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W PIĘCSETLECIE OBJĘCIA PRZEZ JAGIELLONOW RZĄD0W KROLESTWA 

CZESKIEGO 

W 1971 r. upłynęło 500 lat od chwili objęcia przez królewicza po]
skiego Wladyshw;:i tronu czeskiego. Było to wówczas wydarzenie ';'Oli
tyczne wielkiej wagi, które miało poważne znaczenie dla · układu sił 
politycznych w Europie Srodkowej. Chociaż później w naszych syntez�ch 
historycznych przywykło się osadzenie Jagiellonów w Czechach i na Wę
grzech traktować jako niezbyt dla Polski szczęśliwą politykę dynastyczną 
Kazimierza Jagiellończyka 1, to przecież obiektywnej wymowy faktu, że 
polska rodzina królewska zawładnęła tronami silnych i bogatych połu
dniowych sąsiadów Korony Polskiej, nikt przekreślić nie jest w stanie. 

Czasy Kazimierza Jagiellończyka, monarchy panującego w Polsce przez 
45 lat, w których nasz kraj przeżywał wydarzenia o epokowym dla dzie
jów narodu polskiego znaczeniu, nie posiadają nowoczesnej gruntownej 
monografii historycznej 2. Zupełnie inaczej przedstawia się literatura do-

* Prace profesorów R. Recka, J. A"'. Gierowskiego i .M. Orzechowskiego, które
przygotowane były do zeszytu 4/1971 poświęconego 25-leciu „śląskiego Kwartalnika 
Historycznego Sobótka"', z przyczyn niezależnych od Redakcji ukazują się dopiero 
obecnie. 

1 Znalazło to odbicie w ostatniej syntezie Historia Polski, t. I pod red. H. Low
miańskiego, cz. 2, Warszawa 1960, s. 188-190. 

· z Jedyną odrębną pozycją poświęconą temu monarsze jest broszura M. Bo
gu c kie j, Kazimierz Jagiellończyk, Warszawa 1970. Ze starszych prac dotyczą
cych okresu jego rządów można wymienić: L. G o ł ę b i  o w s  k i, Dzieje Polski 

za panowania Jagiellonów, t. III, Warszawa 1848; J. Ca r o, Dzieje Polski, t. IV-
V, Warszawa 1897-1899; F. Pa p ee, Studia i szkice z czasów Kazimierza Jagiel

lończyka (zbiór uprzednio drukowanych artykułów), Warszawa 1907. Najobszer
niejszą bibliografię epoki znajdzie czytelnik w dziele M. B i s k u p a. Trzynasto

letnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967. 
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tycząca panowania Jerzego z Podiebradów w Czechach. Syntez czasów 

podiebradzkich istnieje kilka. Niektóre z nich ukazały się przed kilku za

ledwie laty 3• Dość dobrze natomiast zarówno ze strony czeskiej, jak 

i polskiej przedstawia się stan opracowań poświęconych stosunkom cze- . 

sko-polskim w trzeciej ćwierci XV w. Niezależnie od odpowiednich partii 

znanych syntez współżycia obu bratnich narodów słowiańskich • doczeka

ły się one kilku opracowań ze strony Czechów i Polaków. Niektóre z nich 

zajmują się zabiegami polskimi o tron czeski za czasów Jerzego z Podie

bradów i po jego zgonie 5• Jeśli dziś powracamy do kwestii elekcji jagiel

lońskiej w Czechach w 1471 r., czynimy to dlatego, by zająć nowe stano

wisko w niektórych zagadnie�iach oraz przypomnieć to doniosłe w dzie

jach Czechów i Polaków �ydarzenie historyczne . 

• Jak wiadomo, zainteresowanie dworu polskiego w osadzeniu królów

jagiellońskich w Czechach i na Węgrzech sięgało już pierwszy<:h dziesiąt

ków lat XV w. Zrazu inicjatywa w tej sprawie wychodziła od pewnych 

kręgów tamtejszy<:h społeczeństw, a król Polski Władysław Jagiełło za

chowywał pełną ostrożności wstrzemięźliwość. Tak było w 1404 r., gdy 

szlachta węgierska na zjeździe w Topolczanach ofiarowywała mu tron 

budziński 6, i w latach 1420-1421, kiedy husyci wzywali go do objęcia 

rządów nad Czechami 7• Natomiast w latach trzydziestych, zwłaszcza za 

panowania Władysława III, sytuacja zmienia się w dość wyraźny sposób. 
Jagiellonowie zabiegają zdecydowanie o tron czeski i węgierski, nie waha-

3 M. J o  r d a n, Das Konigthum Georgs von Podebrad, Leipzig 1861; R. U r
b a n e k, Vek podebradsky (c'.:eske dejiny, t. III, cz. 1-4, Praha 1916-1962); t e  11-
ż e, Husitsky krcil, Praha 1926; O. O d 1 o z i 1 i k, The Hussite King. Bohemia in 

European Affairs 1440-1471, New Brunswick 1965; F. G. Hey m a n n, George 
of Bohemia, King of Heretics, Prince ton 1965; J. Mace k, Jii'i z Podebrad, Praha 
1967. 

4 T. L e h r - S p la w i ń s k i, K. P i  w a r s k i, Z. W o j c i e c h o w s k i, Pol

ska i Czechy, dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice-Wrocław 1947; Ce§i a Połaci 
v minulosti, praca zbiorowa pod red . J. Macurk.a, t. I, Praha 1964. 

s Zasługują na uwagę zwłaszcza rozprawy: Z. T o b  o 1 k a, Styky kró.Ze ceskeho 
Jii'iho z kró.lem polskym Kazimirem (c'.:asopis Ma tice moravske, t. XII, 1898); 
Z. N e  j e  d 1 y, Volba krcile Vladislava II. Toku 1471 (c'.:esky fasopis historicky,
t. XI, 1905); J. Sut o wi cz, Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Kor

winem o koronę czeską (Przegląd Polski, R. X-XI, t. 40-43, 1876-1877); F. Pa
p e  e, Zabiegi o koronę czeską (Studya i szkice ... , Warszawa 1907); A. P r  o c h  a s
k a, Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzy czeski (Przegl. Hist., t. XVII, 1913).

s R. He c k, M. O r  z e  ch o w s k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław-War
szawa-Kraków 1969, s. 77. 

7 Zob. E. Ma 1 e c zyń s k a, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 
1959, s. 402 nn.; V. N o v ot n y, K otó.zce polske kandidatury na cesky trun 
(Żizkuv sbornik, Praha 1924). 
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jąc się przy tym angażować poważnych sil polskich w wojny w Czechach 
(1438-1439) i na Węgrzech (1440-1442) a. 

Zaangażowania tego nie można tłumaczyć w sposób uproszczony aspi
racjami dynastycznymi i ambicjami monarchów polskich. Dworowi kra
kowskiemu chodziło także o coś więcej, o realne interesy Królestwa Pol
skiego. W epoce wojen z Krzyżakami kapitalne znaczenie miało zapew
nienie krajowi bezpiecznej granicy południowej. Jak uczyły dawne 
doświadczenia walk z koalicją krzyżacko-luksemburską w XIV w. oraz 
świeże wydarzenia z lat 1409-'1411, 1422 i 1438-1439, najgroźniejszym 
dla Polski elementem ówczesnej sytuacji politycznej były sojusze Zakonu 

z Czechami lub Węgrami prowadzące nawet niekiedy do planów rozbioru 
państwa polskiego. Sojusze te nabierały dodatkowego aspektu narodo
wościowego, gdy na tronie czeskim i węgierskim zasiadali rządzący Rze
szą niemieccy Luksemburgowie czy Habsburgowie. Wtedy do antagoniz

mów podyktowanych sprzecznościami państw i dynastii dołączał się 
widoczny w dokumentach politycznych i wypowiedziach ówczesnych mę

żów stanu antagonizm narodowy. Wystąpiło to jaskrawo w 1438 r., kiedy 
związaną z interesami państwowymi i dynastycznymi decyzję wystąpienia 
do walki o tron czeski dla Kazimierza Jagiellończyka przeciwko Albrech
towi II Habsburgowi motywowano i tym, że jako Niemiec posiadłszy 
władzę w Czechach mógłby Polsce tym skuteczniej szkodzić t>. 

Zabiegi Jagiellonów o Czechy i Węgry w pierwszej połowie XV w. 
nosiły wyraźnie pewne piętno wystąpień godzących w niektóre średnio
wieczne pojęcia prawne. Jagiellonowie będący, jak większość ówczesnych 
panujących, zwolennikami zasady dziedziczności władzy monarszej, wy
stępowali wtedy jako pretendenci do władzy z wyboru.pewnych cz€skich 
czy węgierskich stronnictw politycznych. Naruszali przy tym dziedziczne 
prawa Luksemburgów i luksembursko-habsburską umowę sukcesyjną 
z 1364 r. ptając w określonych sytuacjach na gruncie elekcyjności tronów, 
Jagiellonowie i ówcześni polscy mężowie stanu zdawali sobie sprawę 
z dużego wówczas znaczenia zasad legitymizmu opartego na dziedzicznych 
prawach do władzy królewskiej. Stąd też pochodziły przedsiębrane w la
tach trzydziestych XV w. starania dworu krakowskiego połączenia synów 
Jagiełły więzami małżeńskimi z wnuczkami Zygmunta Luksemburskiego 
służące do otwarda im drogi do sukcesji czeskiej i węgierskiej 10. Mimo 
niepowódzeń akcji jagiellońskich podejmowanych w pierwszej połowie 

s Zob. R. Hec k, Tabor a kandydatura jagieHońska w Czechach (1438-1444),

Wrocław 1964; J. Dąbr ows ki, Władysław I Jagiellończyk na WęgTzech (1440-

1444), W arszawa 1922. 
9 J. Dl u go s z, Opera omnia, t. XIII, Kraków 1877, s. 586.
10 Zob. Hec k, Tabor a kandydatum, s. 31-38. 
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XV w. w Czechach i na Węgrzech w Krakowie nię rezygnowano z dal
szych planów aktywnej polityki na terenie obu krajów. Niewątpliwie 
istotnym elementem tej polityki było zawarte w 1454 r. małżeństwo Kazi
mierza Jagiellończyka z siostrą króla Czech, Władysława Pogrobowca -
Elżbietą Habsburżanką. Dlatego też Kazimierz zgodził się bez trudności 
na rezygnację Elżbiety z jej praw do Austrii, a nigdy nie wyraził zgody 
na podobną rezygnację z pretensji do Czech i Węgier 11

. 

Śmierć Władysława Pogrobowca (23 XI 1457) otworzyła kwestię na
stępstwa tronu w Czechach i na Węgrzech. Wysłano wtedy z Polski 
posłów do obu krajów „z przypomnieniem, że prawo do tych królestw 
tylko Kazimierzowi, królowi, i jego synom się należało" 12

. Kiedy Czesi 
i . Węgrzy wybrali wówczas własnych monarchów narodowych, Jerzego 
z Podiebradów i Macieja Korwina, dwór polski nie rezygnował z pretensji 
do tronów w Pradze i Budzie. Wprawdzie zajęty wojną pruską Kazimierz 
Jagiellończyk nie dysponował odpowiednimi zasobami finansowymi ani 
silą zbrojną, którą móg'l:by poprzeć ewentualną akcję w Czechach czy na 
Węgrzech, niemniej jednak roszczenia do obu koron oficjalnie podnoszono, 
co znalazło m. in. wyraz w uchwale sejmu piotrkowskiego ze stycznia 
1459 r., w której stwierdzono, że „nie należy korespondować z pretendu
jącymi, wybranymi królami Węgier i Czech" 1a. 

W rzeczywistości jednak z konieczności podjęto kontakty dyploma
tyczne z nowymi monarchami Węgier i Czech. Sytuacja Jerzego w sto

sunku do Jagiellończyka była dość kłopotliwa. Przecież w okresie mło
dości w 1438 r. pan z Podiebradów walczył z bronią w ręku o osadzenie 
11-letniego wówczas Kazimi.erza w Pradze. Natomiast zostawszy w 1458 r.
królem zamykał tym samym Jagiellonom drogę do korony czeskiej. Dla-

' 
tego też polityka· polska wobec narodowego króla czeskiego była zrazu
dwulicowa i w gruncie rzeczy niechętna. Wprawdzie król Kazimierz nie
uległ skierowanym do niego w sierpniu 1459 r. prośbom wrocławian, aby
jako dziedzic Czech i Węgier wziął pod opiekę ich miasto i bronił je
przed kacerskim uzurpatorem tronu czeskiego 14_ Niemniej na sejmie pol-

11 Zob. R. He c k, Zjazd głogowski w 1462 r. (Acta Universitatis Wratislavien
sis, nr 7, Historia VII, Wrocław 1962, s. 16 i przyp. 44-46). 

12 D ł u g o  s z, Opera omnia, t. XIV, s. 262. 
13 J. S. Ba n d t kie, Jus Polonicum, Warszawa 1831, s. 307; Car o, op. cit., 

s. 144.
14 O stosunku wrocławian do Jerzego w tymże roku pisał J. Z u ław ińs k i,

Wypadki wrocławskie 1459 roku w relacji Długosza (Sobótka, t. XIII, 1959). O kon
flikcie Wrocławia z tymże królem zob. m.in.: R. Ko e b n e r, Der Widerstand 

Breslaus gegen Georg von Podiebrad, Wrocław 1916; A. A. S t r n ad, Die Bres

lauer Bilrgerschaft und das Konigthum Georgs Podiebrads (Zeitschr. f. Ostfor
schung, t. XIV, 1965); J. D r a b i n a, Ośrodki kaznodziejskie Wrocławia jako
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skun we wrzesmu 1459 r., z którego wysłano do Pragi poselstwo z wy
razami przyjaźni i życzliwości, udzielono walczącym z Jerzym wrocła
wianom zezwolenia na zaciąganie najemników i zakup żywności na tere
nie Królestwa Polskiego. Brano przy tym pod uwagę fakt, że Jerzy „jest 
już stary i odchodzący", a pomoc wyświadczona wrocławianom m.:>że 
prżyczynić się do łatwiejszego przyjęcia królewicza polskiego n� króla 
Czech 1s. Już wtedy rysowała się swoista linia polityki Kazimierza Jagi-:!1-
lończyka nieangażowania się w pełni po żadnej ze stron w toczącej się 
w Królestwie Czeskim walce między Jerzym a opozycją antypodiebradzką. 
lecz utrzymywania możliwie dobrych stosunków z obu występującymi 
w niej partiami, aby w sprzyjającym momencie sięgnąć po koronę dla 
swego syna, uzyskując jak najszersze poparcie wszystkich prowincji 
i zwolenników różnych orientacji politycznych wśród społeczeństwa cze
skiego. 

Czeskie aspiracje polityczne Jagiellonów wystąpiły wyraźnie na odby
tym w styczniu 1460 r. zjeździe w Bytomiu, na którym posłowie obu 
monarchów próbowali ułożyć stosunki czesko-polskie na zasadach pokoju 
i dobrego sąsiedztwa. Stronę czeską reprezentował tam Przemysław, ksią
żę cieszyński, burgrabia praski Zdenek ze Szternberka i Jan Zając, a pol
ską wojewoda kaliski Stanisław Ostroróg, podkomorzy krakowski Mikołaj 
Pieniążek i kanonik Jan Długosz. Jednak do zawarcia traktatu przyjaźni 
nie doszło, a to na skutek propozycji polskiej, aby przez ten układ „pra
wo dziedzicznego następstwa królowej polskiej Elżbiety z dziada, ojca 
i brata na nią spływające do tronu czeskiego nie upadło" 1s. Jerzy z Po
diebradów, który umocnił wówczas swe panowanie, zapewnił sobie silną 
pozycję wśród książąt Rzeszy i posiadał dobre stosunki z cesarzem Fry
derykiem III oraz z pąpieżem Piusem II, nie chciał przystać na taki wa
runek przekreślający widoki następstwa tronu dla jego synów. Niemniej 
po pewnym zaostrzeniu stosunków czesko--polskich wywołanych prowoka
cją krzyżacką mającą na celu poróżnienie obu państw doszło między Kra
kowem a Pragą do kompromisu. Kompromis ten był wywołany m. in. 
stopniowym pogarszaniem się stosunków Jerzego z cesarzem i kurią rzym
ską. Jego wyrazem był zawarty 29 XI 1460 r. układ w Bytomiu zobowią-

centra walki z Jerzym z Podiebradu (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 70, 

Historia t. XJ:V, Wrocław 1968); t e  n że, Wrocławska kapituła katedralna i jej 
stosunek do politycznych wydarzeń lat 1453-1471 (Sląskie Studia Historyczno-Teo

logiczne, t. II, Katowice 1969). W-ażną pozycją omawiającą sytuację na Sląsku 

w związku z wydarzeniami w Czechach w tej epoce jest rozprawa A. B a z y-

1 o w a, Sląsk a Czechy w II połowie XV w. (Sobótka, t. II, 1947). 
15 Zob. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I, ez. 2, wyd. A. Sokołowski 

i J. Szujski, Kraków 1876, s: 192. 
1s Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 300-301. 
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zujący obydwie strony do żyda w przyjaźni i wzajemnego popierania 
w miarę możliwości swych interesów, ustanawiający sposoby rozwiązania 
w drodze pokojowej szeregu kwestii spornych i przewidujący osobisty 
zja,:d obu monarchów, na którym miano rozpatrzyć szereg dalszych 7agad
nień (m. in. sprawę zawładnięcia przez Polaków w niedawnym czasie 
Oświęcimiem i Zatorem oraz ciążący na Czechach obowiązek spłacenia 
części posagu królowej polskiej Elżbiety) 11. 

O sprawach pretensji jagiellońskich do tronu czeskiego akt porozu
mienia bytomskiego wcale nie wspominał. W porozumieniu tym można 
widzieć pierwszy wyraźny etap zbliżenia między obu władcami podykto
wanego ich dość trudnym położeniem na arenie mi�dzynarcdowej, 
a w pierwszym rzędzie zagrożeniem ze strony kurii rzymskiej, która 
chciała Jerzego zmusić do wyrzeczenia się husytyzmu i rekatolizacji 
Czech, a Kazimierza Jagiellończyka do rezygnacji z walki z Zakonem. 
Już wtedy formowała się płaszczyzna porozumienia między czeskim kró
lem heretykiem a królem polskim traktowanym wówczas przez papieża 
w związku z wojną pruską jako excommunicatus toleratus 1s. W począt
kach 1462 r. Pius II rozpoczął starania mające na celu zorganizowanie 
koalicji antypodiebradzkiej i związków poddanych Korony Czeskiej, któ
rych zadaniem byłoby obalenie rządów króla kacerza 1s. Gdy 31 III 1462 r. 
na audiencji poselstwa czeskiego papież ogłosił unieważnienie kompakta
tów, walka między kurią a Jerzym stawała się nieunikniona.

