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íkFrant išek Koží k (1909–1997)  

je eden najbolj cenjenih, priljubljenih in 

branih čeških pisateljev zgodovinskih 

in biografskih romanov. Napisal je 

številna dela o pomembnih svetovnih 

in čeških osebnostih, npr. o Cervantesu, 

de Camõesu, Napoleonu, de Sadu, 

Komenskem, Janáčku, Mánesu itd. 

Za njegova dela je značilen privlačen, dialoško 

razgiban stil, preteklost in zgodovinske osebe zna 

odlično približati sodobnemu bralcu.

* * * * * * * * * * * * *

Roman Karel  I V.,  Kronika življenja in vladanja 

češkega kralja in r imskega cesarja  (1981) 

pripoveduje o izjemnem češkem in rimsko-nemškem 

kralju ter cesarju Svetega rimskega cesarstva, ki je 

v 14. stoletju odigral odločilno vlogo v evropski 

politiki. Bil je spreten pogajalec, saj je več dosegel 

z diplomacijo kot z vojno. Srednji Evropi je prinesel 

obdobje miru in je bil pomemben tudi za naše dežele.

24,90 €

F r a nt i še k Kož í k 
(Foto: Ja n C ho v a ne c)
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Za uvod

Sloviti kralj in cesar,

znano je, kako visoko ste cenili poznavanje zgodovine in da ste vedno 
spoštovali njene učitelje in svetovalce. Zato ste si želeli, da bi bile tudi 
Vaše življenjske izkušnje zabeležene v zanesljivih kronikah. Vendar 
niti praški kanonik František niti opatoviški opat Neplach nista iz-
polnila Vaših pričakovanj; Vašemu zaupanju se je izneveril tudi slavni 
popotnik Giovanni Marignolli, ki se je izgubil v zapletenih stezicah 
češke zgodovine; za Přibíka Pulkavo iz Radenína in za Beneša Krabi-
ca iz Veitmila ste sami naročili, naj jima priskrbijo vire, pomagali ste 
jima tudi s svojim življenjepisom, vendar Vas nista zadovoljila. Zato 
sem se – sam le pomočnik kroniškega peresa – ob šeststoti obletnici 
Vašega nesrečnega preminutja poglobil v leta Vašega vladanja in po-
skusil čim preprosteje, po pravici in čim bolj privlačno zapisati, kar 
ste doživeli. Priznam, da pri tem nisem zapostavljal niti ljudskih go-
voric niti čenč in anekdot; mislim namreč, da pogosto zadenejo duha 
časa bolje kot dejstva uradne zgodovine. Ponekod pa sem se zanašal 
tudi na svoja lastna spoznanja, vživetje in razumevanje, posebej tam, 
kjer sem neposredno zapisal Vaše besede.

Bili ste pogumni in previdni, pustolovski in skromni, pobožni in 
brezbožni, kot Vam je velevala vaša gotska duša in predvsem poveza-
nost z našo deželo. še danes ponosno hodimo okrog spomenikov če-
ške slave, ki ste nam jih zapustili. še danes v nas vztraja občutek, da 
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6  /  Z a  u v o d

Vas poznamo, da ste še vedno z nami: Vaš živi spomin dedujemo iz 
roda v rod.

Večkrat sem Vas v večernem mraku srečal na Karlovem – torej 
Vašem – mostu. Drži, stari ste bili več kot pol tisočletja, toda ko ste 
se ozrli proti Gradu in potem pogledali po reki proti Višegradu, ste 
imeli mlade in očarane oči. tedaj sem Vam bil čisto blizu. Gledal sem 
skupaj z Vami. In tedaj, kralj, tedaj sem prisegel, da Vam bom v za-
hvalo napisal to skromno kroniko.

Avtor
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1

VRNIteV  
V DoMoVINo

oblaki nad gozdovi so nenadoma potemneli in nizko sonce jih je 
od spodaj poškropilo s krvjo.

Gospod Viljem Landštejnski, samozavesten in zadržan, je spod-
bodel konja in dohitel mladega kraljevega sina.

»Proti Pragi bomo zavili po tem kolovozu,« je pokazal. »Mesto te 
že gotovo pričakuje, Visokost.«

»V tem somraku?« se je Karel ozrl nanj in se lahno nasmehnil. 
Potem pa je rekel mirno, vendar z odločnim glasom, ki se mu ni dalo 
oporekati:

»Rad bi šel na Zbraslav.«
Hitri sli so gotovo že popoldne prispeli v Prago in Viljem si je 

lahko predstavljal, kako so se ulice razgrele ob novici o prihodu prin-
ca Karla. Vendar je zaslutil, zakaj bi šel Karel rad najprej na Zbraslav, 
ker si je vtisnil v spomin, kar je rekel v Meranu, ko je na pregovarjanje 
češkega plemstva navsezadnje le prikimal.

»Sin elizabete sem, iz rodu Přemyslov.«
Bilo mu je sedemnajst let in pet mesecev, temu mladeniču, in sko-

raj v ničemer ni bil podoben svojemu lepemu, plavolasemu očetu, ko 
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8  /  V r n i t e v  v  d o m o v i n o

je ta kot mladec – tega je ravno dvajset let – prvič prijahal v Prago; ni 
bil niti tako gibčen niti tako nasmejan niti si ni znal že na prvi pogled 
pridobiti naklonjenosti. Imel je široka ramena; možat obraz z viso-
kim čelom in trdnimi ličnicami so uokvirjali temni lasje; rjave oči so 
izdajale miselno globino in ljubeznivost in željo po pustolovščinah. V 
pogovoru je pogosto obmolknil in spregovoril šele, ko je bil prepričan. 
Potem je bil njegov glas trden: »Spomin moje matere me kliče …«

Gospod Peter Rožemberški, sivolas in že z razbrazdanim obra-
zom, se je pojavil zraven Viljema.

