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 Arystokracja i król w Czechach w zwierciadle bajki 
zwierzęcej z końca średniowiecza

Streszczenie: Tematem artykułu jest analiza staroczeskiego utworu z końca średniowiecza pt. Nová rada. 

Dziełko, autorstwa czeskiego arystokraty Smila Flaški, opisuje sejm zwierząt, które obradują — zgodnie 

z hierarchią — na wzór ludzi. Główne postaci to król lew oraz elita zwierząt, czyli arystokracja. Zwierzę-

ta — czworonogi i ptaki — kolejno wygłaszają opinie mające doradzić władcy w rządzeniu. Co ciekawe, 

w alegorycznym utworze znajdujemy bardzo wiele odniesień do rzeczywistości czeskiej przełomu XIV 

i XV w. Dziełko pokazuje atmosferę na szczytach władzy i dokumentuje coraz większą rolę stanu panów 

w państwie

Słowa kluczowe: arystokracja, król, bajka, państwo. 

W części wstępnej utworu, który będzie naszym głównym punktem zainteresowania, znajdujemy 

następujący passus:

Ktoś mógłby chętnie spytać

i rzec: A cóż to za opowieść ?

Myślę, że to nie jest prawda

i jak świat światem

nikt mądry w to nie uwierzy,

żeby wśród ptaków lub zwierząt

zebrał się taki sejm.

Lecz ktoś wpadł na pomysł,

aby nas pięknie oszukać

i zamiast prawdy bajki opowiada.

Wiemy wszak, że zwierzęta nie rozumieją

i nie umieją mówić;

ten kto ułożył tę opowieść

chyba nie ma piątej klepki

i myśli, że jesteśmy dziećmi.

Wiedz, że kto tak sądzi

to nie jest zbyt mądry,
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można pytać piszącego,

ale ważne jest co ma do powiedzenia,

ważne by dobrze zrozumieć 

i wystrzegać się zła.

Nieważne kto to napisał,

jeśli to prawda, uwierz,

i nie łam sobie tym dalej głowy1.

Rzecz dotyczy zredagowanego przez czeskiego arystokratę Smila Flaškę z Pardubic pod koniec 

XIV w. dziełka Nová rada. Jest to typowa bajka zwierzęca, jakich spotykamy wiele od czasów 

starożytnych. Smil Flaška opowiada o sejmie zwierząt i ptaków, który zgromadził się, by dawać 

dobre rady młodemu królowi, który stoi u progu swojego panowania. Cytat otwierający niniejszy 

tekst próbuje nas przekonać, że nie mamy do czynienia z czystą fantazją, ale że utwór zawiera tak-

że głębszy sens. Zdaniem Eduarda Petrů powyższy passus był skierowany wprost do ówczesnego 

odbiorcy, który mógł być raczej skłonny do brania tekstu dosłownie, a nie w sposób przenośny2. 

Dzisiejsze pojmowanie pewnych fraz jako alegorii mogło nie być wówczas tak oczywiste i dlatego 

autor dziełka uznał za właściwe zamieścić wywód, który zacytowaliśmy wyżej. 

Bajka zwierzęca, która nas interesuje, pochodzi w prostej linii od Fizjologa, który w  ciągu 

stuleci zyskał wielką popularność3. Okoliczności jego powstania są niejasne, niektórzy badacze 

szukają początków już w II w. n.e. Inni z kolei przenoszą te korzenie na stulecie IV, wtedy bowiem 

1 Smil Flaška z Pardubic, Nová rada, ed. J. Dañhelka, Praha 1950, s. 18 n.:

Snad by [někto] rád otázal

řka: „Kaké jest to pravenie ?

Já mním, že to prawda nenie,

ani kto múdrý uvěří,

by mezí ptáky neb zvěří,

jakž svět světem, był snem taký.

Leč má úmysl někaký,

chtě nás v omyl uvésti krásně,

za pravdu nám pravě básně.

 [Viemeř], že zvěř nerozumie

aniž, co mluviti umie;

ktož skládal to pravenie,

vždyt’ při dobrem smyslu nenie,

snad mní, bychom byli děti.”

Dávám to tobě věděti,

ktožkoli má to myšlenie,

věz, žet’ to múdrá věc nenie,

ktož pravi to, toho ptáti,

ale což praví, na to dbáti, 

jest-li dobre, by srozuměl,

zlého se vystřieci uměl.