W tych warunkach zjazd króla czeskiego z Kazimierzem Jagiellończy
kiem odbyty w maju 1462 r. w śląskim Głogowie posiadał specyficzny 
charakter polityczny. W żawartym tam 27 V 1462 r. układzie obydwa pań
stwa gwarantowały sobie wzajemną pomoc w razie zagrożenia tureckiego 
i regulowały szereg zagadnień spornych w duchu poprzedniego traktatu 
bytomskiego. W tekście umowy głogowskiej obaj monarchowie deklaro
wali: ,,pozostaniemy z obu stron w szczerym braterstwie i przyjaźni oraz 
tak siebie będziemy nawzajem traktować, aby żaden z nas przeciw dru
giemu nie służył pomocą lub radą ... A każdy z nas jest zobowiąz:my 
zabiegać wiernie i bez ·podstępu, wedle wszelkiej swej możliwości o dobro 

17 Tekst dokumentów układu opublikowali: M. Dog ie 1, Cod. dipl. Regni 
Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, t. I, Wilno 1758, s. 10-11; F. Pal a c k  y, 
Urkundliche Beitriige z. Gesch. Bohmens u. seiner Nachbarliinder im Zeitalter 
Georgs von. Podiebrad (Fontes rer. Austriacarum, Abt. II, t. XX, Wiedeń 1860,

s. 236-238).
1B Bliżej o stosunkach Kazimierza z papiestwem informuje rozprawa J. F r i e  d

b e r g a, Zatarg Polski z Rzymem w czasie wojny trzynastoletniej (Kwart. Hist., 
t. XXIV, 1910). 

1s Zob. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georg� von Podiebrad,
wyd. H. Markgraf (ss. rer. Sil., t. VIII, Wrocław 1873, s. 70-71). 
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,i cześć drugiego królestw, księstw i ziem" 20
• W dokumentach głogow

skich nie poruszono sprawy pretensji jagiellońskich do tronu czeskiego. 
Niemniej niektóre sformułowania układu zdają się świadczyć o tym, że 
były one na zjeździe rozpatrywane. Tak więc Jerzy rezygnował z zaję
tych przez Polaków niektórych ziem śląskich tylko na okres swego życia. 
Podobnie również tylko na okres życia Jerzego Kazimierz Jagiellończyk 
rezygnował z upominania się u Czechów o sumy posagowe jego żony 
Elżbiety. Układ nie wspominał natomiast nic o ewentualnej śmierci Kazi
mierza jako te·rminie wygaśnięcia jakichkolwiek objętych· nim zobowiązań. 
Zapewne spodziewano się, że przyszła śmierć Jerzego ułatwi załatwienie 
nlefiórych trudnych kwestii spornych. Najprostszą formą ich rozwiąza
nia było chyba przekazanie następstwa tronu Jagiellonom, co uwalniałoby 
Czechy od spłaty posagu Elżbiety i zapobiegało zaostrzeniu konfliktu 
o sprawy śląskie 21• Wydaje się, że właśnie wskazywaniem tego rodzaju
perspektyw Jerzy mógł pozyskać sobie króla polskiego. Oficjalnie jednak
do niczego się nie zobowiązywał, mając z jednej strony na uwadze fakt,
że stany czeskie stały na gruncie zasady elekcyjności, z drugiej zaś -
plany zapewnienia następstwa tronu dla któregoś ze swych synów. Po
zyskanie króla polskiego było dla niego w aktualnej sytuacji unieważnie
nia kompaktatów sprawą pierwszorzędnej wagi. Natomiast �ealizacja
obietnic sukcesyjnych wydawała mu się zapewne czymś raczej odległym
i zależnym od konkretnego rozwoju wydarzeń.

W następnych latach po zjeździe głogowskim Kazimierz Jagiellończyk 
zgodził się na współuczestnictwo w zabiegach Jerzego o powołanie do 
życia związku władców chrześcijańskich mającego na celu organizację 
obrony przed Turkami i zapewnienie pokoju w Europie. Projekt związku 
nastawiony w istocie na osłabienie pozycji politycznej i zneutralizowanie 
wpływów papieża oraz cesarza odpowiadał zarówno interesom Jerzego, 
jak i Kazimierza. Nie doczekał się on jednak realizacji. Toczone w tej 
sprawie w latach 1463-1464 na dworach europejskich rokowania zosta
ły przez dyplomację kurialną i kler poszczególnych krajów storpedo
wane 22. 

Tymczasem na drodze władcy czeskiego wyrastały nowe trudności. 
28 XI 1465 r. opozycyjni panowie czescy utworzyli na zamku Zdenka ze 
Szternberka Zielonej Górze pod Nepomukiem związek antypodiebradzki 
zwany Ligą Zielonogórską, a 23 XII ,1466 r. Jerzy został przez papieża 
wyklęty i pozbawiony władzy królewskiej. Wszystkim, którzy narusza-

20 Dogiel, t. I, s. 14. 
21 Zob. szerszą argumentację na ten temat Hec k, Zjazd głogowski, s. 66-67. 
22 Nowsze prace związane z tym problemem zawiera wydawnictwo Cultus 

pacis, Etudes et documents du Symposium Pragense Cultus pacis 1464-1964, pod 

red. V. Vanecka, Praha 1966. Tam jest cytowana bogata literatura. 
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liby skierowane przeciw niemu sankcje, grożono wyłączeniem 7.e społecz� 
ności wiernych kościoła katolickiego 2a. Zarówno papież Paweł II, jak 
i Liga Zielonogórska widzieli w Kazimierzu najlepsze narzędzie do prze
prowadzenia detronizacji króla-heretyka. Kandydatura jagiellońska wy
dawała się najdogodniejsza z trzech względów: wybór syna Kazimierza 
Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki odpowiadał ówczesnym zasadom 
legitymizmu; kandydat z bratniej słowiańskiej Polski mógł łatwo uzyskać 
znaczną popularność w Czechach; wreszcie wydawało się, że Polska uwol
niona od wojny z Krzyżakami będzie miała dość sił, by pozbawić Jerzego 
tronu i przywrócić panowanie prawowiernego katolicyzmu pośród Cze
chów. 

Dlatego, jak wiadomo, legat papieski Rudolf z Ri.idesheim mimo zde
cydowanie antypolskiej postawy przyczynił się w 1466 r. do zawarcia 
pokoju toruńskiego 24. Z tego samego powodu zjednoczeni w Lidze pano
wie zdecydowali się w 1467 r. na zjeździe w Igławie powierzyć tron 
czeski Kazimierzowi lub jego synowi i wysłali w tej sprawie poselstwo 
do Krakowa, które w lipcu •1467 r. wspólnie z legatem Rudolfem usiło
wało skłonić Jagiellończyka do wystąpienia przeciw Podiebradowi. Kr?l 
polski jednak nie zamierzał angażować się po ukończeniu wojny pruskiej 
w nową wojnę czeską i w wyraźny sposób grał na zwlokę. Katolików 
czeskich zrażać ku sobie nie chciał, a jednocześnie przeciw Jerzemu wy
stępować nie myśla'ł. N a taką postawę monarchy i dworu polskiego wpły
wały bardzo różnorodne czynniki. Ważną rolę wśród nich odgrywał wy
rażony przez Jagiellończyka pogląd o tym, że koronowanego króla nikt 
pozbawiać tronu nie jest w stanie, godzący w pretensje papieży do dyspo
nowania tronami państw chrześcijańskich 25. Sięgnięcie po Czechy z ramie
nia papiestwa byłoby przecież wysługiwaniem się tym silom, które szko
dziły i kładły kłody pod nogi Polakom w ich walce z Zakonem. Jedno
cześnie mimo pozorów potęgi wyczerpana i zadłużona przez wojnę pruską 
Polska na walkę o Czechy nie mogla sobie pozwolić. Co więcej, zaanga
żowanie się Polski na południu mogło otworzyć Krzyżakom pole do próby 
zerwania pokoju toruńskiego i uderzenia na Prusy Królewskie. W cielenie 
w życie papieskich obietnic zatwierdzenia tego pokoju w razie wystąpie
nia Jagiellończyka przeciw Jerzemu mogło wydawać się w Krakowie 
problematyczne. Nawet w takim wypadku wszczęcie przez Zakon na _nowo 
walki w Prusach było bardzo prawdopodobne, a jego sojusz z Jerzym 

2a H e y m a n n, op. cit., s. 438. 
24 Zob. Bi s k u  p, op. cit., s. 695 nn. Ogólnie o roli tego l�gata pisała ostatnio

J. R ad z i sz e w sk a, Działalność dyplomatyczna Rudolfa z Rii.desheim (Prace

Historyczne, nr 1, Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach 1964).
2s J. J. M ii.11 e r, Das heiligen Romischen Reiches Teutscher Nation, Reichs

tags-Theatru m, <:z. II, Jena 1713, s. 266. 
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w świetle kontaktów wielkiego mistrza z Pragą w zaraniu wojny trzy
dziestoletniej wcale niewykluczony 26. Sądzono więc, że najlepsza droga 
postępowania polegała na zdobywaniu sobie sympatii wśród obu zwalcza
jących się w Czechach obozów polityczny�h. Temu właśnie służyło pod
jęci:e się przez dyplomację po"lską akcji mediacyjnej mającej doprowadzić 
do zakończenia tamtejszej wojny domowej. Dlatego wysyłano znane pol
skie poselstwa do Czech z lat 1467-1469 21. Jak słusznie twierdził A. Pro
chaska, mediacja taka godziła wyraźnie w politykę papieską nastawioną 
wówczas zdecydowanie na obalenie Jerzego, a nie pacyfikację Czech 
i utwierdzenie go na tronie 2s. Lecz nie można wraz z Prochaską upatry
wać w tym głębokiego błędu politycznego ówczesnej dyplomacji polskiej. 

Wręcz odwrotnie w Krakowie liczono na to, że misje mediacyjne przy
c:.vzynią się do zdobycia przez Jagiellonów autorytetu i sympatii w obu 
zwalczających się obozach politycznych, a zwłaszcza wśród szerszych 
warstw społeczeństwa czeskiego. W myśl dalekosiężnych planów autorytet 
ów i sympatia miały przynieść w przyszłości Jagiellonom koronę św. Wa
cława z woli saII).ych Czechów bez wojny, zamiast z woli papieskiej 
w drodze przelewu krwi. Ze rachuby te nie były pozbawione podstaw, 
świadczą pojawiające się w Czechach anonimowe wiersze opiewające 
dobrodziejstwa zawartego za sprawą pośredników polskich zawieszenia 
broni między Jerzym a jego katolickimi przeciwnikami: 

Ześlij nam,· Boże,' pomoc, daj nam wsparcie króla Kazimierza, 
Gdy ten w nasze grono wkroczył, za Twą sprawą doprowadził 
Rychło do przymierza. 
On przesławnej nacji Słowian zagładą zmartwiony 
Najmądrzejszych polskich posłów przysłał w nasze strony. 
Jak .już dziś nam przyniósł spokój, da Bóg, że utrwali pokój 29• 

Obok akcentów pokojowych w wierszu tym rozbrzmiewa charaktery
styczna dla tej epoki i odgrywająca wówczas istotną rolę ideologiczno
-propagandową nuta solidarności słowiańskiej so. 

26 Zob. na ten temat najobszerniej J. Go 11, Cechy a Prusy ve stfedoveku, 
Praha 1897, s. 258-288. 

27 Itinerarium poselstw polskich w sprawie sukcesji czeskiej zestawił Br. Pa
pee (Zabiegi ... , s. 136-140). 

2s P r  o c h  a s  k a, op. cit., s. 147. 
29 „Mitte nobis auxilium, da nobis adiutorium Kazimirum nunc regem. Is nunc 

se interposuit, tuo nutu disposuit, ut pacificet gregem Nostro gravi disturbio tur
batum in linguagio praeinclito Sclavorum. Vere nostri compatiens, prudentissimos 
dirigens nuncios Polonorum. Sic nos iam pacificat. Da deus, ut nos dirigat ad  finem 
pacis plene". Tekst opublikował m.in. T o b  o 1 k a, op. cit., s. 302. Wolne tłuma
czenie R. H. 

�0 Zob. na ten temat ostatnie prace: Slovanstvi V ncirodn{m zivote Cechu 
a Slovciku, Melantrich 1968; R. H e ck, Poczucie wspólnoty słowiańskiej w czesko-
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Jak wiadomo, rachuby dworu polskiego jednak się nie spełniły. Zwią-
2ana z kurią Liga Zielonogórska zrezygnowała z planów współpracy 
'Z Jagiellonami, którzy ofiarowali się pośredniczyć w jej zatargu z Jerzym, 
a zwróciła się ku Maciejowi �orwinowi. Ten rozpoczął wiosną 1468 r. 
pomyślne działania wojenne przeciwko królowi Czech i następnie mimo 
-chwilowego niepowodzenia pod Wilemowem (luty 1469), mając w swych
rękach poparcie niemal całych Moraw, Sląska, Łużyc oraz katolickich pa
nów i niektórych katolickich miast czeskich, został wybrany w Ołomuńcu
przez członków Ligi 3 V 1469 r. królem czeskim s1.

Stronnictwu podiebradzkiemu i królowi Jerzemu nie pozostawało nic 
innego, jak szukanie poparcia u Jagiellonów. Wszystkie przedsiębrane 
w czasie walki politycznej z papieżem, Ligą i Maciejem próby rokowań 
-Okazywały się bezowocne. Jeszcze bardziej zawodne były plany szacho
wania papieża zawartym wcześniej (18 VII 1464) sojuszem z Francją 
i odwołania się przy pomocy francuskiej od wyroków papieskich do sobo
ru (1467). W istocie rzeczy Francuzi traktowali kontakty z Czechami jako 
własny atut w grze dyplomatycznej na Zachodzie i stosunki z Ludwi
kiem XI nie przyniosły Jerzemu żadnych bardziej konkretnych korzyści �2. 

Tymczasem dyplomacja polska trzymała ciągle ręce na pulsie sprawy 
czeskiej. Na wiadomość o toczących się po wilemowskiej porażce Macieja 
.wiosną 1469 r. rokowaniach między królem czeskim i węgierskim, w któ
rych uczestniczyli również legaci papiescy, skierowano czym prędzej do 
Czech posłów: kanclerza Jakuba z Dębna i Pawła z Głowni, z zadaniem 
niedopuszczenia do pominięcia w tychże układach jagiellońskich praw do 
korony czeskiej. Posłowie ci byli również obecni na zjeździe Ligi w Oło
muńcu. I tutaj występowali z typowymi dla linii polityki polskiej za
biegami pokojowymi, a jednocześnie przeciwstawiali się ostro wyborowi 
Macieja na króla Czech 33. Z Ołomuńca Jakub z Dębna i Paweł z Głowni 
udali się zgodnie z przewidzianą dla nich uprzednio marszrutą do Rzymu, 
gdzie mieli zabiegać u papieża o zatwierdzenie pokoju toruńskiego, zgodę 
na osadzenie Wincentego Kiełbasy na biskupstwie warmińskim i uzna
nie praw jagiellońskich do korony czeskiej. Stanowisko kurii w tych spra-

-polskich stosunkach politycznych w średniowieczu (Z polskich studiów slawistycz

nych, S. 3 - Historia, Warszawa 1968, s. 67-78); A. F. Gr ab s k i, Poczucie

jedności słowiańskiej a świadomość narodowościowa w Polsce średniowiecznej

(tamże, s. 79-89). W pracach tych zacytowano bogatą dawną literaturę.
31 Obszernie a zarazem jasno elekcję ołomuniecką opisał W. F r  a k n ó i, Ma-

thias Corvinus, Freiburg im Breisgau 1891, s. 139 nn. 
32 Stosunki Jerzego z Francją przedstawił ostatnio J. Mace k, Krcil Jifi 

a Francie v l. 1466-1468 (Ceskoslovensky casopis historicky, t. XV, 1967) . 
.J

3 P. Es c h e  n 1 o e r, Geschichten der Stadt Breslau, wyd. J. G. Kunisch,

t. II, Wrocław 1828, s. 157; Pr o c h a s  k a, op. cit., s. 144.
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wach �kazało się negatywne. Wprawdzie w interesującej nas kwestii 
,czeskiej postawa papieża była nieco mniej sztywna i zamiast zdecydo
wanej odmowy starano · się na posłach polskich wywrzeć wrażenie, że 
Paweł II nie jest niechętny pretensjom Jagiellonów, ale nie może po
rzucić Macieja i obiecano wysłać do Polski legata. Było to jednak tylko 
typowe dla dyplomacji papieskiej osła'dzanie gorzkich pigułek i gra na 
zwlokę korzystną do umocnienia pozycji Korwina. Występujący ostatnio 
w literaturze historycznej pogląd dopatrujący się w tym zmiany orientacji 
kurialnej i sukcesu dyplomacji polskiej nie wydaje się słuszny 34• W istocie 
rzęczy przysłany u schyłku 1469 r. legat Aleksander żadnych bardziej 
konkretnych ustępstw dla Polaków nie przywoził 35. 

W takich warunkach, gdy wybór Macieja został dokonany, dworowi 
krakowskiemu nie pozostawało nic innego, jak liczyć na następstwo 
w Czechach w porozumieniu z partią podiebradzką, a jednocześnie próbo.,.. 

wać w zamian za to doprowadzić do pojednania Jerzego z kurią i cofnię
cia przez nią skierowanych przeciwko niemu cenzur kościelnych. Dlatego 
też wkrótce po elekcji ołomunieckiej wysłano do Pragi Stanisława Mar
szalkowicza z Brzezia i Jerzego Lubrańskiego, którzy skłonili Jerzego do 
postawienia przed sejmem czeskim projektu uznania Władysława Jagiel
lończyka następcą tronu. Projekt ten został przyjęty w obecności wymie
nionych dyplomatów polskich 5 VI 1469 r. przez sejm w Pradze. Sejm 
ten wysunął jednak cały szereg warunków, od których uzależniono waż
ność porozumienia w tej sprawie, jak: dożywotnie panowanie Jerzego 
i pomoc dla niego ze strony króla polskiego, zachowanie kompaktatów ze 
strony przyszłego jagiellońskiego władcy Czech, zachowanie uposażeń 
rodziny podiebradzkiej, odzyskanie przez Władysława utraconych posiad
łości Korony Czeskiej, zawarcie przez niego związku małżeńskiego z córką 
.Jerzego, Ludmiłą 36. 

