiarz obraz króla Ludwi
ka. Wprawdzie stwierdza, że był onyanem dobrym, łaskawym dla swych 
poddanych i sprawiedliwym, ale jednak musi przyznać, że pozycja jego 
była bardzo słaba i słusznie dostrzega, iż działo się tak, ,,protoże se byli 
stavove mezi sebou prve zratili, neb sou pfivykli tomu mnozi, aby kral 
mało vladl a ro:ikazoval, lee pokud by mu sarni wymerili" 52, oraz ;,ze 
zamkove kralovstvi byli zavazeni nektefi z stavu panskeho, kterychżto 
nechteli postoupit krali" 53. Tron i kraj osłabiają wewnętrzne walki mię-

46 R. Hec k, M. Or z e  cho ws k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław-W ar-

szawa-Kraków 1969, s. 1'2•3. 

47 De n is, op. cit., s. 367. 

48 T o m e k, op. cit., s. 1116. 
49 Kronika prazskci ... , s. 194.
50 Tamże, s. 10. 
si Tamże, s. 7.
52 Tamże, s. 112. 
58 Tamże. 
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dzy stanami, jak była już o tym mowa. Ni�bezpiecz,eństwo płynące z co
raz większej samowoli szlachty było ba;vdzo wyraźne. Dostrzegał je m.in. 
Wilhelm z Pernsteina, który pisał: ,,pomyślcie o tym królestwie, jeżeli 
prawo nie będzie respektowane, nie będzie nigdy bezpieczeństwa i sta
bilizacji ... obcy nie zniszczyli· naszego królestwa, czy zniszczymy je 
własnymi rękami? Jaki ,straszny wstyd dla nas, jaka straszna hańba bę
dzie ciążyła na naszej pamięci" 54• Groźbę tego �idzial także Bartoś 
i dlatego z uznani,em wita próbę umocnienia władzy królewskiej. Król 
popierany przez mieszczaństwo i część możnych panów usunął ze stano
wisk pewną grupę urzędników, zidaniem Bartosa dlatego, że „sou kra.li 
panu svemu mocneho panovani odpirali, nechtice zamkuv jeho jemu 
postoupiti, jakoz jiz v tam jest dotceno; ale chteli, aby ·kral snad nicimz 
nevladl, nez poku<lż by mu nekte.fi chteli, wyme.fiti 55

. Próba ta nie po-
wiodła się, a pogłębiający się chaos i upadek władzy królewskiej znajduje 
wyraz w stwierozeniu Bartosa, że królewskiej „dobr,oty a jinych cnosti 
jeho mnozi a zvlaste Prazane złe uzivali a ne'kojice se za.dneho trestani 
cinili kdy a co chteli a na psani jeho mnoha nic nedbali" 56. Autor do
strzega także, że niemała część winy spada na samego króla, który zde
cydowanie za dużo czasu poświęcał na rozrywki, za mało zaś zajmował 
się sprawami państwa 57. 

Ro2'Jprzężenie panujące w Czechach i na Węgrzech nie pozwoliło m.in. 
na prawidłowe przygotowanie się do wojny prz,eciwko Turkom, co po
ciągnęło za sobą klęskę pod Mohaczem i śmierć króla. Kronikarz z go
ryczą mówi, że król nie otrzymał od swych poddanych prawie żadnej 
pomocy, mimo że byli do tego zobowiązani. Krytykuje za bierną postawę 
Węgrów, zwłaszcza wojewodę Siedmiogrodu, Jana Stefana Zapolyę. 

Po śmierci Ludwika Jagiellończyka tron czeski przeszedł w posia
danie Habsburgów. kh pierwszym przedstawicielem był FeI1dynand Habs
burg .. Prowadził on politykę bardzo niekorzystną dla narodu czeskiego, 
a ponadto w pTzeciwieństwie do Jagiellonów szybko wprowadził rządy 
,,silnej ręki". Ta „polityka centralizacji budziła niechęć wśród społeczeń
stwa czeskiego" 58, a najbardziej dokuczliwa była dla niektórych przy
zwyczajonych do ,dużych swobód stanowych. U Bartosa wszystkie jego 
poczynania spotykają się z apr,obatą, a sama postać króla skupia w sobie 
wszystkie zalety. Takie przychylne stanowisko zajmuj,e autor także wo
bec narodu niemieckiego. Mogłoby to stanowić zaskoczenie ze względu 
na tradycyjną nienawiść do Niemców nie tylko ze strony Czechów. Sam 
autor również wie, że Niemcy byli nieprzyjaciółmi Czechów 59, ale zwy-

54 De n is, op. cit., s. 376--377. 
55 Kronika prazskci. .. , s. 15. 

56 Tamże, s. 197. 
57 Tamże, s. 196. 
ss He ck, O r ze c h o w s k i, op. cit., s. 138.
59 Kronika prazskci ... , s. 31. 
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dęża u niego poczucie wspólnoty religijnej. Jest zadowolony, że Niemcy 
także doszli do poznania prawdy bożej i na tym polu ·doszło do pojedna
nia z Czechami 60. Nie jest w tych poglądach odosobniony. Jak zauważył 
.J. Klik, w tych czasach duża część Czechów opuściła swe wrogie Niem
com stanowiska, a· większa część z nich „sla jeste dille . . . v pfilis tesnć 
zavilosti na kultu.re nemecke" 61. 