Bud’ ktožkoli, netbaj na to,

Jest-lit’ prawda, přijmi za to, 

nepleta se v další práci. 
2 E. Petrů, Vzrušujicí skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře, Ostrava 1984, s. 10 nn.
3 Por.:  F.  Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg 1889;  M.  Goldstaub, Der Physiologus und seine We-
iterbildung, besonders in der lateinischen und in der byzantinischen Literatur, „Philologus” Suppl. 8, [1899–1901], 

s. 337–404; M. Wellmann, Der „Physiologus”. Eine religionsgeschichtlich — naturwissenschaftliche Untersuchung, 

„Philologus” Suppl. 22, Heft 1, 1930; B.E. Perry, Physiologus [w:] Paulys Real-Encyclopedie der classischen Alter-
tumswissenschaft, ed. G. Wissowa, W. Kroll, Halband 39, Stuttgart 1941, szp. 1074–1129; Fizjologi i Aviarium, ed. 
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pojawiają się pierwsze ślady wykorzystania Fizjologa w innych tekstach. Dziełko powstało zapew-

ne w Aleksandrii, na co wskazuje jego alegoryczny charakter, w tym mieście bowiem rozwijała się 

bujnie egzegeza alegoryczna reprezentowana przez autorów żydowskich i chrześcijańskich, odzna-

czająca się także nachyleniem symbolicznym i magicznym.

Kariera Fizjologa jest w istocie imponująca — jeszcze w starożytności przełożono go na sy-

ryjski, arabski, etiopski i ormiański, stosunkowo wcześnie powstał też przekład łaciński (VI w.). 

Przypuszcza się, że egzystowało kilka niezależnych tłumaczeń dzieła, które uległy modyfikacjom 

i dały początek ogromnej liczbie bestiariuszy średniowiecznych o bogatej ikonografii.

Przez wersję łacińską Fizjolog lub jego części został udostępniony w średniowieczu publiczno-

ści za pośrednictwem wielu języków narodowych. Najwcześniej, przypuszczalnie w IX w., poja-

wiło się staroangielskie poetyckie opracowanie trzech rozdziałów utworu. Stulecia XI, XII i XIII 

przynoszą m.in.  tłumaczenia anglonormańskie, francuskie, islandzkie, niemieckie i  angielskie. 

Jeśli chodzi o języki słowiańskie, to w XV w. pojawił się przekład na staroruski, a w XVI stuleciu 

na serbski.

Skłonność do przedstawiania zdarzeń czy sytuacji w sposób alegoryczny i symboliczny nie była 

obca także literaturze powstającej na ziemiach czeskich. Tym bardziej nie dziwią dociekania ma-

jące na celu ustalenie wzoru, z którego korzystał Smil Flaška przy konceptualizacji swego utworu. 

Hipotez było sporo w dotychczasowych badaniach. Arnošt Kraus domyślał się, że decydujące tu 

były kontakty czesko-angielskie i że bezpośrednią inspiracją dla autora był Parlement of Foules 
Geoffreya Chaucera4. Warto przypomnieć, że córka Karola IV Luksemburskiego i Elżbiety Po-

morskiej, Anna, została w 1381 r. żoną króla Anglii Ryszarda II5, a uznane za herezję nauki Johna 

Wycliffe’a, profesora z Oxfordu, miały wielki wpływ na kształtowanie się ideologii husyckiej. 

Prokop Haškovec6 kierował swą uwagę raczej w stronę literatury francuskiej, zwłaszcza dwóch 

poematów autorstwa Eustachego Deschampsa pt. Poemat o orle i Poemat o lwie, które powstały 

w końcu lat 80. XIV w. i były przeznaczone dla Karola VI7. Oba utwory poświęcone są radom 

ptaków i zwierząt dotyczącym zarządzania królestwem. Deschamps bywał w Czechach, gdzie mu 

się zresztą nie podobało, i nie można wykluczyć, że spotkał się ze Smilem Flašką, ale tej hipotezy 

nie jesteśmy w  stanie udowodnić. Inny domysł wiązał dziełko czeskie z  kręgiem austriackim, 

konkretnie ze znanym poetą Peterem Suchenwirtem8. Wreszcie Jan Gebauer przyglądał się sta-

rodolnoniemieckiemu utworowi pt. Rathsversammlung der Thiere (der Thiere Rat)9. Tam królowi 

radzi 35 ptaków, do których dołączono kilka zwierząt, jak jednorożec, lis, wilk czy paw, a dziełko 

zawiera sporo akcentów ironicznych.