Z propozycjami tego sejmu przybyło w końcu czerwca 1469 r. na po
siedzenie rady królewskiej w Radomiu poselstwo czeskie złożone ze sta
rosty Moraw Ctibora. Towaczowskiego, Benesza W eitmile i Pawła, pro
boszcza zderazkiego. Dwie relacje dotyczące przebiegu obrad radomskich 
nie są z sobą w pełni zgodne. Tak więc Długosz opowiada, że większość 
dostojn�ów polskich była ze względu na niebezpieczeństwo wojny i he
rezji przeciwRa osadzeniu Władysława w Czechach, a tylko nieliczni byli 

34 F. Kir y k, Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej poiityld 
Kazimierza Jagiellończyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 112 -113. 

35 Pap e e, Zabiegi..., s. 112. 

36 Por. Urkunden u. Actenstii.cke zur osterreichischen Geschichte im Zeitalter 
Kaiser Friedrichs III. u. Konig Georgs von Bohmen, wyd. A. Bachman n (Fontes 

rer. Austriacar um, Abt. II, t. XLII, Wie n 1879, 473); D ług os z, Opera omni�,
t. XIV, s. 526-527; P r  o c h  as k a, op. cit., s. 145.
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skłonni przystać na ustalone w Pradze warunki. Wobec tego wyznaczono 
nowych posłów do Pragi: kasztelana wojnickiego Jana Tarnowskiego 
i kasztelana sądeckiego Stanisława Wątróbkę, których zadaniem miało być
odrzucenie ciężkich do przyjęcia kondycji praskich, a zwłaszcza projektu 
małżeństwa królewicza Władysława z córką heretyka 37. Natomiast 'kroni
karz wrocławski, Piotr Eschenloer, doniósł, że w Radomiu „Polacy przy
rzekli kacerzom pomoc i dodali im wielkiej otuchy", co miało natchnąć· 
Jerzego do wypowiedzenia wojny Maciejowi i podjęcia ofensywy na Mo
rawach, w Czechach i na śląsku as. Niewątpliwie obie relacje zawierają 
elementy prawdy. Warunki praskie nie zostały przez stronę polską przy
jęte, ale Polacy zdecydowali się na następstwo tronu Władysława i udzie
lenie pomocy Jerzemu. 

Dalsze rokowania w sprawie tego następstwa prowadzono z uroczy
stym wielkim poselstwem czeskim na sejmie w Piotrkowie obradującym 
w październiku i listopadzie 1469 r. Na sejmie tym posłowie Jerzego 
przedstawili ujęty w wiele artykułów plan porozumienia z Jagiellonami. 
Artykuły te przedstawiały się następująco: 1. Król oczekujący (Włady
sław) miał wraz z jego ojcem przyjąć na siebie takie zobowiązania wobec 
Czechów, jakie przyjęli niegdyś Zygmunt Luksemburski, Albrecht II 
i Władysław Pogrobowiec, 2. Winien pogodzić się z dożywotnią władzą 
J�rzego, któremu król polski będzie służyć efektywną pomocą, 3. M:ał 
zabezpieczyć na wypadek śmierci Jerzego uposażenie dla. jego żony ora2, 
synów, 4. Przewidzieć odzyskanie przy pomocy króla polskiego ziem od
padłych od Korony Czeskiej, a szczególnie terenów zajętych przez tego 
króla i jego poddanych, 5. Gwarantować utrzymanie urzędów w Czechach 
przez urzędników osadzonych ze strony Jerzego, 6. Jagiellonowie po
wstrzymają się od wszelkich rokowań z Maciejem bez wiedzy Jerzego, 
7. Władysław zobowiązywał się, że po przejęciu władzy zwróci zwolen
nikom Jerzego dobra, jakie utracili w wojnie z Maciejem Korwinem
i Ligą, 8. Przewidywano także zawarcie układu „ostatecznej i doskonałej"
przyjaźni zobowiązującego Kazimierza i Jerzego do służenia sobie radą
i efektywną pomocą. Pomoc ta miała dotyczyć również sporu Jerzego
z papieżem, jeśli królowi polskiemu nie udałoby się uzyskać jego załago
dzenia „dobrymi środkami" 39. Rokowania nad przedstawionymi wyżej
artykułami nie przyniosły jednak ostatecznego porozumienia. Polacy do
magali się bowiem przeprowadzenia natychmiastowej koronacji Władysła
wa, a nawet w pewnej chwili wysunęli projekt abdykacji Jerzego. Po-

37 D 1 u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 527. 

38 Esc h e  n l o er, Geschichten ... , t. II, s. 177. 

39 Zob. dokładna relacja z sejmu Acten d. Stiindetage Preussens, koniglichen 

Anteils, t. I, wyd. Fr. Thunert, Gdańsk 1896, s. 130-131. 
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nieważ Czesi nie posiadali na to odpowiednich pełnomocnictw, posta
nowiono prowadzić dalsze pertraktacje w Pradze oparte na trzech zasa
dach: 1. przymierza jagiellońsko-podiebradzkiego, 2. dożywotniego pano
wania Jerzego, 3. przeprowadzenia koronacji Władysława i pomocy 
polskiej dla stronnictwa podiebradzkiego w Czechach. Jednocześnie Po
lacy mieli podjąć w Rzymie nową próbę pojednania króla-kacerza z pa
pieżem 40. · 

Jest rzeczą godną uwagi, że w czasie pertraktacji piotrowskich wy
trawni politycy polscy, senatorowie świeccy i duchowni, wypowiadali się 
za korzystaniem z okazji i możliwie szybkim zawarciem porozumienia, 
ponieważ obawiali się, że w razie niedojścia jego do skutku Jagiellonowie 
mogliby raz na zawsze stracić okazję objęcia należnego im dziedzictwa, 
a co ważniejsze, Jerzy mógłby pogodzić się z Maciejem i wypowiedzieć 
wspólnie z nim niebezpieczną dla kraju wojnę 41• 

Obawy tego rodzaju nie wydają się bezpodstawne. Ówczesne trudności 
polskie w Prusach · i brak potwierdzenia pokoju toruńskiego stwarzały 
doskonałą podstawę do sojuszu krzyżacko-węgierskiego. Niebezpieczeń
stwo to było tym bardziej aktualne, że jednocześnie wpływy polskie 
i węgierskie ścierały się w Mołdawii i Wołoszczyźnie, a wojewoda moł
dawski Stefan był wykorzystywany przez dwór polski do prowadzenia 
antywęgierskich dywersyjnych akcji wojennych. Aktualność tych obaw 
potwierdził dalszy rozwój wydarzeń. Jerzy korzystał wprawdzie z dyplo
matycznego i militarnego poparcia Polski. Było to jednak poparcie poło
wiczne i mało skuteczne. Misje dyplomatyczne posłów polskich dotyczyły 
w pierwszym rzędzie uznania przez kurię i dwory europejskie następstwa 
jagiellońskiego i nie przyniosły pojednania króla czeskiego z papieżem. 
Oddziały ochotników i najemników polskich wysłane przez Kazimierza 
walczyły wprawdzie po stronie podiebradzkiej 42, lecz były chyba stosun
kowo nieliczne, a na otwartą wojnę z Maciejem P<;>lacy się nie decydowali. 
Nic dziwnego więc, że poseł Jerzego deklarował w styczniu 1470 r. mar
grabiemu brandenburskiemu Albrechtowi, iż jego pan może w każdej 
chwili uwolnić się od związków z królem polskiffi.A3. 

Do dalszego rozluźnienia związku Pragi z Krakowem mogła przyczy
nić się też pewna natarczywość i niezręczność dyplomacji jagiellońskiej. 
Oto w trakcie powodzeń militarnych króla czeskiego zjawił się w jego 
obozie wojennym pod Malenowcem w sierpniu 1470 r. kanclerz polski, 

40 P a  pe e, Zabiegi..., s. 108-109. 

41 Acten d. Stćindetage Preussens, t. I, s. 135. 
42 Zob. m.in. P r  o cha s k a, op. cit., s. 161; P. E s c h e n l o e r, Historia

Wratislaviensis, wyd. H. Markgraf (SS. rer. Sil., t. VII, Wrocław 1872, s. 176): 

,,Item rex Polonie misit ad Georgium aliquot centena equitum". 

o Zob. Pa la ck y, Urkundiiche Beitrćige ... , s. 619.
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Jakub z Dębna, w towarzystwie Stanisława Szydłowieckiego domagając 
się od niego abdykacji i zgody na koronację Władysława 44. Jest rzeczą 
jasną, że w tych warunkach, jak pisał niedawno F. Kiryk, posłowie pol
scy „nie zdołali osiągnąć pełnego porozumienia z królem czeskim" 45. 

Mimo to nie zerwano kontaktów wzajemnych. Dla Polaków zerwanie 
takie było niedopuszczalne, ponieważ partia podiebradzka stanowiła jedy
ne ugrupowanie czeskie, na jakie Jagiellonowie mogli liczyć. Dla Jerzego 
natomiast związek z Polską, chociaż nie spełniający pokładanych w nim 
nadziei, przynosił przecież pewne skromne korzyści, bardziej realne od 
tych, jakich szukał w rozmaitych pertraktacjach z książętami Rzeszy, 
Francją, Wenecją, czy Burgundią lub w fantastycznych, wyprzedzających. 
epokę i przekraczających możliwości Czech pomysłach politycznych. 

Tymczasem dyplomacja polska rozwijała bardzo intensywną akcję sta
rając się na wszystkich frontach o osiągnięcie najlepszych pozycji sprzy
jających osadzeniu królewicza Władysława w Czechach. W akcji tej 
osiągnięto też pewne konkretne wyniki. Należał do nich między innymi 
traktat przyjażni z Fryderykiem III zawarty 20 X 1470 r., zabezpieczają
cy zabiegi polskie w Czechach przed pretensjami habsburskimi i skiero
wany w ówczesnych warunkach politycznych przeciw Maciejowi Korwi
nowi. Kluczowe znaczenie dla Polaków miało również zapewnienie sobie 
przychylności książąt saskich, najbliższych sąsiadów Czech, zdolnych do 
szybkiej interwencji zbrojnej w tym kraju. Sasi mogli wysuwać także
określone pretensje do tronu praskiego. Książę saski, Wilhelm III, był 
mężem nieżyjącej już w tym czasie siostry Władysława Pogrobowca, Anny 
(zm. w 1462 r.), a książę Albrecht Odważny, margrabia Miśni, miał za 
żonę Zdenę, córkę Jerzego z Podiebradów. Rokowania z Sasami toczono 
u schyłku 1470 i w początkach 1471 r. Sasi deklarowali życzliwość, obie
cując poprzeć zabiegi dyplomacji polskiej w Rzymie o pojednanie Jerzego 
z kurią i zaprowadzenie pokoju w Czechach 46. Tym, czym dyplomacja 
polska chciała kupić sobie przychylność Sasów, były projekty małżeństwa 
królewicza Władysława, przyszłego króla Czech, z córką Ernesta, księcia 
saskiego, Krystyną 47. Jeśli jednak w literaturze historycznej wierzono 
w szczerość poparcia saskiego dla Jagiellonów 48, to jednak wydaje się, że 
wiara taka nie jest w pełni uzasadniona. Sasi spodziewając się w tym 
okresie rychlej śmierci Jerzego 49, snuli już przypuszczalnie w skrytości 

44 Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 541-542; Ca r o, op. cit., s. 275; Ki-

ry k, op. cit., s. 122-123. 

45 K i r y k, op. cit., s. 123. 

46 Codex epistolaris, t. III, s. 149-151 i 151-152.

47 P ro c h as k a, op. cit., s. 163; Pa p e e, Zabiegi ... , s. 118. 
48 Zob. ostatnio Ki ryk, op. cit., s. 126. 
49 Zob. korespondencja saska ze schyłku 1470 r. Codex epistolaris, t. III, s. 146. 
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własne plany. Inaczej trudno byłoby s'obie wyobrazić cel małżeństwa, za
wartego 26 II 1471 r., księżniczki saskiej Katarzyny, córki Wilhelma III� 
z synem króla Jerzego Hynkiem. Chodziło im zapewne o dalsze zbliżenie
do rodziny podiebradzkiej, by w· oparciu o jej zwolenników sięgnąć po, 
koronę czeską dla siebie. Kandydatem do �orony był mąż Z<leny Podie
bradówny, książę Albrecht. Dlatego też Sasi rozpoczęli na własną rękę
w Rzymie usilne starania o pojednanie króla czeskiego z papieżem. Po
selstwa polskie działały w 1470 r. również na innych dworach niemiec
kich, w Rzymie, Wenecji, w Mołdawii, u chana tatarskiego i nawiązywały 
kontakty z opozycyjnymi w stosunku do Macieja magnatami węgierski
mi 50, Zasięg polskich zabiegów dyplomatycznych był w tym okresie bar
dzo szeroki. 

Tymczasem w Czechach doszło do sytuacji, która mogłaby przyczynić 
się do przekreślenia długoletnich starań dyplomacji polskiej. Oto znużeni 
wyczerpującą wojną Jerzy i Maciej Korwin zaczęli skłaniać się ku wza
jemnemu porozumieniu. Na ugodowość króla węgierskiego wpływało m. in .. 
zniechęcenie do niego jego byłych gorących zwolenników w ziemiach Ko
rony Czeskiej, w tym również znanych z zagorzałości antypodiebradzkiej 
znacznej części Ślązaków. Podobną rolę grała też obawa buntu powiąza
nych tajnymi nićmi z Jagiellonami magnatów węgierskich. Warunki, jakie 
Maciej ofiarowywał w trakcie toczonych przez przedstawicieli obu stron 
w początku 1471 r. rokowań w Polnej, przedstawiały się dla rodziny po
diebradzkiej niezwykle korzystnie. Jerzemu pozostawiano do�ywotnią wła
dzę w całych Czechach. Po jego śmierci królem czeskim miał zostać Maciej 
Korwin. W razie gdyby Maciej zmarł bez pozostawienia męskiego potom
ka, następstwo tronu czeskiego przypadłoby synom Jerzego z Podiebra
dów. Ponadto król węgierski zobowiązywał się do wypuszczenia na wol
ność znajdującego się w jego niewoli syna Jerzego, Wiktoryna, i przeka
zania mu Moraw albo Śląska oraz obiecywał, że bardziej skutecznie niż 
Polacy załatwi zgodę Rzymu na przywrócenie Czechom kompaktatów 51. 

Według relacji Długosza propozycje Macieja były rozpatrywane na sej
mie w Pradze 14 II 1471 r. i spotkały się tam z życzliwym przyjęciem. 
Sejm wyraziłby na nie zgodę, gdyby nie zjawienie się posłów polskich 
jadących do Rzymu, Jakuba z Dębna i Michała, opata klasztoru św. Krzy
ża. Jakub mową, którą wypominał Czechom, że tak łatwo odstępują od 
układów i danych obietnic, skłonił ich do odłożenia całej sprawy aż do 
powrotu poselstwa polskiego z Rzymu. Jednocześnie Jerzy wysłał do króla 
polskiego Pawła, proboszcza zderadŻkiego, z zawiadomieniem o powstałej 

50 Kiry k, op. cit., s. 118. 
51 Jedyną rela<:ję na ten temat podaje Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, 

s. 549-550.
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w ten sposób nowej sytuacji politycznej. Relacja Długosza jest w litera
turze historycznej ·przyjmowana z zasady bez zastrzeżeń. Dopiero w ostat
nim okresie spojrzał na nią i na przebieg sejmu praskiego nieco inaczej 
F. Heymann. Stwierdził on nie bez podstaw, że opowiadanie Długosza
opiera'lo się zapewne na sprawozdaniu Jakuba z Dębna, który przedstawił
przebieg sejmu praskiego prawdopodobnie celowo w ten sposób, aby wy
olbrzymić swoją rolę i zasługi. Zdaniem Heymanna ważnym motywem,
który wstrzymywał Jerzego od przyjęcia oferty Korwina, była nieufność
do Macieja, który niejednokrotnie łamał zawarte układy przyjaźni i któ
remu trudno było wierzyć 52, 

Jakub z Dębna wraz ze swym towarzyszem udał się zgodnie z planem 
przez dwory w Ansbach i w Dreźnie do Rzymu. Tymczasem w Rzymie, 
jak już wspomniano, rozwijali żywą działalność dyplomaci sascy, którzy 
w porozumieniu z dworem podiebradzkim pracowali także nad pojedna
niem Jerzego z kurią. W ściśle tajnych, toczonych bez wiedzy Macieia 
rokowaniach dotyczących kompromisowych rozwiązań stosunków kościel
nych i spraw wiary w Czechach osiągnęli tak bardzo istotne postępy, że 
Paweł II w razie ostatecznego zawarcia porozumienia był gotów zaprosić 
króla czeskiego do Rzymu i podejmować go publicznie z wszelkimi hono
rami i najwyższymi oz.nakami przyjaźni. Wśród występujących w propo
zycjach saskich warunków występowały takie punkty, jak: osadzenie 
w Pradze arcybiskupa - zwierzchnika całego kleru czeskiego, zwrot ko

ściołowi klucza rudnickiego, wstrzymanie komunikowania dzieci pod obu 
postaciami. W czasie tych rokowań toczonych u schyłku 1470 i w pierw
szych miesiącach 1471 r. przebywał również w Rzymie tajny pełnomocnik 
Jerzego. Przebieg tych pertraktacji został· naświetlony bliżej w opubliko
wanych w 1938 r., a nie znanych starszej literaturze, zeznaniach posła sas
kiego Mikołaja v. Kockritz odkrytych w dokumentach zamku Mojęcice 
pod Wołowem przez historyka saskiego O. E. Schmidta 53. Zeznania te 
pozwalają inaczej spojrzeć na niektóre zagadnienia związane z elekcją 
kutnohorską 1471 r. Jest to o tyle ważne, że literatura poświęcona tej 
elekcji pochodzi z dawniejszych czasów i zeznań tych nie uwzględnia. 
Zwłaszcza historycy polscy do nich nie docierali. Główne wnioski płynące 
z owych zeznań dla sytuacji w okresie elekcji są takie, że Jerzy i jego 
rodzina skłonni byli iść wobec Rzymu na bardzo dalekie ustępstwa w spra
wach wiary. Niektóre sformułowania protokołu przesłuchania, do czego 
jeszcze powrócimy, stawiają wprost pod znakiem zapytania prawowier-

s2 Hey m a n n, op. cit., s. 574-575. 