Jeśli chodzi o osobę Ferdynanda, to odpadał tu oczywiście aspekt 
;eligijny, gdyż król był gorliwym katolikiem, ale zasadniczą rolę ode
grały - wydaje się - względy natury osobistej. Ferdynandowi zawdzię
czał przecież Bartos powrót do Pragi, rehabilitację i pognębienie wro
gów. Trudno sobie wyobrazić, aby po takich perypetiach chciał autor 
narazić się władcy przez krytykę jego posunięć, nawet gdyby dostrzegał 
ich s�odliwość d[l.a swego kraju i narodu. Nie dziwi więc stwierdzenie, 
że król jest to „milovnik śpravedlnosti, maje kfrvrlu v nenavisti" 62, da�ej 
mówi, że podstawowa ma:sa społeczeństwa, ceniąca sobie ład i porządek, 
przyjęła z zadowoleniem tego władcę. Z dużą satysfakcją zwraca uwagę 
na niezadowolenie możnych i trafnie spostrzega jego ·przyczynę. 

W pełni popiera za:borczą politykę króla Ferdynanda. Wiele miejsca 
poświęca wyprawie Ferdynanda na Węgry przeciwko Janowi Zapolyi 
i tam „mu se dobre a stastne vede a dan: mest, zamkuv zdobyval a vsu
dy se mu poddavali a jej za pana prijmali ... pfi tam krale Jana stihal, 
az jej z zeme Uherske vyhnal a sam za krale prijat i korunovan, tez 
i kralovna" 63. Dochodzi nawet do przekonania, że Ferdynand oraz jego 
brat cesarz Karol V zostali powołani do spełnienia niezwykłych czy
nów 64

. Ukoronowaniem pasma sukcesów tej dynastii była niewątpliwie 
udana wyprawa na Rzym. Wagę, jaką przywiązuje Bartos do tego wy
darzenia, określa fakt przytoczenia w kronice obszernej relacji z walk. 
Wreszcie przecież .ręka: boski,ej sprawiedliy.rości dosięgnęła stolicę kato-
lickiego obozu, tak że jego przywódca „papez . . . s trinadosti kardinaly 
a s mohymi prelaty i s urozemymi pany i se vsi svou sber i na zamek 
svateho Anjela ... a mało toho chybiło, ze jest od cisafova lidu prejat 
nebyl" 65. 

Na tym jednak powodzenia się skończyły, a przyszła nowa wojna na 
Węgrzech i triumfalny pochód Turków aż pod bramy Wiednia. Kroni
karz mówi o tym z wyraźną troską i z ulgą wita odparcie tureckiego 
najazdu przez obrońców Wiednia. W tym wypadku występuje nie tylko 
jako zwolennik Habsburgów, gdyż niebezpieczeństwo tureckie odczuwali 

Go Tamże, s. 63. 
61 J. KI i k, Narodnostni pomery v Cechach od vaiek husitskich do bitvy

beiehorske, Praha 1922, s. 59. 
62 Kronika prazska ... , s. 198. 
63 Tamże, s. 225, 227.

64 Tamże; s. 231. 
6s Tamże, s. 234.
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wszyscy mieszkańcy tych rejonów Europy niezależnie od swych zapa

trywań. 

Jaka jest wartość tej kroniki jako źródła historycznego? Niewątpli

wie przy badaniu okire.su będącego historią także dla Bartosa kronika ta 

nie jest zbyt cenną .pomocą. Znacznie większą wartość ma ·epoka współ

czesna. Przedstawił ją Bartos bardziej z pozycji pamiętnikarza niż histo

ryka, co jest jej niewątpliwym walorem i co zresztą też można spotkać 

u szeregu innych kronikarzy tego czasu 66. Do zalet należy także zaliczyi 

obfitość faktów obrazujących przede wszystkim stosunki polityczne i re

ligijne; trzeba zwrócić przy tym uwagę, że nie próbował ich Bartos fał

szować, nawet gdy są dla niego bardzo niekorzystne. Natomiast jaskrawo 

tendencyjne jest ich naświetlenie i jest to zasadniczą wadą tej części 

kroniki. 

DIE ANSCHAUUNGEN DES PRAGER SCHREIBERS BARTOS 

Bartos der Schreiber, geb. urn 1'4!70 in Prag, ist Verfasser einer interessanten, 
jedoch nicht besonders beachteten Chronik. Diese enthalt in ihrem Hauptteil eine 
Schilderung von Ereignissen wahrend und nach dem Umsturz in Prag, der auf 
religioser Basis zustande kam. Das Werk umfasst zwar einen relativ kurzen Zeitab
schnitt, doch es zeigt die wesentlichen, fur die ganze Epoche charakteristischen 
Probleme auf. Auf unterschiedliche Weise behandelt der Autor .ctie jtingste Vergan
genheit und die Gegenwart. 

Sehr kurzgefasst ist die Geschichte. Die Darstellung zeugt von der Oberflach
lichkeit der Geschichtskenntnisse des Autors sowie v,om iMangel an Kritizismus 
bei der Behandlung von Quellen. Sein Standpunkt wurde weitgehend durch das 
tiefe religiose Engagement bestimmt, daher das ganzliche Fehlen von Objektivitat. 

Viel grosseren Wert besitzt die Darstellung der Gegenwart. Bartos behandelt 
sie mehr vom Standpunkt eines Memoiren.schrei:bers als eines Historikers, was 
zweifellos ilber ihren Wert entscheidet. Zu ·den Vorzilgen ist die Vielzahl von 
Tatsachen zu rechnen, die vor allem die politischen und religiosen Verhaltnisse 
illustrieren. Bartos versuchte sie nicht zu verfalschen, auch dann nicht, wenn sie 
ftir ihn nicht besonders vorteilhaft waren. Demgegenilber ist die Beleuchtung der 
Tatsachen krass tendenzios. 

Insgesamt ist die Chronik zu den wertvolleren Werken der tschechischen 
Historiographie zu zahlen; nur wenige zeitgenossischen Darstellungen kommen ihr 
gleich. 

66 K o s m i  n s ki j, op. cit., s. 32. 