S. Kobielus, Tyniec 2005; Ch. Schröder, Der Millstätter Physiologus. Text, Übersetzung, Kommentar [Würzburger 

Beiträge zur deutschen Philologie 24], Würzburg 2005.
4  A. Kraus, K Smilově Nové radě, „Listy filologické” 1904, t. 31, s. 199–212.
5 A. Thomas, Anne’s Bohemia. Czech literature and society 1310–1420, Minneapolis 1998.
6 P.M. Haškovec, Proudy, Praha 1921, s. 67 n.
7 O Deschamps por.: K. Becker, Eustache Deschamps. L’ état actuel de la recherche, Orléans 1996; Autour d’Eustache 
Deschamps, ed. D. Buschinger, Amiens 1999; Eust ache Deschamps. French Courtier Poet: His Work and His World, 

ed. D.M. Sinnreich-Levi, I. Laurie, New York 1999; o związkach Deschampsa z Czechami zob.: M. Nejedlý, Čechy 
a Čechové očima dvou francouzských básniků čtrnactého století, „Historický obzor” 1998, t. 1–2, s. 2–7; idem, Poezie 
Eustacha Des champse jako historický pramen 14. století, „Český časopis historický” 1998, t.  96, s.  26–71; idem, 

Vyslanec Eustach Deschamps a jeh o dojmy z Čech [w:] Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. F. Šmahel, 

L. Bobková, Praha 2012, s. 792 n.
8 W. Langhans, Altes und Neues zu Chaucers Parlement of Foules, „Anglia” 1930, t. 54, s. 25–66.
9  J. Gebauer, Úvahy o Nové radě pana Smila Flašky z Pardubic a o Radě zvířat skladatele neznámého s úvodem o báji 
zvířecké [w:] idem, Stati literárně dějepisné, t. 1, Praha 1941, s. 100 n.
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Wskazanie ścisłego wzoru dla dziełka Nová rada jest więcej niż wątpliwe, ale nieco więcej 

światła na tę kwestię może w  przyszłości rzuci szerzej zakrojone badanie komparatystyczne. 

Teraz pora przyjrzeć się autorowi dzieła i okolicznościom, w jakich przebiegało jego życie i ka-

riera, co pozwoli nam do pewnego stopnia lepiej zrozumieć symboliczne wątki zawarte w utwo-

rze10. Okazuje się, że nie była to czysta alegoria, bowiem pod postacią czworonogów i ptaków 

znajdujemy liczne ślady rzeczywistości czeskiej końca XIV w. Rządy w królestwie sprawował 

Wacław IV11, ale jego sytuacja z wielu względów była nie do pozazdroszczenia. Przede wszyst-

kim ciążył na nim spadek po tak wybitnym monarsze jak ojciec Karol IV, któremu pod żad-

nym względem nie był w stanie dorównać12. Do tego spokojnym rządom nie sprzyjała sytuacja 

międzynarodowa, schizma w Kościele, konflikty, które wstrząsały Rzeszą, a sprawę pogarszały 

nieporozumienia między czołowymi przedstawicielami dynastii Luksemburgów. Wacław IV nie 

posiadał talentów swego ojca, zwłaszcza dyplomatycznych, i  to czyniło jego położenie jeszcze 

trudniejszym. Poszukując dróg dla umocnienia swojej pozycji, zaczął faworyzować niższą szlach-

tę, a nawet mieszczan, aby stworzyć przeciwwagę dla starej arystokracji, która po śmierci Karo-

la IV dalej uważała się za głównego doradcę monarchy i pragnęła w stopniu decydującym wpły-

wać na losy państwa. Ludzie „nowi”, którzy pojawili się w otoczeniu Wacława IV, dążyli rzecz 

prosta do zdyskontowania awansu społecznego przez korzyści materialne. Te dążenia właśnie 

zadecydowały o losach panów z Pardubic, a więc również i naszego bohatera Smila Flaški. Nie 

znamy dokładnej daty jego urodzin, ale musiało to nastąpić krótko przed połową stulecia XIV. 

Jego ojciec Wilhelm był bratem pierwszego arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardubic13. Smil 

prawdopodobnie studiował na uniwersytecie praskim, gdzie mógł zdobyć stopień bakałarza. 

W latach 80. widzimy go jako zaangażowanego uczestnika sporu między jego rodem i monar-

chą o Pardubice. Ten ostatni zgłosił swe pretensje do Pardubic jako spadku bezdziedzicznego 

(tzw. odumrt) po Vznacie ze Skuhrova, który był stryjem naszego Smila. Ów Vznata prawdo-

podobnie pożyczył w imieniu rodu pewną sumę pieniędzy pod zastaw majątków rodzinnych. 

W połowie 1384 r. Vznata niespodziewanie zmarł bezpotomnie i wówczas Wacław IV wszczął 

procedurę przejęcia dóbr jako spadku bezdziedzicznego. Od strony urzędowej rzecz polegała na 

właściwej interpretacji zapisów w tzw. deskach ziemskich. 