53 O. E. Sc h mi d t, . Des Bohmenkonigs Georg von Podiebrad Li:isung vom 

Kirchenbann und sein Tod (Neues Archiv f. Sachsische Gesehichte, t. 59, 1938, 

s. 39_;_55).
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ność Jerzego jako husyty w ostatnim okresie jego życia. Zdaniem F. Hey
manna zawarcie przez Jerzego porozumienia z kurią bez pomocy Polaków 
mogło uwolnić go od połowicznych zobowiązań w stosunku do Jagiellonów 
i otworzyć możliwość utrwalenia się rodzimej dynastii podiebradzkiej 
w Czechach 54. Heymann nie liczył się jednak z dość istotnymi realiami. 
Samodzielne utrzymanie się rodzimej dynastii podiebradzkiej w walce 
z Maciejem Korwinem w świetle dotychczasowych doświadczeń było nie
możliwe. Na dodatek pojednanie z papieżem odebrałoby jej poparcie utra
kwistów, a uznania przez katolickich panów z obozu Macieja Korwina za
pewne by nie przyniosło. Stronnictwo podiebradzkie bez poparcia 
zewnętrznego nie było już zdolne do dalszego długotrwałego kontynuo
wania walki, pozbawione na dodatek po śmierci Jerzego jego talentów 
politycznych i autorytetu. 

Tymczasem zanim kanclerz polski dojechał do Rzymu, doszła go w dro
dze wiadomość o zgonie Jerzego z Podiebradów, który nastąpił 22 III. 
1471 r., a pod koniec pobytu w wiecznym mieście wieść o dokonanej już 
w Kutnej Horze przez partię podiebradzką elekcji Władysława Jagielloń
czyka na króla Czech. W czasie pierwszej konferencji z papieżem odbytej 
w maju, jeszcze przed dotarciem do Rzymu relacji o wydarzeniach kutno-
horskich, Polacy poruszyli także, lecz niestety w sposób bliżej nie znany 
sprawę czeską. W zasadzie jednak stanowisko papieża wobec Polski było 
nieprzychylne. Odbiło się to m. in. w odmowie załatwienia tak istotnej dla 
niej sprawy zatwierdzenia pokoju toruńskiego. Na dodatek, gdy Paweł II 
dowiedział się o wyniku elekcji kutnohorskiej, zawezwał przygotowują
cych się już .do odjazdu z Rzymu posłów jagiellońskich, by wyrazić im 
niezadowolenie z faktu, że król polski dopuścił do wyboru jego syna na 
króla Czech dokonanego przez „bandę heretyków". Jakub z Dębna odpo
wiadając papieżowi stwierdził, że w istniejącej sytuacji najlepszym wyjś
ciem byJoby pozostawienie Władysława Jagiellończyka i Macieja Korwina 
przy posiadanych przez nich ziemiach Korony Czeskiej i podjęcie akcji 
mediacyjnej mającej doprowadzić do pokoju ss. 

Losy Korony Czeskiej nie rozstrzygały się jednak w Rzymie, lecz na 
terenie Czech i w państwach z nimi sąsiadujących. Rozwój sytuacji zależał 
w głównej mierze od zachowania się stronnictwa podiebradzkiego, w któ
rego rękach znajdowała się stolica kraju. Siłą rzeczy w pierwszej chwili 
stronnictwo to musiało skupić się wokół rodziny zmarłego króla. W istocie 
po śmierci Jerzego przejął tymczasową władzę jego syn Henryk. Na zebra
nym przez niego zgromadzeniu panów i przedstawicieli miast postano
wiono zachować istniejący stan obsady urzędów i gotowość obrony kraju 

54 H e y m a n n, op. cit., s. 582. 

55 Ki r y k, OP.. cit., s. 128-129. 
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przed zakusami Macieja oraz zwołać na dzień św. Jerzego (23 IV) do Pragi 
sejm Królestwa Czeskiego, którego celem byłoby dokonanie elekcji no
wego króla. Na sejm ten zaproszono także panów stronnictwa korwinow
skiegp oraz lenników Korony Czeskiej: książąt śląskich, saskich, bawar
skich i brandenburskich. Sytuacja partii podiebradzkiej była trudna. Stro
na korwinowska posiadała już wybranego przez siebie króla, który rządził 
większą częścią ziem Królestwa i miał w szeregach swych zwolenników 
najbogatszych magnatów czeskich. Natomiast zasięg terytorialny władzy 
partii podiebradzkiej był znacznie skromniejszy, a na dodatek nie posia
dała ona jednolitego stanowiska w sprawie następstwa po zmarłym królu. 

Przyjrzyjmy się przeto kandydatom, którzy mogli ubiegać się wówczas 
o władzę w Pradze. Całą ich listę wymienił Jan Długosz stwierdzając, że
po śmierci Jerzego Czesi podzielili się na liczne frakcje wiążące swe plany:
z królem pólskim, cesarzem Fryderykiem III, królem węgierskim, Henry
kiem Podiebradowiczem, Ludwikiem XI, królem Francji, Albrechtem,
margrabią Miśni, i Ludwikiem, księciem bawarskim ss. Relacji Długosza
nie można uważać, tak jak czynił to niegdyś Z. Nejedly, za zbiór domy
słów, które krążyły wówczas w Polsce. N ejedly zarzucał też niesłusznie
Długoszowi, jakoby twierdził, że kandydaturą polską był wtedy Kazi
mierz, a nie Władysław s1. Tymczasem Długosz nie mówi wyraźnie i jedno
znacznie o kandydatach do tronu, lecz o partiach oglądających się na
różnych władców, co jest dość istotną różnicą.

Niewątpliwy jest jednak fakt, że nie wszystkich z wyżej wymienio
nych władców można traktować jako realnych kandydatów do tronu pra
skiego. Dlatego też wypada zająć się bliżej tymi kandydatami i skupiony
mi wokół nich ugrupowaniami, które mogły odgrywać w walce wyborczej 
istotną rolę. Sprawy pozostałych kandydatów, o których wpływach źródła 
nie przynoszą żadnych godnych uwagi wiadomości, pominiemy z koniecz
ności milczeniem. Rozważania szczegółowe dotyczące sytuacji wyrada za
cząć od Henryka Podiebradowicza, jednego z 4 męskich potomków Jerze
go. Długosz pisze, że popierali go najbardziej gorliwi husyci obawiający 
się, że pod panem katolickim nastąpi likwidacja ich swobód wyznanio
wych, oraz Albrecht, margrabia brandenburski, którego córkę miał za 
żonę. W istocie rzeczy jednak Henryk nie mógł liczyć na szersze poparcie 
utrakwistów. Chociaż regencja w krótkim okresie bezkrólewia dawałaby 
mu pewne atuty, młody Podiebradowicz oświadczał publicznie, że o koro
nę dla siebie zabiegać nie będzie. Powodem takiej postawy królewicza nie 
były w żadnym wypadku zobowiązania partii podiebradzkiej wobec J agiel
lonów. Rokowania z Jagiellonami nie zostały doprowadzone do końca 

56 Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 551. 
57 Ne je d 1 y, op. cit., s. 42.
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i Czesi nie posiadali formalnych zobowiązań. Przyczyny rezygnacji Hen
ryka wydają się być zgoła innej natury. Pierwsza z nich to brak jedności 
wśród rodziny zmarłego króla. Jego najstarszy syn przeszedłszy w niewoli 
węgierskiej na katolicyzm całkiem jawnie popierał sprawę Macieja. Mamy 
też wiadomości o jakichś zatargach pomiędzy braćmi. Na dodatek jedność 
rodziny podiebradzkiej podważał fakt, że zgłosił się też jako pretendent 
do tronu mąż Zdeny Albrecht, margrabia miśnieński. Tak więc Henryk 
nie mógł liczyć nawet na poparcie własnej rodziny. Jest również wątpli
we, czy mógł liczyć na sympatię wśród gorliwych utrakwistów przypisy
waną mu przez Długosza. Postawa Wiktoryna kompromitowała niewątpli- • 
wie w oczach utrakwistów całą rodzinę podiebradzką. Zresztą, jak już 
wyżej wspomniano, postawa samego Jerzego nie była pod koniec życia 
w sprawach wiary całkiem jednoznaczna. Jak oświadczał później w urzę
dowy, notarialny sposób sam Henryk, Jerzy symulował herezję, aby mógł 
rządzić heretykami i tym skuteczniej doprowadzić ich do jedności z koś
ciołem ss. Tego rodzaju postawa Jerzego i jego rodziny, jeśli nawet nie 
była znana szerszemu ogółowi, nie dawała się na pewno ukryć przed ludź
mi bardziej wtajemniczonymi i czynnymi na arenie politycznej. W takich 
warunkach Podiebradowicze nie mogli i zresztą chyba nie chcieli grać 
roli obrońców utrakwizmu. Fakt, że Jerzy nie był w stanie skutecznie 
obro�ić Korony Czeskiej przed Maciejem, zniechęcał do osadzenia na tro
nie jego syna i skłaniał działaczy dawnej partii podiebradzkiej do szuka
nia pomocy zewnętrznej. W rezultacie dawne stronnictwo królewskie roz
padło się, a jego przywódcy szukali różnych dróg rozwiązania kryzysu, 
w jakim się znaleźli.

Część partii podiebradzkiej była skłonna poprzeć Albrechta saskiego. 
Na czele tego ugrupowania stał burgrabia Karlsztejnu, Benesz z Weitmile. 
Z ramienia Albrechta działał w Czechach obrotny dyplomata Grzegorz 
Heimburg. Sam Albrecht, który w chwili śmierci Jerzego walczył zbrojnie 
o nadany mu przez zmarłego Loket, zawezwany do obrony świętojurskie
go sejmu praskiego, zjawił się w kwietniu w Pradze, prowadząc ze sobą
1100 jeźdźców, 4000 pieszych i 400 wozów. Deklarował przy tym uroczyś
cie, że jest gotów bronić swobody wyboru króla przeciw każdemu nieprzy
jacielowi.

Zdawało się przeto, że sejm praski odbyty w dniach 23-26 kwietnia 
obesłany tylko przez dawnych zwolenników Jerzego winien wybrać Al-

ss Zob. fragment zeznań Henryka: ,,Item panit quod cum prefati domini duces

Saxonie intellexerunt animum et intencionem d_icti domini Georgii regis versari 

circa hoc ut cristianitati melius consuleret et propterea ipsum verba ista ex pri

mis motibus in medium protulisse ne notaretur ab hereticis et quod simulare 

licuit quasi secutus proverbium qui nescit simulare ignorat et regere". S c h m i d  l, 

op. cit., s. 54-55. 
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brechta jako tego, który zdecydował się pośpieszyć Czechom z szybką 
i bezinteresowną pomocą. Tymczasem sejm nie zdecydował się na to. Za 
sprawą byłego bliskiego współpracownika Jerzego Albrechta Kostki z Po
stupie postanowiono nie przeprowadzać wyboru króla, lecz odbyć zjazd 
z panami stronnictwa korwinowskiego, aby doprowadzić do wspólnej 
elekcji króla i przywrócenia jedności Królestwa Czeskiego. Projekt zjazdu 
wysunął pan Kostka, który przeszedł w tym okresie na stronę Korwina, 
niewątpliwie w jego interesie. Nie miał chyba racji Z. N ejedly twierdząc, 
że w kwietniu 1471 r. jedynym poważnym kandydatem do tronu poza 
Maciejem był Albrecht saski so. W Czechach istniało także stronnictwo 
jagiellońskie, które działało wtedy jakby w cieniu. Taki charakter jego 
działalności uwarunkowany był faktem, że toczonych uprzednio rokowań 
z Polakami nie zakończono, a kontakt z królem polskim przebywającym 
w chwili zgonu Jerzego na Litwie nastręczał spore trudności. Na czele tego 
stronnictwa stali według wszelkiego prawdopodobieństwa dwaj magnaci, 
starosta morawski, znany pisarz i gorliwy husyta Ctibor Towaczowski oraz 
jego brat Jan .. Kontakty tego stronnictwa z Polską po zgonie Jerzego wy
glądały nieco inaczej niż przedstawiała to dotychczasowa literatura. Dla 
powiadomienia Jagiellonów o zgonie Jerzego i nawiązania z nimi współ
pracy musiał udać się do nich ktoś wpływowy. Prawdopodobnie był nim, 
jak przypuszczał F. Palacky, Ctibor Towaczowski 60. W każdym razie· nie 
pojechał on, jak uważał Palacky, na Litwę, a tylko ·ao przebywającego 
w Krakowie królewicza Władysława. Władysław czym prędzej zawiadomił 
ojca o wydarzeniach czeskich i Kazimierz w błyskawicznym tempie po
wrócił z Litwy do Polski. Tutaj zwołano pośpiesznie sejm Królestwa do 
Sandomierza. N a sejmie tym, Długoszowi i polskiej literaturze historycz
nej nie znanym, miano radzić o przygotowaniu wystąpienia polskiego 
w sprawie Czech s1. Natychmiast też wysłano posłów do Pragi, którzy 
przybyli tam 27 kwietnia już po zakończeniu obrad sejmowych. Nazwiska 
osób, które sprawowały to poselstwo, są trudne do ustalenia. F. Papee 
uważał, że przebywali wtedy w Pradze: Dobiesław Kurozwęcki, Pp.weł 
Balicki i Marcin Wrocimowski, których Długosz wymieniał jako wysłan
ników na elekcję kutnohorską s2. Natomiast V. Tomek i Z. Nejedly opie
rający się na tym, że Długosz wymienił trzech posłów, a w Kutnej Horze 

59 N e j  e d l  y, op. cit., s. 42. 
60 pa l  a Ck Y, Dejiny narodu ceskeho W Cechach a W Morawe, t. V, cz. l, 

Praha 1878, s. 23. 
si Relację o tym podają radcy brandenburscy w liście do elektora Albrechta 

Achillesa na podstawie wystąpienia posłów polskich w Pradze, F. P r i e  b a t  s c h, 
Politische Correspondenz d. Kurfursten Albrecht Achilles, t. I (Publicationen aus 
den K. Preussischen Staatsarchiven, t. 59, Leipzig 1894, s. 247-249). W literaturze 
wykorzystał ją Ne j e d 1 y, op. cit., s. 45-46. 

62 P a  p e e, Zabiegi ... , s. 126. 
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ich zdaniem działał tylko jeden Kurozwęcki, uważali, że w Pradze 
w kwietniu zjawili się dwaj pozostali 63• Założenie ich jest jednak mylne, 
w świetle bowiem relacji współczesnego pisarza kutnohorskiego, Kozlika, 
poselstwo polskie w Kutnej Horze było wieloosobowe 64. Sprawę kompli
kuje. jeszcze fakt, że znane są listy uwierzytelniające wystawione przez 
Kazimierza Jagiellończyka i jego żonę w Krakowie 4 V 1471 r. upoważ
niające Kurozwęckiego do przeprowadzenia ważnych rozmów politycz
nych z przebywającym wówczas w Czechach Albrechtem W ettynem. 
W rezultacie w obecnym stanie badań kwestia nazwisk osób sprawują
cych poselstwo kwietniowe musi zostać niewyjaśniona. 

Posłowie polscy w swym wystąpieniu w dniu 27 kwietnia zwrócili się 
do przedstawicieli stanów czeskich, którzy jeszcze pozostali po sejmie 
w Pradze, z prośbą, aby nie postępowano zbyt pochopnie i nie pozba
wiano Władysława praw do korony. Kazimierz deklarował wystąpieni.e 
przeciw tym, którzy chcieliby przeszkodzić �sadzeniu jego syna w Pra
dze, odzyskanie utraconych ziem Korony Czeskiej, uwolnienie z rąk wę
gierskich Wiktoryna i powoływał się na pierwotną wspólnotę etniczną 
Czechów i Polaków 65. Czesi w odpowiedzi stwierdzili, że po zakończeniu 
przewidzianego zjazdu z partią korwinowską w Niemieckim Brodzie od
będzie się nowy sejm, na którym Jagiellonowie będą mogli przedstawić 
swe propozycje. Widoczna ostrożność odpowiedzi czeskiej wynikała z kil
ku przyczyn. Pozostali w Pradze uczestnicy obrad sejmowych nie mogli 
składać żadnych wiążących deklaracji w imieniu całego sejmu. Na doda
tek Czesi mieli już doświadczenia z kunktatorską polityką Kazimierza. 
Niemniej odpowiedzi czeskiej nie można uważać za czczą uprzejmość, 
którą zbyto Polaków, jak czynił to niegdyś Z. Nejedly 66. Wystąpienie 
polskie znalazło oddźwięk i zrozumienie, o czym świadczy fakt, że ko
respondenci brandenburscy donosili z Pragi, że jeśli Maciej będzie zmu
szał dalej partię podiebradzką do uznania go za króla, wezwie ona na 
pomoc Kazimierza 67. 

Ważnym pociągnięciem dyplomacji polskiej było zainspirowane nie
wątpliwie przez nią przybycie w tym czasie do Pragi przedstawicieli anty
korwinowskiej opozycji węgierskiej, którzy przedstawiali Czechom Macie-

63 V. v. Tome k, Dejepis mesta Prahy, t. VII, Praha 1906, s. 307; Ne je d 1 y, 

op. cit., s. 46. 
64 o snemu Kutnohorskem po smrti krcile Jifiho. Wynato ze sauvekeho ruko

pisu tehdejsiho urbarniho pisafe pi'i minci Kutnohorske Jana Kozlika Z archiwu 

Kutnohorskeho, wyd. P. M. Weselsky (Ca sopis Ceskeho museum, t. XXI, cz. 2, 1847, 

s. 189).
65 P r i e b at s c h, op. cit., s. 248.
66 Ne je d 1 y, op. cit., s. 46. 

67 Pr ie bat s c h, op. cit., s. 249. 
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ja jako tyrana i zapowiadali mające nastąpić wkrótce obalenie jego 
rządów na Węgrzech. Jest też wysoce prawdopodobne, że posłowie polscy 
porozumieli się w Pradze skrycie 'z pewną grupą członl'rów byłego stron
nictwa podiebradzkiego. Tak rozumiałbym doniesienie Eschenloera, że 
Czesi wysłali natychmiast z Pragi poselstwo do Kazimierza, domagając 
się zgody na kilka artykułów, po których zaakceptowaniu byli gotowi 
przyjąć jego syna na króla 68. Tak więc, chociaż w ostatniej chwili, zdołali 
Polacy zamanifestować· swą obecność w Pradze i złożyć ofertę współpracy 
w walce przeciw Maciejowi. Walka przeciw kandydaturze Macieja pro
wadzącego długoletnią wojnę z kalisznikami wydawała się rzeczą wzglę
dnie prostą, tym bardziej że prowadzono ją przy współpracy doświadczo
nych projagiellońskich polityków czeskich z Towaczowskimi na czele. 
Trudniejszą do zwalczania mogla wydawać się wysunięta nagle kandy
datura saska. Zdawało się, że ożeniony z Podiebradówną, udzielający 
zbrojnej pomocy Czechom �lbrecht będzie mógł liczyć łatwo na ich sym
patię. Stalo się jednak inaczej. 

W Pradze zaczęły krążyć ulotki i pamflety przeciwko W ettynowi. Za
rzucano mu chęć zagrabienia majątków królewskich i to, że jest, jak 
wszyscy książęta niemieccy, nieprzyjacielem narodu czeskiego 69. Sądzić 
można, że agitacja antysaska była dziełem innej grupy działaczy partii 
jagiellońskiej, którą określiłbym mianem miejskiej grupy praskiej. Dużą 
rolę odegrał w niej ksiądz Michał określany wówczas jako „Polak, ale 
nadzwyczajny miłośnik Kielicha Chrystusowego", jeden z najgorliwszych 
duchownych husyckich stolicy. Wedle Starych latopisów czeskich w wiel
kiej mierze za jego sprawą został Władysław królem Czech 10. Do agitacji 
tej przyłączył się też wpływowy burmistrz Pragi, przywódca miast ka
lisznkkich, Samuel Waleczowski 11. Agitacja tego ugrupowania rozbudza
ła w Czechach czeskie i słowiańskie nastroje narodowe. Jej ton oddaje 
pochodząca z lat siedemdziesiątych rymowana kronika O wojnie węgier-

as Informacje o akcji węgierskiej i owych artykułach podaje E s c h e  n 1 o e r,

Geschichten ... , t. II, s. 218. Wiadomość Eschenloera o artykułach potwierdza wzmian

ka o nich występująca u Kozlika, O snemu Kutnohorskem, s. 190. W tych warun

kach wątpliwości, wyrażone przez Z. Nejedlego znającego w kwestii tycll artyku

łów tylko wzmiankę Kozlika, którą uważał za fałszywą, wydają się nieuzasadnio

ne. Por. N e  j e dl y, op. cit., s. 162. 

69 Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Konigs Matthias Corvi

nus, cz. 1, wyd. B. Kronthal i H. Wendt (SS. rer. Sil., t. XIII, Wrocław 1893, 

s. 34-35).

70 Stafi letopisove cessti, wyd. F. Palacky (SS. rer. Boh., t. III, Praha 1829,

s. 221).

71 o jego postawie w owym okresie zob. P a  1 ac k y, Dejiny ... , t. V, cz. 1,

s. 19�20 i 39-40.
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skiej", w której o panach, sprowadzających Albrechta saskiego, pisa

no m. in.: 

Cóż za zaślepienie czeskie, 
Ze to złe plemię niemieckie 
Zawsze za przyjaciół biorą, 
K:tórzy stale ze złą v;iarą 
PrzeciVJ Czechom się zv;racają. 
Z starych kronik wybadano 
I VJ nich o tym zapisano, 
Ze Czechom v;ierni nie byli, 
Gdzie mogli szlrodę czynili 72_ 

Zapewne w wyniku takiej właśnie agitacji doszło do ostrych sporów 

w partii podiebradzkiej i 14 panów, którzy już w tajemnicy złożyli pod

pisy pod tajnym dokumentem uznania Albrechta za króla, dokument ten 

spaliło 73. Rola tej agitacji antysaskiej była tym ważniejsza, że Albrecht 

w czasie, kiedy wyżsi urzędnicy państwowi strony podiebradzkiej udali 

się na zjazd do Niemieckiego Brodu, starał się sprawować swego rodzaju 

opiekę nad Pragą i Królestwem Czeskim okazując demonstracyjnie przy

chylność Czechom, gotowość obrony kompaktatów oraz wzywając miesz

kańców Wrocławia i Chebu do porzucenia sprawy Macieja 74. Nieszczęś

ciem dla niego był incydent w Kutnej Horze, gdzie żołnierze z jego armii 

przyglądający się pracy czeskich górników wdali się z nimi w awanturę 

i w odwet za zabicie jednego Niemca wymordowali 20 Czechów. W opinii 

społecznej uznano to za przedsmak przyszłych rządów niemieckich 

w kraju. 
Ostatnim, a jednocześnie bardzo poważnym kandydatem l:>yl Maciej . 

.Jak już wspomniano, miał on za sobą najpotężniejszych panów czeskich 

i wszystkie prowincje Korony poza rdzennymi Czechami. Zdołał też 

przeciągnąć na swoją stronę niektórych dotychczasowych zwolenników 

Jerzego. Królowi węgierskiemu zależało na objęciu tronu za pomocą ro

kowań, bez użycia siły i wepchnięcia dawnego stronnictwa podiebradz
kiego w ramiona Sasów czy Jagiellonów. Dlatego też nie posłuchał rady 

Zdenka ze Szternberka, który domagał się natychmiastowego zbrojnego 

opanowania Czech, lecz poszedł za zdaniem części duchownych czeskich 

i legata Rovarelliego opowiadających się za wypróbowaniem drogi poko

jowej. W rezultacie Maciej na czele 8000 ludzi wkroczył na Morawy, 

72 K:ronikę tę opublikov;al P a  1 a c  k y, Stari letopisowe cessti, s. 498. 
73 SS. rer. Sil., t. XIII, s. 34.

74 Zob. list Albrechta do v;roclav;ian z dnia 30 IV 1471. A. Bac h m a n n, 
Urkundliche Nachtriige z. osterreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser 

Friedrich III (Fontes rer. Austriacarum, Abt. 2, t. XLVI, Wien 1892, s. 147-148); 
Ne j e  d 1 Y, op. cit .. s. 48. 
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gdzie przebywał przez pewien czas w Brnie, a następnie przeniósł się do 

Igławy, ale działań wqjennych nie rozpoczynał. Zgodził się też na kandy

dowanie w nowej elekcji, chociaż był już przez partię katolicką wybrany. 

Nigdy jednak jego zwolennicy i sam król nie wyrzekali się przez to waż

ności elekcji ołomunieckiej. Chodziło im tylko o to, by dać dawnej partii 

podiebradzkiej okazję wyboru Macieja na króla. Wbrew temu, co twierdził 

Nejedly, Korwin nigdy nie godził się na to, aby stać się zwykłym pre

tendentem do tronu 75. 

W określonych wyżej zamiarach panowie z obozu Macieja przybyli na 

zjazd w Niemieckim Brodzie, gdzie w dniu 1 maja ustalono zawarcie za

wieszenia broni na okres od 6 maja do 24 czerwca, w czasie którego miał 

się odbyć sejm elekcyjny w Kutnej Horze. Partia korwinowska rozwinęła 

też działalność propagandową w Czechach. Ciekawym tego świadectwem 

jest odezwa biskupa wrocławskiego Rudolfa z Riidesheimu Napomnienie 

do prażan i innych Czechów przekonywająca czyt�ników o sympatii króla 

węgierskiego do Czechów w typowo średniowieczny sposób: ,,Sam Was 

chce mieć, ponieważ Was miłuje, a nie chciałby, gdyby Was nie miłował, 

a ponieważ Was miłuje, przeto Was chce mieć, albowiem nic nie chcemy, 

jak tylko to, co miłujemy, a jeśli Was miłuje, cóż innego Was pod nim 

czekać może, jak tylko cześć i powodzenie" 76. 

Sytuacja polityczna w stronnictwie podiebradzkim przed sejmem 
kutnohorskim wyglądała w sposób skomplikowany. Z. Nejedly pisał: ,,Do 
sejmu elekcyjnego pozostawało parę dni, a partia narodowa nie miała jesz
cze kandydata" 11. Jestem jednak skłonny przypuszczać, że mimo różnic 

i frakcji w tym stronnictwie wyłonił się w nim trzon, który przejął inicja
tywę w swoje ręce. Kierownictwo trzonu tego stronnictwa przejęli nowi 

ludzie z Towaczowskimi na czele. Sami Podiebradowicze na organizatorów 
wielkiej gry politycznej się nie nadawali. Ich czołowy reprezentant, Hen

ryk, nie zajmował zdecydowanego stanowiska, okazywał przychylność 

Albrechtowi, za pośrednictwem brata Wiktoryna pertraktował z Maciejem 

Korwinem i prowadził rokowania z Polakami. W tych warunkach gorliwi 

kalisznicy nie mogli mieć pełnego zaufania do Podiebradowiczów. 

Najwłaściwszą drogą postępowania wydawało się zapewne członkom 

partii narodowej jawne okazywanie przyjaźni Albrechtowi, którego woj

ska były na razie potrzebne dla ochrony Czech przed Maciejem, a skryte 

75 N e  j e  d 1 y, op. cit., s. 39. Zdaniu Z. Nejedlego w tej sprawie zdecydowanie
przeczy zachowanie się panów strony korwin:owskiej w Kutnej Horze, którzy 
roimo usilnych nalegań uczestników sejmu nigdy nie wyrzekli się ważności elekcji 
ołomunieckiej. Zob. ą tym niżej. 

76 Fragmenty odezwy opublikowali Pa 1 a c  k y, Dejiny ... , t. V, cz. 1, s. 20-21;
N e j  e d 1 y, op. cit., s. 50-51.

77 Ne j e d 1 y, op. cit., s. 48.

' 
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przygotowywanie elekcji w taki sposób, by przez zręczne postawienie kan
dydatury Władysława zaskoczyć zarówno księcia saskiego, jak i króla 
Węgier. Na tę drogę postępowania wskazują wiadomości o tym, że Samuel 
Walęczowski udawał przyjaźń dla Albrechta, a poza jego plecami wypo-
wiadał się zdecydowanie przeciwko jego panowaniu w Czechach 1e. 

Tuż przed sejmem kutnohorskim zjawili się u Henryka w Podiebra
dach Dobiesław Kurozwęcki z Ctiborem Towaczowskim, usiłując pozyskać 
go dla Władysława. Stwierdzali przy tym, że król polski wyśle do Czech 
ze swym synem 4000-5000 kom:1icy, sam rozpocznie wojnę z Węgrami, 
a Henryk zostanie jednym z najbliższych doradców nowego monarchy 
czeskiego. Obiecywali, że w sprawach wiary nie nastąpią żadne zmiany. 
Z. N ejedly przypuszcza, że u młodego P.odiebradowicza zbyt wiele nie·
wskórali 79. Wydaje się, że i tutaj Nejedly nie miał racji. W liście wysła
nym do Albrechta saskiego 21 maja Henryk donosząc mu o spotkaniu
z Wiktorynem, usiłującym skaptować go na rzecz Macieja, stwierdzał,
że Korwinowi nie może dowierzać i dlatego nie udzielił na jego oferty
żadnej odpowiedzi. Natomiast o swoim stosunku do propozycji polskich
Henryk nie wspomniał ani słowem. Zawiadomił jedynie Albrechta, że
Polacy mają również specj"alne poselstwo do. niego eo. W tych warunkach
sądzić należy, że lawirujący między stronnictwami Henryk na propozycje
polskie przystał, lecz nie chciał się z tym, nie będąc pewnym wyników
elekcji, deklarować przed Albrechtem.

W takich to okolicznościach doszło do słynnego sejmu elekcyjnego 
w Kutnej Horze. W sejmie uczestniczyli ze stronnictwa korwinowskiego
m. in. Zdenek ze Szternberka, Jan z Hasenburka, biskup ołomuniecki Tas, 
a z byłego stronnictwa podiebradzkiego: Lew z Rożmitalu, Ctibor i Jan 
Towaczowscy, Mikulasz z Landsztejnu, Benesz z Kolowrat, Wilhelm z Ra
bi, Henryk ze Smirzyc oraz wahający się między partiami: Albrecht 
Kostka z Postupic, Jan z Pernsztejnu i Mikołaj Trczka z Lipy. Dawna 
partia podiebradzka zabezpieczała obrady przez ściągnięcie w pobliże Kut
nej Hory 15 OOO wojska czeskiego i ok. 5000 Niemców Albrechta miśnień
skiego e1. Do walki o tron, jaka miała się rozegrać, stawały w Kutnej 
Horze trzy partie, korw,inowska, jagiellońska i saska, a nie tylko dwie 
pierwsze z nich e2. Wydaje się, że kierowane przez Towaczowskich ugru
powanie propolskie zdołało skupić po cichu wokół siebie większość uczest--

7a Pa 1 a c  k y, Dejiny ... , t. V, cz. 1, s. 21-22. 

79 Ne je d 1 y, op. cit., s. 53. 
80 Ba c h ma n n, op. cit., s. 150. 
81 Ne je d 1 y, op. cit., s. 53.
82 Mylnie o dwóch tylko partiach pisał Su t o  w i c z, op._ cit., s. 229; podobnie

w dużym stopniu wygląda interpretacja u P ap ee, Zabiegi..., s. 130 nn. Również 

Z. Nejedly nie dostrzegał aktywności poselstwa czeskiego w Kutnej Horze, o czym

niżej.
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ników sejmu rekrutującego się w przeważającej mierze z ludzi byłego 
:stronnictwa podiebradzkiego. Ważnym elementem jego taktyki było dzia
łanie przez zaskoczenie. Starano się stworzyć wrażenie, jakoby J agiello
nowie nie ubiegali się poważnie o tron czeski, aby strona korwinowska 
myślała, że jej głównym przeciwnikiem jest nie Władysław Jagielloń
czyk, a Albrecht saski. Dowodzi tego pomijana w literaturze relacja 
wrocławianina Heinza Dompniga napisana już w czasie trwania sejmu 
w dniu 24 maja z dworu Macieja w Igławie. Dompnig opierając się wi
docznie ną pogłoskach i nastrojach pąnujących tam przed przyjściem 
pierwszych dokładnych relacji o przebiegu obrad donosił: ,,A ponieważ 
.Polak ostatnio cicho siedzi, jak się ogólnie spodziewamy, nasz król pan 
z Miśnijczykami i ich wszystkimi pomocnikami z Bożą pomocą łatwo 
sobie poradzi" 83. 

Datacja wydarzeń sejmowych nie jest we wszystkich elementach mo
:żliwa do rozwiązania. Bezpośrednie źródła podają tylko daty niektórych 
faktów, i to często w śposób niedoskonały. Szczególnie rzucają się w oczy 
pewne braki źródła najbliższego wydarzeniom, a mianowicie relacji Ko
zlika, który np. wygłoszenie mowy posła polskiego Kurozwęckiego kładzie 
na wtorek, wigilię Wniebowstąpienia Pańskieg<?, a wigilia ta. wypadała 
wówczas w środę. Tenże Kozlik datuje wybór Władysława na czwartek 
po św. Urban�e, czyli na 30 maja, co jest sprzeczne z szeregiem innych 
·źródeł i absolutnie niemożliwe 84. Te przykłady ukazują nieścisłości pracy
Kozlika, co będzie miało znaczenie przy ocenie innych jego wiadomości.
Tiatację przebiegu sejmu będę się starał przeprowadzić w sposób możli
wie najdokładniejszy. Tak więc należy przyjąć zgodnie z podaną w liście
Zdenka ze Szternberka do miasta Chebu datą, że sejm zebrał się w dni'u
19 maja 85. F. Palacky i Z. Nejedly przyjmowali, nie podając bliższego
uzasadnienia, jako początek obrad sejmowych datę 20 maja 86. Można
istotnie przypuszczać, że niedzielę 19 maja wykorzystano na zakwatero
wanie się, udział w nabożeństwach, pierwsze kontakty i ustalenie szcze
gółów technicznych obrad, a właściwe posiedzenia rozpoczęły się dopiero
w poniedziałek 20 maja. Pierwszy dzień tych posiedzeń poświęcono za
pewne na sprawy ogólne, zaplanowanie porządku elekcji i omówienie
znaczenia wspólnego wyboru króla, co położyłoby kres wojnie domowej
i przywróciło pokój w kraju. Jak pisał Kozlik, ,,mówiono z obu stron,
żeby król i pan został wybrany, ponieważ inaczej ta to ziemia nie będzie
łatwo mogla przyjść ku pokojowi" 87. Wtedy to zapewne Zdenek ze Sztern-

83 SS. rer. Sil., t. XIII, s. 37. 

84 O snemu Kutnohorskem, s. 190 i s. 194. 

85 Bach m a  n n, op. cit., s. 148. 

86 Palac ky, Dejiny ... , t. V, cz. 1, s. 23; Nejedly, op. cit., s. 53.

81 O snemu Kutnohorskem, s. 189. 
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berka wygłosił mowę o potrzebie przywrócenia pokoju w Królestwie Cze
skim, która spotkała się podobno z ogólnym uznaniem 88. Jest wysoce 
prawdópodobne, że na początku sejmu wystąpiło z pozdrowieniami dla 
jego uczestników i przypomnieniem opartych na zapisach luksembursko
habsburskich praw do tronu czeskiego poselstwo Fryderyka III, co jednak 
nie było, formalnym postawieniem kandydatury cesarza 89. 

Zapewne w tymże dniu 20 maja nastąpiło pierwsze starcie między 
partią korwińską a pozostałymi uczestnikami sejmu, którzy zażądali od 
zwolenników Macieja stwierdzenia, czy chcą nadal uznawać ważność 
elekcji ołomunieckiej, czy też rezygnując z niej są gotowi brać udział 
niczym nie . skrępowani wraz z całym sejmem w wyborze nowego króla. 
Nad sprawą tą rozpętała się dyskusja. Panowie katoliccy wykręcali się, 
jak mogli. W 1końcu stwierdzili, że udzielą w tej kwestii odpowiedzi w póź
niejszym czasie so. Dyskusja ta była pierwszym atakiem partii jagielloń
skiej, która iprzyparla w ten sposób do muru zwolenników Korwina. Wia
domość o tym wprawiła Macieja we wściekłość. Otrzymawszy wieści 
o przebiegu obrad ·przez posłańców, którzy dotarli 22 maja z Kutnej Hory
do Igławy, król węgierski polecił z miejsca sporządzać listy wzywające
do pogotowia bojowego Morawian, Slązaków i Łużyczan. Rozesłano je
rano 23 maja 91_ Krok ten miał zapewne służyć zarówno przygotowaniu
do walki, której potrzebę Maciej przewidywał, jak i zastraszeniu Czechów.