W tych okolicznościach w źródłach pojawia się Smil Flaška z Pardubic, który w trakcie nego-

cjacji majątkowych zastępował swego ojca przed dworskim sądem praskim. Oficjalnie interesy 

panów z Pardubic reprezentował protonotariusz królewski, duchowny i polityk Vlachník z Weit-

mile oraz ziemianie Karel z Sedlče i Ada z Varobylu. Wyrok sądu w roku 1385 był niepomyślny 

10 Por.:  J.B. Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie, „Věstník Královské České Spolecnosti Nauk” 1936, č. 2, 

s. 1–53; J. Hrabák, Smilova škola. Rozbor básnické struktury, Praha 1941; J. Tříška, „Nova literatura” doby Karlovy 
a Václavovy, „Sborník historicky” 1962, t. 10, s. 33–70; J. Tříška, Předhusitské bajky, P raha 1990.
11 F.M.  Pelzel, Lebensgeschichte des Röhmischen und Böhmischen Königs Wenceslaus, t.  1–2, Prag 1788–1790; 

J. Sp  ěváček, Václav IV. 1361–1419. K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986; J. Čechura, České země v le-
tech 1378–1437. Lucemburkové na českém trůně, t. 2, Praha 2000; P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 5, 

1402–1437, Praha 2000; L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 4a, 1310–1402, Praha 2003; L. Bobková 

M. Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 4 b, 1310–1402, Praha 2003.
12 Na temat Karola IV istnieje ogromna międzynarodowa literatura, która rozrosła się niepomiernie z okazji ob-

chodzonego jubileuszu 700-lecia urodzin monarchy; zob. monumentalne dzieło, w którym dalsze wskazówki bi-

bliograficzne: J. Kuthan, J. Royt, Karel IV. Císař a český král — vizionář a zakladatel, Praha 2016.
13 V. Chaloupecký, Arnošt z Pardubic, I. arcybiskup pražský, Praha 1946; J.K. Vyskočil, Arnošt z Pardubic a jeho 
doba, Praha 1947; Arnošt z Pardubic [1297–1364]: osobnost, okruch, dědictví — postać, środowisko, dziedzictwo, 

red. L. Bobková, R. Gładkiewicz, P. Vorel, Wrocław 2005; Z. Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel 
a rádce, Praha 2008. 
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dla Smila i jego ojca Wilhelma, którzy utracili szóstą część dóbr. Protonotariusz Vlachník z Weit-

mile uznał sprawę za zakończoną, ale ojciec z synem nie pogodzili się z wyrokiem. Sprawa utknęła 

na dwa lata, dopiero w 1387 r. sędziowie dokonali oględzin na miejscu i zdecydowali, że Wil-

helm musi zrzec się Pardubic i dwóch wsi. Poszkodowany ciągle nie mógł pogodzić się z takim 

werdyktem. Ostatecznie sąd ziemski potwierdził wcześniejsze rozstrzygnięcie decyzją z 25 lutego 

1390 r. W tym czasie zmarł Wilhelm, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dożył do momentu 

ogłoszenia tej decyzji.

Panowie z Pardubic musieli teraz przekazać większą część dóbr nowemu kandydatowi do tych 

terenów, tj. Hanušovi z Milheimu. Wyrok sądu był jeszcze mniej korzystny niż rozstrzygnięcie 

sprzed trzech lat. Smilowi został teraz jedynie majątek Staré Hrady i kilka wsi w domenie pardu-

bickiej. W tym stanie dobra panów z Pardubic przetrwały do początku XVI w. 

Smil w kolejnych latach zmagał się z kłopotami gospodarczymi, co doprowadziło go do sprze-

daży i oddania w dzierżawę części majątku. Zniechęcony do gospodarowania, zainteresował się 

karierą polityczną. Oto w 1394  r. powstała tzw. jednota pańska, która uformowała się w wy-

niku narastających napięć między królem i  elitą możnowładztwa14. W  jej składzie znaleźli się 

m.in. margrabia morawski Jost15 i później brat króla Zygmunt Luksemburski. W dniu 8 maja 

1394 r. grupka jeźdźców przemierzających trasę od Žebráka do Pragi została zatrzymana w Králo-

vé Dvoře k. Berouna przez oddział zbrojny dowodzony przez kilku energicznych ludzi. Wa-

cław IV został aresztowany. Zaskoczony król początkowo wpadł we wściekłość, co mu się zresztą 

dość często zdarzało, ale potem pogrążył się w letargu i pozwolił już bez protestów zawieźć się na 

zamek praski, gdzie go wtrącono do Białej Wieży. 