Tymczasem w Kutnej Horze postanowiono wysłuchać posłów poszcze
gólnych kandydatów. Widocznie stronnictwo korwinowskie nie było na to 
przygotowane, bo musiało pośpiesznie prosić Macieja, aby przysłał swych 
reprezentantów. Maciej otrzymawszy wiadomość o tym jeszcze 23 maja, 
pokrzepiwszy się nieco na duchu, że sejm gotów jest wysłuchać jego po
selstwo bez formalnego wyrzeczenia się elekcji, wysłał tego samego dnia 
po obiedzie do Kutnej Hory biskupa egerskiego Jana Beckensloera i Czu
pora, wojewodę siedmiogrodzkiego s2• Jako pierwsi wystąpili przed sej
mem 22 maja posłowie polscy z Dobiesławem Kurozwęckim, zwanym pa-

88 Zob. relacja anonimowego kanonika ołomunieckiego z Igławy z 28 V 1471 r. 

opublikowana przez J o r d an a, op. cit., s. 518. 
89 Relację o wystąpieniu posłów cesarskich podaje tylko A. B o  n f i  n i u s, 

Rerum ungaricarum decades quatuor cum dimidia, Basilae 1568, s. 584. Ne j e d 1 Y, 

op. cit., s. 160, wątpił w to, aby cesarz zabiegał o tron i wysyłał poselstwo do 

Kutnej Hory. Jednak fakt, że poselstwo cesarskie wkrótce po zakończeniu sejmu 

znajdowało się w Igławie, czyni jego obecność w Kutnej Horze wysoce prawdo

podobną. Z drugiej strony, gdyby Fryderyk III poważnie ubiegał się o tron czeski, 

nie pominęłyby tego milczeniem relacje Kozlika i Eschenloera. 

oo O snemu Kutnohorskem, s. 189.
s1 SS. rer. Sil., t. XIII, s. 36.

92 Tamże. 
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nem Lubelczykiem, na czele aa. Już sam fakt, że przed zgromadzeniem 

sejmowym wystąpili posłowie potężnego króla, miał w sobie coś schle

biającego uczestnikom obrad. Fakt ten był tym donioślejszy, że Maciej 

nie wysłał od razu własnego poselstwa na sejm, a zadowolił się początko

wo reprezentowaniem swych interesów przez należących do jego stron

nictwa panów czeskich. Dlatego też zwolennicy Korwina nie chcieli do

puścić do wysłuchania posłów polskich. Jak pisze Kozlik, przed wystą

pieniem Kurozwęckiego „od strony odpornej wielka wściekłość była o wy

słuchanie tego poselstwa, jednak przez stanowczość strony naszej został 

wysłuchany" 94• Duże znaczenie prestiżowe posiadała okoliczność, że po

selstwo polskie zabrało głos pierwsze, przedstawiając Władysława. przed 

wszystkimi innymi kandydatami. 

Jeśli audiencja posłów polskich została przez czeskich zwolenników 

Jagiellonów zaaranżowana w sposób bardzo zręczny, to również Polacy 

okazali się godnymi partnerami wielkiej gry i przygotowali swe wystą

pienie nadzwyczaj starannie. Szereg źródeł omawiających sejm kutno

horski podkreśla zgodnie, że przemówienie wygłoszone przez Lubelczyka 

było piękne i skuteczne, że zwróciło serca uczestników sejmu ku Włady

sławowi i zadecydowało o jego!wyborze. Tak więc Długosz pisał, że Kuro

zwęcki „z wielką łaskawością ... wysłuchany serca wszystkich i umysły 

ku królowi polskiemu i jego synom zwrócił oraz zmienną przychylność 

tłumu sobie pozyskał" 95. Stojący po stronie Macieja anonimowy kanonik 
ołomuniecki donosząc współcześnie o wydarzeniach pisał: ,,gdy mówca 

króla polskiego wśród wrogów wiary wystąpił, wprawdzie nie pozyskał" 

sobie umysłów całkowicie, ale przeciw naszym mocno je pobudził" 96. 

Wreszcie Piotr Eschenloer zanotował, że na skutek mowy Lubelczyka 

,,serca kacerzy zostały bardzo wzmocnione" 97• Mowie, która odegrała tak. 

dużą rolę, warto poświęcić nieco uwagi, a to z dwóch względów. Pierwszy 

z nich - to potrzeba rozwiązania spornej kwestii jej brzmienia. Drugi -

to potrzeba analizy treści wystąpienia, które oddziałało w tak mocny spo

sób na uczestników sejmu kutnohorskiego. Najwłaściwszym wyjściem wy

daje się omówienie obu tych kwestii łącznie, ponieważ w ten sposób 

można je najłatwiej wyjaśnić. 

n O snemu Kutnohorskem, s. 190, datuje wystąpienie posła polskiego na wto

rek, wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie wypadało w czwar

tek 23. Przyjąwszy, że Kozlik pamiętał lepiej ową wigilię niż dzień tygodnia, moż

na datować wystąpienie polskie na 22 maja, jak czynił to też P a  1 ac k y, Dejiny ... , 

s. 24.

94 O snemu Kutnohorskem, s. 189.

9$ Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 552. 

96 Jo r d a n, op. cit., s. 518. 

97 Es che n 1 o er, Geschichten ... , t. II, s. 211!. 
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Mowę Kurozwęckiego znamy dziś w dwóch różnych wersjach. Pierw
:szą z nich podał Kozlik w swoim ·opisie sejmu p� czesku. W wersji tej 
jest ona bardzo zwięzła. Lubelczyk miał przypomnieć, że za życia Jerzego 
proszono Kazimierza Jagiellończyka, aby dał swego pierworodnego syna 
na króla Czech, czego ten ze względu na przyjaźń z Jerzym nie odmawiał, 
.ale z ważnych przyczyn dotychczas nie uczynił, a to z powodu prowadzo
nych w Rzymie rokowań mających na celu wejście Władysława do Czech 
w sposób pokojowy, bez rozlewu krwi chrześcijańskiej. Ponieważ Jerzy 
zmarł, Czesi winni wziąć sobie za króla Władysława, a on będzie im wład
-cą sprawiedliwym, który zachowa ich przywileje i będzie przestrzegał za
równo tych artykułów, jakie zostały mu przez Czechów posłane, jak i tych, 
które za ich radą mogą być jeszcze ustalone. Król polski obiecał też po 
wyborze przyczynić się do uwolnienia Wiktoryna oraz innych jeńców. 
Dla zapewnienia elekcji Władysława Kazimierz wysłał posłów do niektó
rych książąt z ostrze�eniem, aby nie sięgali po koronę czeską ani jej 
nie uciskali 98. 

Druga, obszerniejsza wersja mowy znana jest z rękopisu ottobonia11-
skiego nr 2068 przechowywanego w Watykanie, skąd w dokonanym przez 
Albertrandiego odpisie dostała się do Tek Naruszewicza. Stąd opublikował 
ją J. Szujski 99. Inny przelmz tej wersji zachował się w znanej stosunkowo 
bliskiej wydarzeniom kronice węgierskiej Antoniego Bonfiniego 10°. Wer
sja ta jest napisana w pięknej, choć nieco trudnej humanistycznej łaci-
nie. Jej treść jest znacznie bogatsza. Na wstępie autor podnosząc cnoty 
uczestników zgromadzenia sejmowego, a w szczególności ich poszanowa
nie prawa, stałość i sprawiedliwość, wyrażał opinię, że właśnie z tego 
względu wybiorą Władysława, syna króla polskiego, a potomka Włady
sława Pogrobowca, króla czeskiego. Powoływał się przy tym na przyjaźń 
ludów Polski i Czech, podobieństwo ich języka i obyczajów. Przypomi
nał, że chociaż królestwa są czasem siłą zdobywane, to jednak rzadko 
.na podstawie prawa wojny utrzymywane, -co było widoczną aluzją do 
akcji zbrojnej Macieja Korwina. Dalej wskazywał na prawo dziedzicze
nia siostry po zmarłym bracie, a wnuka po dziadku, nawiązując tu do 
sytuacji Elżbiety Habsburżanki i jej syna Władysława Jagiellończyka. 
Podkreślał, że w czasach Zygmunta Luksemburskiego, gdy Czesi „za spra
wą nowości" przeżywali ciężkie chwile, szukali u władców Polski nie 
tylko pomocy, lecz także króla. Jeśli działo się tak niegdyś w niewłaści
wym czasie, cóż teraz wypada czynić Czechom, gdy prawo i religia · to 

ss O snemu Kutnohorskem, s. 189-190. 
99 Codex epistolaris, t. I, cz. 2, s. 250-252. W Polsce wydał ją drukiem także 

jako dodatek do swej rozprawy S u to w i cz, op. cit., s. 383-386. 
100 B o n f i n i u s, op. cit., s. 564-586. 
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samo nakazują. Następnie powołując się na wolę Bożą, sprawiedliwość 
i rozum poddawał rozwadze uczestników sejmu pochodzenie Władysława 
wywodzącego się w linii męskiej od królów polskich, a w żeńskiej od 
licznych cesarzy rzymskich. Wychwalał cnoty królewicza, jego wykształ
cenie rycerskie, edukację w szkołach i u uczonych Krakowa, mądrość, 
roztropność, pobożność, a nawet urodę i siłę fizyczną. Wskazywał, że Wła
dysław nie będzie rządzącym się swoją wolą tyranem, lecz władcą po
wodującym się zdaniem rady królewskiej. Potężny ojciec Władysława 
będzie stał za nim w pobliżu. Przez sekty i różnice zdań nie będzie się 
Czechom więcej wypowiadać srogich wojen. Uniknie się także gniewu 
papieża i wystąpień cesarza. Malując sytuację Czechów po wyborze Wła
dysława mówca stwierdzał, że nie zabraknie im „naj1bliższego pomocnika 
ani wielkiego m�óstwa towarzyszy . . . a nawet krewnych, których jeden 
jest ród i ta sama nacja, jak na to pokrewieństwo języka wskazuje". 
Nawiązując do spraw wiary deklarował: ,,jesteśmy wszyscy chrześcija
nami i według prawa ewangelicznego my i wy postępujemy. Między po
glądami i stronnictwami mała jest różnica, a to, o co chodzi, o ile ła
twiej argumentami niż bronią może zostać skorygowane i poprawione". 
N a za�ończenie apelował do rozumu uczestników sejmu, którym słusznie 
i godnie winni się powodować 101. 

W kwestii autentycznoś"ci mowy Lubelczyka wypowiadali się bliżej 
J. Sutowicz, F. Papee i Z. Nejedly. J. Sutowicz sąd�il:, że omówiony wy
żej tekst łaciński jest tylko ułamkiem rzeczywistego przemówienia albo
został ułożony w czasie późniejszym 102_ F. Papee miał co do niego pewne
wątpliwości i ze względu na jego humanistyczny charakter podejrzewał
kompozycję A. Bonfiniego. Jednak mając na uwadze przechowywanie
tego tekstu w archiwum watykańskim skłaniał się ku uznaniu go za ory
ginalny i na zakończenie stwierdzał: ,,w każdym razie tok myśli jest
oryginalny i polega na dobrej relacji" 103_ Wręcz przeciwnego zdania był
Z. Nejedly, który przeprowadził bliższe porównanie tekstu łacińskiego
z czeskim tekstem Kozlika. Według Nejedlego tekst łaciński jest czystym
ćwiczeniem stylistycznym nie mającym z rzeczywistą mową Lubelczyka
wiele wspólnego ani pod względem formy, ani pod względem treści. Ne
jedly twierdzi, że przemówienie łacińskie było zbyt długie, aby mogło
zostać cierpliwie wysłuchane. Lubelczyk taką łaciną humanistyczną na
sejmie mówić nie mógł ani nie potrafił:. Mówił prawdopodobnie po cze
sku. Mowy tej z łaciny na czeski lub polsk:i przełożyć nie można. Nie
może ona także stanowić przekładu mowy czeskiej lub polskiej na łaci-

1ot Codex epistolaris, t. I, cz. 2, s. 250-252. 
102 S U t O 'W i C Z, op. cit., S. 232. 

103 p a p e e, Zabiegi ... , s. 133, przyp. 1. 
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nę. W krytyce treści Z. Nejedly twierdzi, że Lubelczyk nie mógł powo
ływać się na dziedziczne prawa Jagiellonów, gdyż godziłoby to w swo
bodę elekcji, a ponadto stawiało pod znakiem zapytania prawowitość pa
nowania Jerzego. W rezultacie uzyskanie takiego sukcesu, jaki Lubelczyk 
na sejmie osiągnął, byłoby za pomocą tego rodzaju mowy niemożliwe. 

, W rezultacie Nejedly twierdzi, że treść przemówienia Lubelczyka oddaje 
dobrze, chociaż może nie w pełni, Kozlik. Jego zdaniem mowa w brzmie
niu podanym przez Kozlika była rozumna, powołująca się na umowy 
z miłym stanom czeskim Jerzym, nie naruszająca swobody elekcji i za
wierająca rzeczową obietnicę przestrzegania przez Władysława wysłanych 
uprzednio z Czech artykułów. W ich faktyczne wysłanie Z. Nejedly, prze
cząc w tym wypadku zdaniu o autentyczności wybranego przez siebie 
tekstu, zresztą niesłusznie, wątpił 104

. 

Moim zdaniem względy formalne i merytoryczne przemawiają za tym, 
że mowa w brzmieniu łacińskim jest przemówieniem oryginalnym luł> 
jego podstawą, na której opierał się Lubelczyk występując w Kutnej 
Horze. O ile chodzi o stronę formalną, trzeba stwierdzić, że używanie 
humanistycznej łaciny było w Polsce przy układaniu tekstów przemówień 
w 'owych czasach rzeczą spotykaną 105

, Zjawiskiem zupełnie wyJątkowym 
byłoby posiadanie przez Lubelczyka tekstu mowy w języku czeskim luł> 
polskim, ponieważ żadnego tekstu podobnego wystąpienia posła polskiego 
w tych językach pochodzącego z XV w. nie znamy. Mowa nie była też 
wcale długa na ówczesne zwyczaje. Pod względem treści mowę należy 
uznać za mistrzowskie dzieło dyplomacji polskiej dopasowane dobrze do 
zadania, jakiemu miało służyć. Na sejmie kutnohorskim uczestniczyli za
równo dawni zwolennicy, jak i przeciwnicy Jerzego, zarówno husyci, jak 
i katolicy. Należało przeto rozwinąć cały wachlarz argumentów przema
wiających zarówno do jednych, jak i do drugich. Należało wydobyć 
wszelkie posiadane atuty. Należało wreszcie nikogo nie urazić. Wszystkie 
wymienione warunki mowa Lubelczyka spełniała. Mówiła o prawach dzie
dzicznych, które Jagiellonowie wszędzie podkreślali i których wymienia
nia przy takiej okazji nigdy by się nie wyrzekli; powoływała się na ro
kowania z Jerzym; podkreślała czesko-polskie pokrewieństwo etniczne; 
wspominała w delikatny sposób o współpracy czesko�polskiej w okresie 
wojen husyckich; uznawała chrześcijańsko-ewangeliczny charakter husy
tyzmu, a zarazem roztaczała perspektywy pokojowego uregulowania 
spraw wiary i usunięcia ewentualnych błędów w tej mierze, co mogło 
zadowalać zarówno husytów, jak i katolików; wychwalała osobę przy-

104 Ne j e d 1 y, op. cit., s. 160-162. 
10s Por. m.in. Codex epistolaris, t. I, cz. 2, s. 342-343; t. III, s. 13-16 i s. 110-

114.
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szłego króla, wreszcie nie przekreślała swobody elekcji, lecz wręcz od
wrotnie zawierała słowa szacunku dla elektorów i wzywała ich do ro
zumnego dokonania wyboru monarchy. Sądzę, że tak dokładnie prze
myślanej i wyważonej mowy za ćwiczenie stylistyczne uznawać nie moż
na. Jak przeto ustosunkować się do wersji Kozlika? Myślę, że niezbyt 
dokładny w przedstawieniu chronologii wydarzeń pisarz kutnohorski re
dagując swą relację z pamięci, podawał w uproszczeniu to, co o wystą
pieniu Lubelczyka opowiadano. Krążące w Kutnej Horze opowiadania 
nie mogły być pozbawione wszelkich podstaw. W związku z tym jestem 
skłonny przyjąć, że po wygłoszeniu ogólnego przemówienia zalecającego 
kandydata na króla, którego brzmienie oddaje przygotowany przez karr
celarię polską tekst „ottoboniański", Lubelczyk dodał na zakończenie jego 
polskie lub czeskie streszczenie. Zawierało ono też pewne elementy na
wiązujące do konkretnej sytuacji i konkretnych zobowiązań Jagiellonów 
w samej oracji ogólnej nie występujące (wzmianka o artykułach, uwol
nieniu Wiktoryna, wysłaniu posłów z ostrzeżeniami). Właśnie to koń
cowe tłumaczenie mowy z jego konkretami utkwiło w pamięci czeskich 
uczestnikó:,v sejmu i dostało się do relacji Kozlika. 

Według Eschenloera <po pośle polskim zabrało głos poselstwo Albrech
ta 10s. O fakcie tym milczą inne źródła. Jest on także pomijany milcze
niem w opracowaniach. Jednakże trzeba dać w tym wypadku wiarę kro
nikarzowi wrocławskiemu. Jego relację potwierdza -w pośredni sposób list 
Albrechta do jego brata Ernesta, w którym książę wspomina o pobycie 
w Kutnej Horze posłów mających agitować za jego kandydaturą 101. 

'Trudno jest ustalić datę wystąpienia reprezentantów Albrechta. Posłowie 
sascy musieli zorientować si.ę dobrze w projagiellońskich nastrojach sej
mu i wiedzieć, że ich pan nie ma szans wyboru. Dlatego też wystąpili 
stremowani i bez większego przekonania. Jak pisze Eschenloer zwracając 
się do uczestników sejmu, ,,mówili kiepsko w krótkich słowach, że książę 
Albrecht na ich żądanie z tym wojskiem przy,był, co uczynił chętnie dla 
nich i dla dobra ich Królestwa, oraz prosili, aby trzymali się ich pana, ' 
jak to byli obiecali" 10a. Wystąpienie saskie przeszło bez echa. Czechom 
przeciw Albrechtowi demonstrować nie wypadało. Grupa zwolenników 
Miśnijczyka musiała być nieliczna i wobec ogólnego nastroju sejmu nie 
zamierzała ujawniać się publicznie w bardziej zdecydowany sposób. 

106 E s c h e n 1 o e r, Geschichten ... , t. II, s. 218. 
101 Wzmianka o radcach Albrechta w jego liście z 28 V 1471 r. brzmi: ,,die 

wi r uff dem tage .in werbender botschafft gehabt". B a c h mann, op. cit., s. 153. 
10s „Die da sageten schlechtiglich mit kurzen Worten: wie Herzog Albrecht 

auf ir Begeren mit disem Heere kommen were, und hette das inen und dem Ko
nigreiche zu Gute gerne getan, und baten, irem Herren zu halden, was sie hetten 
gelobet". Es c h e  n 1 o e r, Geschichten ... , t. II, s. 218. 
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Posłowie węgierscy przyjechali z Igławy do Kutnej Hory w południe 
24 maja i wystąpili przed sejmem nazajutrz w sobotę przed południem, 
a nie, jak twierdził mylnie Palacky, 23 maja 109_ Z przemówieniem poleca
jącym Macieja wystąpił Jan Beckensloer. Obszerne jego streszczenie po
da'!: jedynie Bonfinius. W mowie deklarowano sympatię Korwina do Cze
chów mimo wojny, którą prowadził nie ze swej woli, lecz na prośbę pa
pieża, c�sarza i panów czeskich, którzy dobrowolnie poddali się jego 
opiece. W wojnie tej opanował większą część ziem Korony Czeskiej, 
których nikt w świecie nie jest w stanie mu odebrać. Gdy zostanie wy
brany inny król, nastąpi rozbicie Królestwa Czeskiego. Dalej przypomina
no Czechom ich związek z Węgrami za panowania Zygmunta Luksem
burskiego, Albrechta II i Władysława Pogrobowca oraz wzajemne uzu
pełnianie się obu krajów, z których jeden posfada dostatek ludzi, a drugi 
bogactwa n�turalne. Obiecywano zwolnienie Czechów od podatków kró
lewskich. Wreszcie stwierdzano, że Maciej potrafi bardziej skutecznie niż 
ktokolwiek inny wstawić się za nimi u papieża. 

Sprawa tej mowy jest również dyskusyjna. Większość literatury przyj
mowała relację Bonfiniusa bez zastrzeżeń. Natomiast Z. Nejedly twier
dził, że chociaż mowa Beckensloera nie została napisana tak ozdobną 
humanistyczną łaciną, jak oracja Lubelczyka, to przecież robi także wra
żenie wymysłu tego historyka Węgier, który ją opublikował, a to ze 
względu na nonsensowność obietnicy zwolnienia od podatków, zawarte 
groźby i cały ton, który mógł Czechów bardziej rozdrażnić, niż ułago
dzić 110. Sądzę, że i w tym wypadku nastawiony krytycznie do Bonfiniusa 
Nejedly nie miał racji. Abstrahuję tu od kwestii stylu, którego na pod
stawie streszczenia w ogóle oceniać nie można. Natomiast podana w kro
nice treść wystąpienia Beckensloera wydaje się wysoce prawdopodobna. 
Wymienia bowiem te argumenty, które Maciej mógł i powinien wysu
wać. Zawiera wprawdzie też pewne niezręczności i elementy demago
giczne, ale i one w ówczesnej sytuacji i tempie powstawania mowy, 
utożonej zapewne w ostatniej chwili, są zrozumiale. Niewątpliwie dema
gogią była wzmianka o podatkach, ale cży do takiej demagogii nie zmu
szała poselstwa węgierskiego sytuacja w Kutnej Horze, gdzie nastroje 
skłaniały się już ku Jagiellonom? Zresztą rzeczywiście· wymaganie wy
sokich podatków przez Korwina zniechęcało do jego panowania podda
nych. W tych warunkach deklaracja w sprawach podatków była jak naj
bardziej na czasie. Za niezręczność można byłoby uważać wzmiankę 
o rozbiciu Korony Czeskiej, ponieważ stanowiło to mogącą wywołać roz-

109 P a  1 ac k y, Dejiny ... , s. 25. Słuszną korekturę datacji Palackiego przepro
wadził Ne je d 1 y, op. cit., s. 164-165. 

110 Bonfinius, op. cit., s. 584; Nejedly, op. cit., s.165. 
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jątrzenie groźbę. Ale w ówczesnej sytuacji Maciej do takiej groźby mógł 
się uciekać i chyba się uciekał. Właśnie w duchu takiej groźby zrelacjo
nował istotę wystąpienia posła węgierskiego Eschenloer, donosząc, że 
reprezentant Korwina stwierdził. po prostu, iż pod okupacją tego króla 
znajduje się większa część Królestwa Czeskiego, wobec czego sejm winien 
mieć wzgląd na to, aby już ciężko zrujnowane Królestwo nie zostało 
jeszcze bardziej zniszczone, a Maciej chciałby przecież być dla Czechów 
władcą łaskawym 111. Drugą,. i to niewątpliwą już, niezręcznością 'była 
wzmianka o tym, że król węgierski toczył wojnę na wezwanie panów 
czeskich, co stawiało zwolenników Korwina na sejmie w bardzo nieprzy
jemnej sytuacji. Sądzę, że to właśnie przyczyniło się m. in. do ostrych 
incydentów w czasie wygłaszania mowy przez biskupa egerskiego. Jak 
donosił anonimowy kanonik ołomuniecki, kiedy biskup mówił cicho i nie-

- wyraźnie, pan Zc;lenek ze Szternberka chciał głośno i jasno przedstawić
jego wystąpienie, lecz został przez przeciwników kandydatury węgierskiej
wśród tumultu zakrzyczany i musiał z tego zrezygnować 112. W przerywa
niu mowy Beckensloera przez przywódcę katolickich panów czeskich
jestem skłonny widzieć chęć wytlumaczenia wspomnianego wyżej frag
mentu o ich roli w wojnie domowej w Czechach, na co zebrani zareago
wali w tak żywiołowy sposób.

Po przemówieniu biskupa egerskiego z mową polecającą Korwina
wystąpił Wiktoryn, syn Jerzego z Podiebradów, wysłany na sejm przez
króla węgierskiego, w którego niewoli się znajdował. Fakt, że na ten
temat zachowała się tylko jedna lakoniczna wzmianka źródłowa, dowodzi,
jak małe wrażenie na uczestnikach sejmu wywarło to, co było zapewne
jednym z ważnych atutów stronnictwa węgierskiego.

Argumenty partii węgierskiej nie przekonywały uczestników zgroma
dzenia. Jak pisał „Kanonik ołomuniecki": ,,Uszy ich bowiem stały się
głuche jak węże i cały lud wdlał, że chce, apy króla Polski ich monar
chą uczynić" 11s. Strona węgierska zorientowała się, że sejm nie wybierze
Macieja. Dlatego też natychmiast, jeszcze tego samego dnia po obiedzie,
posłowie węgierscy i panowie partii korwinowskiej, powołując się na we
zwanie królewskie z Igławy, opuścili Kutną Horę, nie czekając na sam
akt elekcji-glosowania nad poszczególnymi kandydaturami. Z. Nejedly
uważa, że był to ze strony ugrupowania korwinowskiego poważny błąd,
ponieważ w ten sposób stało się ono kazicielem elekcji, a przecież nikt
jeszcze nie wiedział, jaki będzie jej ostateczny wynik 114. Sądzę, że rozu
mowanie Nejedlego jest w tym wypadku mylne. Nie uwzględnił on. wspo-

111 Esc he n 1 o er, Geschichten ... , t. II, s. 218-219. 
112 Jordan, op. cit., s. 519. 
113 Tamże. 

114 Ne je d 1 y, op. cit., s. 166-167 . 
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mniartych wyżej demonstracji projagiellońskich, które pominął zupełnym 

milczeniem. W świetle tych demonstracji i nacisków na wyrzeczenie się 

elekcji ołomunieckiej partia węgierska zorientowała się, że wybór jej 

kandydata jest zupeinie 'nierealny. Pozostało jej jedynie opuszczenie obrad 

sejmowych w nadziei, że ten krok może przyczynić się do zerwania całe
go sejmu i przeszkodzenia wyiborowi Jagiellończyka. W wytworzonej 

atmosferze patriotycznej troski o dobro kraju czyn partii prowęgierskiej 

potraktowano jednak jako zdradę. Dlatego też uchodzący z Kutnej Hory 

panowie byli przez lud napastowani. Zabito kilku ludzi, zabrano trochę 

koni, wozów i szub. Strona korwinowska rozsiewała później pogłoski, 

jakoby w Kutnej Horze planowano wymordowanie posłów Macieja 

i związanych z nim panów czeskich 115• Nadzieje stronnictwa węgierskie

go na zerwanie sejmu mogły wydawać się uzasadnione. Takie następstwa 

odjazdu partii węgierskiej przewidywali tiłkże niektórzy inni politycy, 

zwłaszcza ci, którym mogło to odpowiadać. W szczególności przebywający 

w Pradze Albrecht uznał, że sejm został rozbity i wzywał jego uczestni

ków oraz Henryka Podiebradowicza do przybycia do stolicy celem prze

prowadzenia narady nad powstałą w ten sposób sytuacją 116. 

Tymczasem wypadki potoczyły się zupełnie inaczej. Sejm się nie roz
padł, lecz, jak pisze Kozlik, ,,książęta, panowie, rycerstwo i miasta na 

sejmie pozostali widząc ich niedokończone przedsięwzięcie oraz że ta 
rzecz może przyjść ku złemu całego Królestwa i ku rozbiciu ... przystą
pili do tego, aby tu w Horze król został wybrany" m. Wezwania Albrech

ta, które mogło być również próbą storpedowania sejmu, nie usłuchano. 
Prażan wysuwających, może za poduszczeniem saskim czy węgierskim, 
obiekcje w sprawie dokonania elekcji poza stolicą przekonano, że elekcja 
kutnohorska będzie wyjątkowa i nie naruszy praw Pragi. 

W rezultacie można było przystąpić do elekcji, którą przeprowadzono 
w poniedziałek 27 maja. Zapewne przed samym aktem elekcyjnym od

czytano ustalone uprzednio artykuły, których przyjęcie przez Kazimierza 
i jego syna Władysława miało stanowić warunek osadzenia Jagiellończyka 
na tronie praskim 11s. Wybór nastąpił jednogłośnie. Jak stwierdził to Al
brecht saski w liście z 28 maja, ,,ta część, która się Korony trzymała ... 

przez niedzielę razem pozostała, i wczoraj, w poniedziałek, króla polskie
go najstarszego syna, Władysława, na króla Czech zgodnie wybrała" 119. 

m Zob. Es c h e  n 1 o e r, Geschichten ... , s. 219; Jo r d a n, QP. cit., s. 519. 
11s Ba c h ma n n, op. cit., s. 151-152. 
117 O snemu Kutnohorskem, s. 194. 
11s Na taką kolejność akcji wskazuje zwłaszcza relacja Es c h e  n 1 o e r  a, Ge

schichten ... , t. II, s. 219. 
119 Ba c h  ma n n, op. cit., s. 152-153. ,, ... das noch des abscheide des teyls, die 

dem konige von Hungern anhengig sind, disser teyl, die sich der kron geha lden, 
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Wynik elekcji został przyjęty przez większość społeczeństwa czeskiego 
z zadowoleniem. Kozlik zanotował: ,,i tak z daru Pana Wszechmogącego 
został wybrany najjaśniejszy książę pan, pan Władysław, syn pierwo
rodny Kazimierza, króla polskiego, na króla i pana czeskiego" 120. We 
współczesnych Starych latopisach czeskich wiadomość o wyborze króle
wicza polskiego opatrzono komentarzem: ,,Z tego Boga chwalono wszę
dzie" 121. Zwolennicy Macieja oczywiście krytykowali elekcję i wyolbrzy
miali trudności, jakie czekały partię jagiellońską po wyborze nowego 
króla. Tak np. Jakub Jemnic pisał, że ludzie z obozu korwinowskiego 
przymawiali Czechom, iż mają teraz na głowie i króla polskiego, i Miś
nijczyka, więc niech im Towaczowski radzi, jeśli tylko cokolwiek na to 
poradzić może. Mistrz Jemnic wspominał też, że Albrecht musi żałować 
swej wyprawy do Pragi 122. 

O ile zawarta w liście Jemnica ocena sytuacji Albrechta była słuszna, 
o tyle troska, jak Towaczowski poradzi sobie w nowej sytuacji, okazała
się płonna. Towaczowski i Lubelczyk radzili sobie doskonale. Dla pozy
skania rodziny podiebradzkiej zaproszono w ostatnich dniach sejmu do
Kutnej Hory księcia Henryka, któremu zaofiarowano regencję kraju. do
czasu przybycia nowego króla. Henryk natychmiast na miejscu rozpoczął
wypełniać swe obowiązki m. Drugą pilną sprawę stanowiło uregulowanie
stosunków z Albrechtem. Kwestia ta nie nastręczała większych trudności.
Albrecht przeżywszy bolesny zawód zdecydował się na dalsze udawanie

przyjaźni wobec stanów czeskich, a to w celu uzyskania zwrotu wydat
ków i szkód poniesionych w związku z wyprawą do Pragi, co mu rzeczy
wiście obiecano. Wkrótce po sejmie, zapewne już 28 maja, zjawili się
u niego w Pradze posłowie polscy z wyrazami przyjaźni od Kazimierza
Jagiellończyka i jego małżonki 124. 

Dalszymi wypadkami związanymi z objęciem władzy w Czechach przez 
Władysławą nie zamierzam zajmować się w tym miejscu. Chcę tylko 
zwrócić uwagę na niektóre sprawy bezpośrednio z elekcją kutnohorską 
związane. Jedną z nich jest kwestia kapitula_cji wyborczej Jagiellończyka. 

und wir alhie zu Prage funden, den sontag obir bey einander bliben und uff 
gestern, montag, des etc. konigs von Polan eldisten son heren Lasslauwen zu ko
nige eintrechtig erwelt". 

120 O snemu Kutnohorskem, s. 191. 
121 Stari letopisowe cessti, s. 207, tekst I. 
122 List z 7 VI 1471. SS. rer. Sil., t. XIII, s. 39. 
12'3 Zob. O snemu Kutnohorskem, s. 194-195. 
124 Bac h m a n n, op. cit., s. 15_3. Powyższe informacje dotyczące kwestii Al

brechta zaczerpnięto z publikowanego tu jego listu z 28 V 1471. Datację przybycia 
poselstwa polskiego ustalono na podstawie faktu, że wiadomość o tym Albrecht 

dodał na załączonej do listu kartce, więc posłowie przybyli wkrótce po napisaniu 
listu, a przed jego wysłaniem, jeszcze 28 bądź 29 maja. 
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Rzecz jest ciekawa i w literaturze historycznej bliżej nie omawiana. Cho

dzi mianowicie o to, że zajmowano się z reguły tylko artykułami kapitu7 

lacji, które zostały ostatecznie przyjęte, a pomijano inne artykuły, które 

formułowali uczestnicy zgromadzenia kutnohorskiego w czasie trwania 

sejmu. Te ostatnie różnią się w istotny sposób od artykułów przyjętych. 

Jest godny podkreślenia fakt, że we wstępie do nich stwierdzono, iż mia

ły być one wpisane do ziemskich ksiąg sądowych, z czego wynika, że 

chyba wpisane do nich nie zostały i nie nabrały mocy urzędowej 12s. 

Nosiły one wyraźny stanowy charakter i zwracały się w wielu punktach 

przeciw interesom miast i władzy królewskiej. 

Tak więc w nie przyjętych artykułach postulowano m. in.: obsadzanie 

urzędów królewskich tylko ludźmi z szeregów panów i rycerstwa; prze

strzeganie obsady specyficznych urzędów pańskich panami, a rycerskich 

rycerzami; przyjmowanie do rady królewskiej tylko członków znamieni

tych rodów, aby nie mówiono, że król ma lekką radę; niedopuszczanie do 

urzędów ziemskich cudzoziemców; przechowywanie ksiąg ziemskich na 

Hradczanach, aby nie dostawały się nigdy w ręce mieszczan; zniesienie 

urzędu prokuratora królewskiego pozbawiającego ludzi prawa do spadków; 

zakaz nabywania wolnych majątków ziemskich przez mieszczan; pozba

wienie zapisów ksiąg miejskich mocy prawnej równej zapisom ksiąg ziem

skich; pozbawienie mieszczan prawa uczestniczenia w sejmach ziemskich; 

zmniejszenie nadmiernych podatków na ·cele wojenne; zmianę niesłuszne

go trybu spadków na rzecz króla. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł 

potępiający księży za podżeganie do sporów religijnych i zarzucający im, 

że chcą, ,.aby się ludzie o nich, jako pierwej, krwawili". 12s Fakt, że wy
żej wymienione artykuły nie weszły jednak do oficjalnej kapitulacji wy
borczej Władysława, świadczy dobrze o mądrości politycznej obecnych 

w Kutnej Horze posłów polskich oraz czeskich przywódców stronnictwa 

jagiellońskiego, którzy redakcję postulatów, jakie miano zawieźć do Kra

kowa, razem z nimi ostatecznie ustalali. 

Właściwe artykuły karpi'tulacji wyborczej znamy z redakcji, którą osta
tecznie ustalono i zatwierdzono w Krakowie 16 VI 1471 r. w ,czasie po

bytu tam uroczystego poselstwa czeskiego. Przyjechało ono prosić oficjal

nie Władysława o przyjęcie tronu. Kapitulacja przyjęta i ogłoszona przez 

nowego króla obejmowała następujące punkty: stwierdzenie, że elekcja 

kutnohorska nie narusza obowiązującego zwyczaju wyboru królów w Pra

dze; przestrzeganie kompaktatów i załatwienie sprawy ich zatwierdzenia 
przez papieża; osadzenie w Pradze arcybiskupa szanującego kompaktaty; 

zachowanie praw Korony Czeskiej oraz przywilejów panów, rycerzy, Pra-

12s Archiv Cesky, t. IV, wyd. F. Palacky, Praha 1846, s. 444-451. 
12& Tamże, s. 451. 



230 Roman Heck 

gi i innych miast; niepowierzanie urzędów królewskich, miejskich i du
chownych obcokrajowcom; nieprzekazywanie obcokrajowcom zamków Ko
rony Czeskiej ; . zabieganie o unieważnienie ciążących na Jerzym cenzur 
kościelny.eh; odpowiednie do zwyczaju utrzymanie królowej wdowy Joan
ny; zachowanie synów Jerzego przy ich posiadłościach; uwolnienie Wik
toryna i innych jeńców; utrzymanie dobrych stosunków z arcybiskupami, 
prałatami i książętami cesarstwa; zwrócenie poniesionych kosztów Al
brechtowi saskiemu 121. Scharakteryzowany wyżej tekst kapitulacji przy
jęto w Krakowie po dyskusji, w której niektóre sformułowania przywie
zione przez Czechów zosta'ły przez stronę jagiellońską odrzucone 12s. 