Z niewoli pomógł Wacławowi wydostać się brat, książę Jan Zgorzelecki, ale musiał oddać panom 

największe grody obronne: Křivoklat, Zvikov, Žebrák i  Karlštejn. Wkrótce król zmienił zdanie 

i odrzucił warunki jednoty. Jednak jego sytuacja znacznie się pogorszyła, margrabiego morawskiego 

Josta nie udało się odciągnąć od jednoty, co gorsza na stronę panów przeszedł też Jan Zgorzelec-

ki. Ostatecznie 30 maja 1395 r. na zamku Žebrák parafowano umowę między królem i jednotą, 

w której szczegółowo określono prawa i kompetencje szlachty, w szczególności jej elity, i ustalono 

konkretną granicę między sferą działania króla i panów. W 20 paragrafach ograniczono prawa króla 

do dysponowania urzędami w taki sposób, by nie mógł powierzać ich osobom spoza stanu panów

Zapisano wyraźnie, że o  losach kraju stanowi król i panowie. Urząd burgrabiego praskiego 

mógł od tej pory piastować tylko pan, mianowany przez panów. Analogicznie, urzędy niegdyś 

zawarowane dla panów w dalszym ciągu miały być zarezerwowane dla arystokracji, nie można 

było ich powierzać ziemianom czy ludziom „niskiego stanu”. Księgi ziemskie i dworskie mogły 

być otwierane tylko za zgodą panów. Poza tym kładziono nacisk na przestrzeganie prawa, zwal-

czanie przemocy wobec kobiet, przewidziano surowe kary za rozboje na drogach i napady na 

kupców. W ten sposób znaczenie drobnej szlachty zostało drastycznie ograniczone, a wpływ na 

bieg spraw w państwie zapewniło sobie 15 najważniejszych rodów. Historycy zwracają uwagę, 

że w dokumencie podkreśla się, iż należy powrócić w życiu publicznym do czasów, gdy istniał 

„sprawiedliwy porządek”, czyli do czasów Karola IV. To interesujące, gdyż jak wiadomo cesarz 

Karol IV nie pozwalał arystokracji na zbytnie wzmocnienie swej roli, ale w porównaniu z pano-

waniem Wacława IV, gdy panowie zostali zepchnięci w cień kosztem niższego stanu faworytów 

królewskich, sytuacja wielmożów za Karola IV była zdecydowanie lepsza.

14  J. Boubin, Vzník panských jednot, „Mediaevalia Historica Bohemica” 1991, t. 1, s. 217–230; I. Hlaváček, Aktivita 
české šlechty na dvoře Václava IV, ibidem, s. 205–216.
15  V. Štěpan, Moravský markrabě Jošt [1354–1411], Brno 2002.
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Wróćmy do naszego głównego bohatera. Smil Flaška wkroczył do polityki 10 stycznia 1395 r., 

podpisując wraz z grupą innych osób umowę w Třeboni z margrabią Jostem i stał się od tej chwili 

pełnoprawnym członkiem jednoty16. Niedługo czekał na awans w hierarchii; na podstawie umo-

wy zawartej między Wacławem a  jednotą pańską, dotyczącej najwyższych urzędów w państwie, 

Smil Flaška został członkiem rady królewskiej i najwyższym pisarzem desek ziemskich. Był człowie-

kiem żywego temperamentu i traktował swe obowiązki poważnie, dlatego gdy wkrótce najwyższym 

komornikiem został mianowany przez króla i  margrabiego morawskiego protegowany Herman 

z Choustníka, a członków rady królewskiej nawet nie spytano o zdanie, Smil na znak protestu zrzekł 

się funkcji. Po roku doszło do zawarcia przymierza z królem przez reprezentantów jednoty i autor 

pracy Nová rada wrócił na stanowisko najwyższego pisarza. Spokój nie trwał długo, bo w  roku 

1402 konflikt się odnowił. Wacław IV został uwięziony po raz drugi w życiu przez swego brata Zyg-

munta Luksemburskiego i wywieziony do Wiednia17. Następstwem tych wydarzeń były niepokoje 

w kraju i walki stronników obu braci z dynastii Luksemburgów. Smil znalazł się w obozie Zygmun-

ta, by w randze hetmana kraju czasławskiego uczestniczyć w bojach przeciw wiernej Wacławowi 

Kutnej Horze. W roku 1403 dosięgła go śmierć, gdzieś na polu walki pomiędzy Kutnou Horou 

i Časlaviem18. Dziedzicem całego majątku, którym jeszcze Smil dysponował, został jego syn Ernest.