W drogę do swego nowego państwa wyruszył Władysław z Krakowa 
25 VII 1471 r., by po powitaniu przez panów czeskich w okolicy Kłodzka 
i krótkim pobycie w tym mieście przybyć 19 sierpnia do Pragi. Jak podają 
Stare latopisy, na dworze królewskim powitali go mistrzowie Uniwersyte
tu Praskiego, wręczając mu starannie napisaną Biblię 129. 22 VIII 1471 r. 
młody Jagiellończyk został przez biskupów polskich uroczyście koronowa
ny na króla Czech. W słynnym Archiwum Państwowym w Trzeboni za
chował się nie publikowany dotychczas tekst mowy powitalnej napisanej 
z okazji przyjazdu Władysława Jagiellończyka do Pragi. Jedyną wzmiankę 
o nim spotkałem w więcej niż skromnym przypisie Fr. Simka w jego
wydaniu Starych latopisów czeskich, zaznaczającym, że w rękopisie A. 16 

tamtejszych zbiorów znajduje się przemówienie, które mieli wygłosić mi

strzowie Uniwersytetu przy wręczaniu owej Biblii 130. Dzięki uprzejmości
doc. dr. J. Spevacka z Instytutu Historii Powszechnej i Czechosłowackiej
Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze otrzymałem fotokopie tego
przemówienia. Jego treść jest godna uwagi. W myśl przyjętego przez auto
ra założenia orację do Władysława wygłoszono w imieniu Korony Króle
stwa Czeskiego. Na wstępie wyrażono w niej wdzięczność Bogu za zesła
nie Czechom Władysława, syna niezwyciężonego króla Polski, ,,z pierwot
nego rodu pierwszego księcia czeskiego Przemysła [!] i z najszlachetniej
szej krwi cesarzy oraz królów Rzymian, Czech, Węgier, Polski, książąt,

127 Artykuły ustalone ostatecznie w Kutnej Horze i zatwierdzone w Krakowie 
są dziś opublikowane w kilku niemal identycznych wersjach, choć w różnych języ
kach. O snemu Kutnohorskem, s. 192-194 (po czesku); Archiv Cesky, t. IV, s. 451-

455 {po czesku); Stare letopisy ceske, wyd. Fr. 'Simek, Praha 1937, s. 147-150 (po 
czesku); Esc he n l o er, Geschichten ... , s. 219-221 (streszczenie Po niemiecku); 
Codex epistolaris, t. I, cz. 2, s. 256-258 (po łacinie). 

12s Dl u go s z, Opera omnia, t. XIV, s. 553.
129 Stafi letopisove cessti, ,s. 207; Stare letopisy ceske, s. 150.
130 Stare letopisy ceske, s. 150, przyp. 5: Uvitaci fee V ruk. tfebonskeho archivu 

svarcenberskeho, A 16 1. 227-230.
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hrabiów i panów licznych ziem" m. Następnie Korona Czeska apeluje do 
nowego władcy: ,,Preybądź, Panie, i nie chciej się opóźniać. Pośpiesz się, 
abyś wyrwał mnie z rąk moich nieprzyjaciół" 132. Dalej stwierdza, że 
w Pradze nic nie jest bardziej upragnione od przyjazdu monarchy: ,,Oto 
bowiem obecności Waszej Jasności oczekuje z radością kler Waszego naj
świętszego kościoła praskiego z relikwiami świętych patronów, oczekują 
z radością zakony mnichów i pobożnych dziewic mniszek, kapłani dusz
pasterze i całe duchowieństwo, Uniwersytet Praski oraz szlachetnie uro
dzeni baronowie, szlachta, rycerze, klienci, mieszczanie i wszyscy miesz
kańcy Twego Królestwa, zarówno bogaci, jak i biedni, starcy i młodzi, 
Waszej Wspaniałej Jasności najbardziej wierni i poddani" 133. Wraz z pod
danymi wita króla ich matka-Korona widząc w nim opiekuna i wyzwoli
ciela. Uskarża się przy tym na walki wewnętrzne, w których ojcowie 
walczą z synami i krewni z krewnymi, oraz na to, że jest jednocześnie 
,,bez przerwy też przez innych licznych cudzoziemców najokrutniejszych, 
a niektórych z wściekłością najdzikszego ludu huńskiego" uciskana i prze
śladowana m. :Po tej obszernej części wstępnej, charakteryzującej oczeki
wanie na nowego władcę, następuje część zasadnicza mówiąca o nadzie
jach z nim związanych. Korona zwraca się więc do Władysława: ,,codzien
nie wznoszę oczy me w kierunku gór ku królowi, biskupom i doktorom 
oraz prałatom do Krakowa, gdzie ze studium Uniwersytetu Praskiego 
przeniesiona została moja chwała, aby stamtąd tu pomoc przyszła" 135. 

Mając na względzie te związki z Krakowem, prosi: ,,Ześlij nam, Panie, 
pomoc . .. i z Krakowa chroń nas oraz bądź łaskaw oddać mnie Koronie 
Czeskiej i moim synom na powrót wraz z przesławnym królem i arcy-

m ,, ... ex prima stirpe Bohema primi ducis Przemysł et ex nobilissimo sanguine 
imperatorum et regum Romanorum, Bohemie, Hungarie, PolJOnie, ducum, comitum 
et dominorum multarum terrarum progenituro". Archiwum Państwowe w Trze
boni, rękopis A. 16, f. 227 v. 

132 „Veni domine et noli tardare. Accelera ut eruas me de manibus inimicorum 
rneorum". Tamże, fol. 228 r. 

133 „Ecce enim Serenitatis vestre presenciam expectat cum gaudio derus Sancte 
Ecclesie vestri Pragensis cum reliquis sanctorum patronorum. Praestolatur letan
ter religio monachorum et sanctimonialium virginum deuotarum, deinde presbiteri 
'CUrati et omnis clerus, uniuersitasque pragensis, prorsus nobilitas baronum, nobi
lium, militum, clientum, ciuium, tociusque regni tui incolarum simul in unum 
.dives et pauperes, .senes et iuvenes, universi vestre Magnifice Serenitatis fidelis
simi totaliter et subiecti". Tamże, fol. 228 r. 

134 
,, ••• et aliis pluribus alienigenis crudelissimis et nonnulis rabie hunica gente 

ferocissima qu:ottidie opprimor, quacior et conturbor". Tamże, fol. 228 v. 
1;ss ,, .. .leuo quottidie oculos meos ver.sus montes in regem, episcopos et doctores 

atque prelatos Cracouiam ubi translata est gloria mea pragensi de studio universi
tatis, ut inde veniat auxilium". Tamże, fol. 228 v. 



I 

232 Roman Heck 

biskupem doktorów oraz prałatów dla strzeżenia wiary katolickiej" 1ss. 
Z tronu królewskiego zstąpi do Czech pokój i sprawiedliwość. Klerowi 
zwrócone zostaną majątki. Osadzi się uczonego i dojrzałego arcybiskupa, 
a w biskupstwach i parafiach księży posłusznych Rzymowi i przestrze
gających starych zwyczajów kościelnych. Na uniwersytet sprowadzi się 
na powrót doktorów teologii, prawników i mistrzów sztuk wyzwolonych, 
aby ziemia czeska była przez mędrców oświecona i z błędów oczyszczona. 
Osadzi się też nowych urzędników i doradców, a w okręgach i miastach 
roztropnych sędziów, którzy będą się starać o utrzymanie pokoju, ,,aby 
nowy król wraz z nowym prawem godnie kroczył". Tak bowiem czynił 
od chwili swego przybycia Zygmunt Luksemburski, który „w cudowny 
sposób" potrafił spacyfikować kraj po długotrwałych wojnych m. Mowę 
zamyka pozdrowienie króla, gdzie wita się go jako spadkobiercę św. Wa
cława, ozdobę Czech, ,,wyniesienie Pragi", ,,pociechę uniwersytetu", 
obrońcę uciśnionych, wdów i sierot. 

Jak z przedstawionego wyżej tekstu wynika, sądzić należy, że mowa 
odzwierciedlała nastroje i dążenia tej części katolików czeskich, którzy 
przy całej gorliwości w sprawach wiary i kościoła 1byli jednocześnie prze
ciwnikami wojny domowej. Występują w ;1iej dwa motywy przewodnie: 
troska o zapewnienie pokoju wyczerpanej walkami ojczyźnie i dążność 
do restytucji dawnych stosunków kościelnych. Ideologia tego rodzaju miała 
w Czechach epoki podiebradzkiej sporo zwolenników, wśród których moż
na wymienić m. in. autora zawierającego podobne poglądy Dialogu Jana 
z Rabsztejnu czy biskupa wrocławskiego Joszta z Rożmberku. Autor za
znaczył aluzyjnie swą niechęć do obozu korwińskiego prowadzącego wojnę 
w. Czechach przy pomocy obcych Węgrów, wspominając o „wściekłości
najdzikszego ludu huńskiego". Niedwuznacznie występował jako rzecznik
interesów materialnych kleru. Zasługują na uwagę również ustępy mowy
poświęcone stosunkom Uniwersytetu Praskiego z Uniwersytetem Krakow
skim i nadziejom odbudowy w oparciu o Kraków uczelni praskiej oraz
czeskiej organizacji kościelnej.

W świetle powyższych danych trzeba jednak stwierdzić, że przemówie
nie to nie było dziełem mistrzów ówczesnego husyckiego Uniwersytetu 
Praskiego, jak utrzymywał Fr. Simek. Było na to zdecydowanie zbyt kato
lickie. Autorem mowy był niewątpliwie katoiicki ksiądz praski. Czy zosta
ła ona w ogóle wygłoszona, �rudno bez dalszych badań powiedzieć. Nie
mniej posiada ona dziś wartość jako świadectwo dążeń, rachub i nastro
jów pewnej części ówczesnego kleru czeskiego. 

l36 „Mitte nobis domine auxilium ... et de Cracouia tuere nos et dignetis resti
tuere viceuersa doctores et prelatos cum gloriosissimo rege et archiepiscopo michi 
Corone Bohemice cum filiis meis ad tuendam katholicam fidem". Tamże, fol. 228 v. 

137 Tamże, fol. 229 r. 
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N a zakończenie chciałbym dodać kilka uwag na temat oceny elekcji 
Władysława Jagiellończyka na króla Czech. Elekcja ta była w literaturze 
historycznej rozmaicie interpretowana. Nie brakło więc głosów krytycz
nych. Bodajże z najostrzejszą, utrzymaną w duchu klerykalnym krytyką 
występował A. Prochaska, oceniając wprawdzie wysoko konsekwencję 
i zręczność dyplomacji polskiej i uznając wypadki kutnohorskie za jej 
triumf w staraniach o koronę czeską. Z drugiej strony jednak pisał, że 
wybór Władysława przyniósł Czechom nieszczęście w postaci podziału 
kraju, a Polsce klęski w walce z Maciejem Korwinem. Potępiał Kazimie
rza Jagiellończyka za to, że w imię ciasnych interes.ów dynastycznych 
przeciwstawiał się planom kurii, w których wyznaczono Polsce inne pole 
działania na Wschodzie i Południu. Rozważania swe kończył wnioskiem: 
„Przy ocenie skutków polityki polskiej nie można pomijać dążeń kurii 
apostolskiej" 13s. Wręcz odmiennego zdania był F. Papee, który oceniał 

· pozytywnie niezależność dyploma,cji polskiej od Rzymu, a znaczenie jej
sukcesu w Kutnej Horze określał następująco: ,,Świetne nadzieje otwiera
ły się na przyszłość, nowa wielka powstała słowiańska federacja, do której
niebawem i Węgry przyłączyć się mogły, by tak wspólnymi siłami nie
mieckiemu na Wschód naporowi stanowczą tamę położyć, może stracone
nigdyś kraje nad Wisłą i Odrą odzyskać, a nawał turecki skutecznie po
wstrzymać" 139. Na inny aspekt zagadnienia zwracał uwagę Z. Nejedly.
Stwierdzał mianowicie, że tym, co ułatwiało przyjęcie kandydatury Jagiel
lończyka, był szerzący się wtedy w Czechach jako reakcja na walki reli
gijne duch laicki, który pozwalał stawiać wyżej interesy państwowe nad
wyznaniowymi. Dlatego też najgorliwsi husyci wybierali w Kutnej Horze
katolika, w przekonaniu wyp1ywającym z postępowania króla polskiego,
że nie będzie on klerykałem. Zdaniem Nejedlego w Czechach pamiętano
o przyjaźni Kazimierza z heretyckim Jerzym i pokrewieństwie obu naro
dów. Konkludował on: ,,Polityka króla Kazimierza musiała być naszym
stanom sympatyczna i dlatego chętnie dałyby się skłonić ku wyborowi
Władysława, choćby nawet nie istniały między Jerzym a Kazimierzem
żadne umowy w sprawie następstwa" 140. W historiografii czeskiej, także
ostatnich lat, zwykło się jednak często efekt elekcji - panowanie Włady
sława w Czechach - oceniać krytycznie, przeciwstawiając je przedstawia
nej w jasnych kolorach, chyba nieco wyidealizowanej epoce Jerzego z Po
diebradów. Przy czym ofiarą krytyki pada z zasady Władysław Jagielloń
czyk, słynny „Król Dobrze" 141. 

1Js Pr o ch as k a, op. cit., s. 168-170. 

139 Pap ee, Zabiegi ... , s. 133. 
14-0 N ej e d 1 y, op. cit., s. 173.
141 Pfehled ceskoslovenskych de jin, t. I, Praha 1958, s. 286-288; Ma cek, 

Jiri z Podebrad, s. 230. 
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We własnej zwięzłej ocenie elekcji zajmę się tymi si:łami, które do 
niej doprowadziły oraz perspektywami, jakie otwierały się w związku 
:z osadzeniem Jagiellończyka w Pradze przed Czechami i Polską. Tak więc 
trzonem ugrupowania projagiellońskiego w Czechach ·byli tamtejsi hu
syci, w czym kontynuowali tradycyjną już w XV w. linię szukania pomocy 
w Krakowie w chwili zagrożenia czeskich swobód wyznaniowych. Kie
rownicy tego ugrupowania wykazali dużo zdecydowania i zręczności. 
Ważnym atutem tego stronnictwa były żywe wtedy hasła solidarności 
słowiańskiej i pokojowy charakter polityki polskiej wobec Czech. W Pol
sce do osadzenia Władysława w Czechach· dążył dwór krakowski, mając 
na względzie zarówno motywy dynastyczne, jak zabezpieczenie granic 
kraju oraz zapobieżenie sojuszom jego południowych i północnych sąsia
dów. I tutaj istotnym elementem ideologiczno-propagandowym używa
nym na forum zewnętrznym i wewnętrznym było pokrewieństwo etniczne 
obu narodów. Zabiegi o tron czeski prowadzono w sposób pokojowy, co 
odpowiadało nastrojom Polaków wobec Czechów i realnym możliwościom 
państwa polskiego. W przełomowym momencie po śmierci Jerzego rów
nież dyplomacja polska okazała się zdecydowana i zręczna w działaniu. 
Perspektywy otwierające się przez osadzenie Jagiellonów w Czechach 
były dla obu krajów bardzo korzystne. Blok czesko-polski, wsparty póź
niej o jagiellońskie Węgry, mógł stworzyć potęgę zdolną zabezpieczyć 
rozwój gospodarczy obu krajów i chronić je przed wspólnymi wrogami. 
Jeśli tak się nie stało, trudno o to winić tych polityków czeskich i pol
skich, którzy do elekcji kutnohorskiej doprowadzili, czy samych Jagiello
nów. Zadecydowały o tym różnorodne czynniki: rozwój społeczno-poli
tyczny obu krajów z charakterystyczną ofensywą szlachecką przeciw 
władzy centralnej oraz innym stanom, niechęć społeczeństw szlacheckich 
do świadczeń na rzecz państwa, różnorodność zainteresowań politycznych 
Polski, Czech i V{ ęgier, wzrost potęgi habsburskiej na przełomie 
XV /XVI w. W tych warunkach efekty czesko-polskiej unii dynastycznej 
były od zakładanych niewspółmiernie mniejsze. Niemniej i one odgry
wały dość istotną rolę. Rządy jagiellońskie w Czechach umożliwiły fak
tyczne przetrwanie tamtejszego różnowierstwa i zapewniły po krótkim 
okresie walk z Maciejem Korwinem długi okres pokoju. Miało to wielo
stronnie pozytywne znaczenie dla rozwoju narodu czeskiego i czeskiej 
kultury narodowej. Polska wyciągnęła :ze związku dynastycznego z Cze
chami korzyści wprąwdzie skromne, ale takie, które przy swym. poten
cjale gospodarczym, politycznym i militarnym wyciągnąć mogla. Miafa 
na przeciąg kilkudziesięciu lat, ważnych w stosunkach z Zakonem, za
bezpieczoną granicę południowo-zachodnią, by wreszcie w układach wie
deńskich 1515 r. uzyskać za problematy-czne ustępstwa sukcesyjne rezyg
nację Habsburgów z popierania Krzyżaków i sojuszu z Moskwą. 
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DIE ELEKTION VON KUTNA BORA 1471. ZUM 500. JABRESTAG DES REGIE

RUNGSANTRITTS DER JAGIELLONEN IM KONIGREICH B0HMEN 

Der Autor befasst sich ausftihrlich mit der Wahl des polnischen Kronprinzen 

Władysław zum Konig von Bohmen, was auf der Nationalversammlung in Kutna 

.Hora am 27.V.1471 erfolgt war. Einleitend schildert der Verfasser die polnisch

-tschechischen Beziehungen zur Zeit der Regierung von Georg von Podiebrad, 

wobef er die Bemilhungen des polnischen Konigs urn die Zusicherung des Thron

iolgerechts in Bohmen nach Georg der polnischen Dynastie der Jagiellonen her

vorhebt. Viel Aufmerksamkeit wird der Situation nach dem Tode des Ketzer

-Konigs gewidmet sowie der Rivalitat zwischen Władysław Jagiellończyk, Mathias 

Korwin und dem sachsischen Herzog Albrecht urn den tschechischen Thron. 

Eingehend wird der Verlauf der Wahlversammlung in Kutna Hora vom 19.-

27.V.1471 besprochen und beachtenswerte Reden, wie die des polnischen Abgeord

neten Dobiesław Kurozwęcki und des ungartschen Abgeordneten, des Bischofs

Jan Beckensloer, werden genau analysiert. Der Verfasser tritt dabei, entgegen

der Meinung von Z. Nejedly ftir die Authentizitat der in der ungarischen Chronik

von A. Bonfini erhaltengebliebenen VerSion dieser Reden ein. Ferner erortert

er die wenig bekannte Frage der zwei Versionen von Artikeln, die von Teilneh

mern der Volksversammlung in Kutna Hora vorbereitet, vom neuen Konig geneh

migt werden sollten. Nachher werden kui:z die Begebenheiten nach der Elektion

,geschildert, wobei auf eine unbekannte Begrilssungsansprache zu Ehren des Ko

n·igs Władysław hingewiesen wird, die von einem anonymen katholischen Priester

.aus Prag geschrleben wurde.

Die Abhandlung endet mit einer kurzen Schlussfolgerung liber die Bedeutung 

der Herrschaft der Jagiellonendynastie in Bohmen ftir die Geschichte der polni

schen sowie der tschechischen Nation. Der Verfasser vertritt die Meinung, dass 

,diese Herrschaft beiden Nationen zum Niltzen gereichte, obwohl sie die grossen 

l:Ioffnungen, welche auf sie gesetzt wurden, nicht erfiillte. 