Nová rada jest dziełkiem fascynującym, ale prowokującym wiele pytań. Wśród badaczy wystą-

piły np. znaczne różnice w kwestii ustalenia czasu powstania utworu. Właściwie rywalizują tutaj 

dwie koncepcje — jedna sytuująca redakcję zaraz po objęciu władzy przez młodego Wacława IV 

w końcu lat 70. XIV w. i druga przenosząca narodziny bajki zwierzęcej na połowę lat 90., a więc 

czasy utworzenia jednoty panów. Próbowano też pogodzić te dwie sugestie przez koncept pierw-

szej i drugiej redakcji, w odstępie lat kilkunastu. Nie można też wykluczyć, że pierwsza wersja 

mogła być szkicem do późniejszej, rozwiniętej całości. Alegoryczny utwór, obfitujący w rozmaite 

wątki symboliczne, korzystający z  pewnością ze  wzorów europejskich, posiada jednak mocne 

zakorzenienie — o czym już napomknęliśmy — w realiach społecznych, politycznych i obyczajo-

wych schyłku XIV w. ziem czeskich. Reprezentanci fauny, którzy radzą młodemu królowi, jak ma 

rządzić, odnoszą się do pewnych zjawisk, które znamy z materiału zawartego w innych źródłach 

historycznych epoki. Utwór ma bardzo logiczną konstrukcję — oto młody król lew rozpoczyna 

samodzielne panowanie i zwołuje na sejm czworonogi, a orzeł wezwał w tym samym celu ptaki. 

Kolejno występuje 44 mówców świata zwierzęcego, a  zasadą jest przemienność czworonogów 

i  przedstawicieli ptaków. Poszczególne wypowiedzi czasami łączą się ze  sobą, dostrzegamy też 

akcenty polemiczne. W sumie otrzymujemy typowe dla literatury średniowiecznej zwierciadło 

dobrego władcy19, prezentację cech, jakimi powinien odznaczać się idealny monarcha. Rady ko-

lejnych mówców są mocno nacechowane symboliką, ale też wynikają po części z ich naturalnych 

właściwości. Oczywiście dokładna analiza wszystkich wypowiedzi przekracza ramy objętościowe 

tego skromnego szkicu, ograniczmy się zatem do kilku wątków najbardziej charakterystycznych 

i bezpośrednio odnoszących się do młodego Wacława IV. 

16 Archiv Český čili staré pisemne památky české i moravské, t. 1, ed. F. Palacký, Praha 1840, s. 54 n.
17  Ze starých letopisů českých, ed. J. Porák, J. Kašpar, Praha 1980, s. 27; J. Spěváček, Václav IV, s. 340.
18 Ze starych letopisů českých, s. 29.
19 Z obfitej bibliografii na temat tego typu literatury por.: E. Booz, Die Fürstenspiegel des Mittelalters bis zur Schola-
stik, Freiburg 1913; E. Kleinecke, Englische Fürstenspiegel vom „Policraticus” bis zum „Basilikon Doron” König Jakobs 
I, Halle 1937; W. Berges , Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938; J. Krynen, Idéal du prin-
ce et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge [1380–1440]. Étude de la littérature politique du temps, Paris 1981; 

B. Singer, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, München 1981.
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Cały utwór spięty jest, jak klamrą, dwoma radami — orła na początku i łabędzia na końcu — 

nie ma natomiast formalnego zakończenia tego dziwnego sejmu. Rada orła stanowi jakby syntezę 

całego utworu i koncentruje się na symbolice ziemskiej, doczesnej, z kolei rada łabędzia zawiera 

już pewne treści eschatologiczne. Jest w tym dziele wyraźna hierarchia, po orle jako kolejnego 

mówcę król lew zaprasza lamparta, którego określa jako najważniejszego w radzie. W jego wypo-

wiedzi znajdujemy cały program polityczny jednoty pańskiej, która przedstawiała się jako straż-

nik bezpieczeństwa i dobrobytu w państwie. Należy podkreślić, że rebelianci, którzy zwalczali 

Wacława IV, występowali pod hasłami stabilizacji i zgłaszali chęć do wzięcia odpowiedzialności 

za losy kraju, nie formułowali natomiast programu antymonarchicznego. Taka postawa miała 

już zresztą w ziemiach czeskich dość długą tradycję, silny był tam nurt podkreślający znaczenie 

wspólnoty szlacheckiej jako podstawy stabilnego państwa. Lampart zatem sugeruje, by mądry 

król otaczał się dobrze urodzonymi panami, unikał zaś wśród swych doradców cudzoziemców, 

nie mówiąc już o chłopach. Wartością nie do przecenienia powinna być hierarchia rang, która na 

uczcie, za stołem, musi być bezwzględnie przestrzegana. Kryła się tu wyraźna aluzja do sytuacji 

w Czechach, gdy Wacław IV był krytykowany z powodu otaczania się ludźmi spoza elit społecz-

nych, określanych jako „milcy”20. Lampart zaleca też okazywanie wielkiego szacunku duchowień-

stwu, co doskonale tłumaczy się w kontekście trudnych kontaktów Wacława IV z Kościołem 

i licznych konfliktów, których kulminacja nastąpiła w 1393 r., gdy ze skargą na króla udał się do 

Rzymu, do papieża Bonifacego IX, arcybiskup praski Jan z Jenštejna21. Misja ta nie przyniosła 

skądinąd rezultatów, gdyż głowa Kościoła nie chciała psuć sobie stosunków z królem rzymskim, 

którym był jeszcze wtedy Wacław.

Uważna lektura niektórych porad pozwala odczytać aluzje odnoszące się do cech i zachowań 

króla czeskiego. Wacław IV znany był z zamiłowania do drogich przedmiotów, pięknych zbroi 

i eleganckiej broni pomimo tego, iż sam do wybitnych rycerzy nie należał. Christine de Pisan 

opisała, że w czasie wizyty w Paryżu w 1378 r. siedemnastoletni Wacław wpadł w zachwyt na 

widok kuszy wykładanej macicą perłową i kością słoniową22. Będąc 20 lat później w Reims, po-

dobne uczucia ujawnił, widząc złote naczynia i pstre gobeliny, co wywołało ironiczne komentarze 

miejscowych kronikarzy23. Mądra wiewiórka w  utworze Nová rada wprost namawia króla do 

gromadzenia dóbr materialnych. Dopóki — powiada — jesteś zdrowy i silny, powinieneś gro-

madzić skarby. To wszystko może jednak paść łupem złodziei, wiewiórka zaleca zatem zwrócenie 

uwagi na takie skarby, których nikt nie ukradnie i które należy gromadzić przez rozwój życia 

duchowego24.

20 R. Novotný, Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV [w:] Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kul-
tura dvorské společnosti, ed. D. Dvořáčková-Malá, J. Zelenka, Praha 2008, s. 215–231.
21 J. Ježek, Jan z Jensteina: třetí arcybiskup pražský, Praha 1900; R.E. W eltsch, Archbishop John of Jenstein [1348–
1400]. Papalism, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague, The Hague 1968 (Studies in European History 8). 
22 Zob, M. Nejedlý, Fortuny kolo vrtkavé. Laska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003, s. 377.
23 Ibidem.
24 Smil Flaška z Pardubic, Nová rada, s. 60:

Králi, poslúchaj té rady

a hromazd’ sobě poklady.

Mravence měj k příkladu, 

kakot’ ten, boje se hladu,

jsa přěmalitkého těla,

těžké dielo snažně dělá.

Protož, králi, tobě pravi,

dokudž jsi v sile a ve zdraví,
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Król czeski miał podobno dość nietypowe upodobania, jak na władcę, lubił np. w skromnym 

przebraniu chodzić między prosty lud, gdzie nie mógł być rozpoznany. Paw w swojej wypowie-

dzi skupia się na przekonaniu monarchy, by nosił piękne stroje, to wówczas lud nie będzie się 

wstydził za swojego władcę. Jego zdaniem nic lepiej nie podkreśla godności i dostojeństwa niż 

wytworny przyodziewek zdobiący majestat królewski25. Inną cechą Wacława było podobno zami-

łowanie do samotności. Nawiązuje do tego rada szpaka, który zachęca władcę, by zmienił złe na-

wyki i więcej czasu spędzał między ludźmi. Powinien otoczyć się książętami, panami i rycerzami 

i w tej kompanii zrealizuje wielkie plany, zdobędzie mocne miasta i zamki26.

Utwór zawiera sporą dawkę ironii27, rozmaite słabości króla wyszydza przez dawanie mu rad. 

Nie było tajemnicą, że miał on pociąg do alkoholu. Np. w 1398 r. w Reims podobno wypił tyle 

burgunda jeszcze przed wieczerzą, że książę Berry i Ludwik Orleański, którzy go mieli zaprowa-

dzić na ucztę, nie mogli go dobudzić. Francuska elita musiała w konsekwencji czekać kilka dni 

na wytrzeźwienie dostojnego gościa28. Nie przypadkiem więc gęś radzi królowi, żeby zawsze miał 

przy sobie butelkę wina, bo nigdy nie wiadomo, kiedy go dopadnie pragnienie29. Niedźwiedź 

również zaleca, aby folgować przyjemnościom ciała i jeść oraz pić do woli30. Jeszcze dalej idzie 

świnia, która namawia władcę, by pozbył się wszelkich zahamowań i nie dbał ani o czystość ciała, 

ani obyczajów, w żywocie grzesznym i haniebnym dopiero bowiem znajdzie szczęście. Autor jed-

nak porzuca tutaj subtelny oręż ironii i powiada, że są to słowa bezwstydne i przeklęte31. W usta 

zająca włożona została sugestia, by król unikał wszelkiej zwady, starć zbrojnych, a gdy się już taka 

przytrafi, to należy, nie mieszkając, brać nogi za pas i zmykać. Żeby ucieczkę ułatwić trzeba bez 

wahania porzucić broń i zbroję32. Wydaje się, że te przewrotne rady autor stosuje ze względów 

konstrukcyjnych, ożywiają one narrację i  urozmaicają wywód. Mamy tu także wartości typo-

we dla średniowiecznych „zwierciadeł książęcych” — orzeł, lampart i  żuraw wskazują królowi 

konieczność demonstrowania szczodrości, bardziej może w  sensie symbolicznym niż realnym. 

Wiadomo wszak, że cecha ta stanowiła jeden z fundamentów cywilizacji rycersko-dworskiej33.

Jeśli chodzi o klucz społeczny odczytania owej bajki zwierzęcej, to doszukiwano się w radach 

zwierząt, namawiających władcę do złych uczynków, karykatury faworytów królewskich, owych 

„milców”, którzy buntowali go przeciw elicie panów. Pochodząca od zająca zachęta do tchórzo-

stwa mogła być aluzją do tego, że owi nisko urodzeni podopieczni króla nie byli w stanie nawet 

obronić go, gdy dwukrotnie został uwięziony. Chytry lis z kolei namawia króla, by unikał panów 

i książąt, którzy będą wytykać jego błędy i mówić mu prawdę w oczy. Monarcha jednak jest tak 

dobywaj pokladov sobě.

Tot’ já věrně radím tobě, 

jimžto tvá duše omladne,

a těch zloděj neukradne.

Přěd moli jest bezpečný

ten nebeský poklad [věčný]
25 Ibidem, s. 42.
26 Ibidem, s. 61; por.:  K. Krejčí, Praga. Legenda i rzeczywistość, Warszawa 1974, s. 56 n.
27  J.B. Čapek, Die Ironie des Smil Flaška, „Slavische Rundschau”, t. 10, 1936, nr 6, s. 68–79.
28 M. Nejedlý, Fortuny kolo vrtkavé, s. 378.
29 Smil Flaška z Pardubic, Nová rada, s. 46.
30 Ibidem, s. 34; por.: R. Kiersnowski, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach, Warszawa 1990.
31 Smil Flaška z Pardubic, Nová rada, s. 50.
32 Ibidem, s. 52.
33 E. Köhler, L’aventure chevaleresque. Idéal et réalité dans le roman courtois. Etudes sur la forme de plus anciens 
poèmes d’Arthur et du Graal, Paris 1974, s. XV wstępu J. Le Goffa.
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doskonały, że nie potrzebuje takiej krytyki, natomiast powinien bliżej związać się z niżej stojący-

mi w hierarchii, z „mniejszymi”, którzy nie będą królowi mówić przykrych rzeczy, ale dyskretnie 

będą mu donosić o wszystkim, co się dzieje na dworze34.

Jedną z możliwości odnalezienia głębszego sensu utworów alegorycznych jest próba powiąza-

nia ich z biografią autora. I tu zaskoczenie, oto opowiastka, która głosi posłuszeństwo królowi, 

wierność monarchii, została napisana przez możnowładcę, który przyłączył się do ruchu panów 

wspieranych przez obcych książąt, by wymusić na władcy przywileje dla swego stanu i  liczne 

korzyści osobiste. Nie jest to jedyna tajemnica owej bajki zwierzęcej schyłku średniowiecza, swo-

istej syntezy wartości świeckich i duchownych, dokumentującej ważny etap w kształtowaniu się 

ustroju stanowego w Czechach. 
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Wojciech Iwańczak, Aristocracy and the king in the mirror of an animal fairy tale of the late Middle 

Ages. The subject of the article is an analysis of an Old Bohemian literary work from the late Middle 

Ages, Nova rada. The work of the Czech aristocrat Smil Flaška describes a diet of animals that meet — 

in accordance with the hierarchy — modeled on people.

The main characters are the lion king and the animal elite, i.e. aristocracy. Animals — quadrupeds 

and birds — consecutively give opinions to advise the  ruler in  ruling. Interestingly, in  the  allegorical 

song we find many references to the Czech reality of the turn of the 14th and 15th centuries. The work 

shows the atmosphere in the circles of the authorities and documents the growing role of the state of lords 

in the state
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