»Je vse v redu?« je tiho vprašal.
»Kdo ga pozna?« je Viljem skomignil z rameni. »Vemo, kaj hoče?«
»Poznamo sebe,« je samozavestno rekel Peter. »Vemo, kaj hoče-

mo mi.«
»Fant sem bil, ko ste sprejeli njegovega očeta Ivana. tudi takrat 

ste vedeli, kaj hočete – in kako ste končali.«
»Smo kaj izgubili?« se je Peter spačil. »Izučilo nas je. Nazadnje se 

vedno konča tako, kot hočemo mi. Kralji se menjavajo. Mi ostajamo.«
Viljem se je nehote ozrl na sprevod za sabo. Pod zastavami, ki jim 

je načeloval srebrni češki lev na rdečem polju, se je peljalo vse sprem-
stvo, ki se je odpravilo na tirolsko, in še drugi plemiči in duhovniki, 
ki so se pridružili med potjo, da bi se poklonili kraljevemu sinu. Vsi 
ti so dobro vedeli, da je Češko kraljestvo, ki ga je zapustil kralj tujec, 
kurnik, iz katerega lahko vsaka lisica izmakne, kar hoče. Dokler so 
jemali samo češki gospodje, se niso pritoževali. toda zadnje čase so 
lahko opazili, da iz teme za mejo žarijo plenilske oči.

»Karel ni Ivan,« je čez trenutek ježe rekel Viljem. »Saj poznaš 
njuna medsebojna navzkrižja.«

»Samo kar mi je prišlo na ušesa iz Italije.«
»Mislim, da ta fant ni pozabil, kaj se je tukaj dogajalo z njim. 

Malo prej me je vprašal, kje leži Křivoklát. tam ga je imel oče zaprte-
ga v ječi.«

»Ne vemo, kaj se je naučil na dvoru v Parizu – in kaj na bojišču v 
Italiji.«

»Vsekakor je edini,« je povzel Viljem, »ki nam lahko pomaga. Ali 
poznaš koga drugega?«

Karel IV.indd   8 13. 05. 2019   11:02:51



K A R e L  I V.  /  9

Peter je stisnil ustnice in se namrgodil; njegov pogled je skalila 
negotovost.

»Sami si bomo pomagali. Ampak nekdo mora sedeti na kraljev-
skem prestolu. Brez tega delujemo kot pocestni rokomavhi in ne kot 
vitezi. V tem se strinjam s tabo.«

Na holmce okrog dovoza je naglo padal hladen mrak.

* * * * * *

Karel se je že zdavnaj navadil na dolge ježe v sedlu; toda jutranji 
dež se še ni posušil na njem, ko je prišel nov naliv, oktobrska mokrota 
se je širila iz tal prav do kosti, razburjenje v njem je raslo, glavo so mu 
zaposlovala protislovna tuhtanja.

Sem ravnal prav, ko sem se odločil za pot na Češko, namesto da bi 
se za očetom vrnil v Italijo? Nisem zašel?

to je torej češka dežela, se je razgledoval po porumenelih pobo-
čjih, na katerih je tu in tam kot plamen gorel grm octovca. Pod brego-
vi so ležala zorana polja, voda je stala na njih v globokih lužah. Poti so 
bile tudi polne blata. Ko so zavili na kamnito cesto, je spodbodel ne-
učakane konje v drnec in topot kopit mu je zapel kot latinski heksa-
meter. Ampak tla so se spet hitro zmehčala in Karel je moral krotiti 
svojo nepotrpežljivost.

Pokrajina je delovala pusto. Koče, ki jih je zagledal, so imele te-
mna okenca.

»Kako to, da se ne prikažejo nobeni ljudje?« je zaklical gospodu 
Viljemu, ki se mu je približal.

»Bojijo se.«
»Česa? Ne prepoznajo kraljevskih insignij?«
»Roparje se najde tudi pod zastavami.«
Karel ga je preiskujoče pogledal. toda treba bo razumeti in ne 

spraševati.
V Karlovem sprevodu je bil tudi polbrat njegove matere, prošt Jan 

Volek. Ivan Luksemburški ga je zaradi suma, da je sovražen do njega, 
odstavil in mu odvzel vse nadarbine; zaradi grožnje z mučenjem je 
priznal zaroto v elizabetino korist, vendar je pobegnil iz zapora, po-
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1 0  /  V r n i t e v  v  d o m o v i n o

zneje je bil pomiloščen. Karlu pa je bil Jan Volek naklonjen, enako kot 
je bil zvest dediščini Přemyslov. o njihovem kraljestvu je Karel veliko 
vedel iz latinskih kronik; tudi to, da je razpadlo zaradi sebične gospo-
de, ki je v najbolj kritičnem trenutku zapustila Přemysla otokarja II. 
Potem so uničili češko kraljestvo Brandenburgov, vendar pa tudi la-
stno gospodo. Posledice se kažejo še danes, mu je zaupal stric Volek, 
poti niso varne, plemiči vzdržujejo roparske tolpe, nobeno življenje ni 
varno, niti premoženje.

»V Pragi bo drugače,« je hitro dodal gospod Viljem. »V mestih je 
varneje.«

Karel ga je ošinil z nezaupljivim pogledom.

* * * * * *

Leta 1333, po desetih letih, se je vrnil v češko deželo.
Iz zgodnjega otroštva z materjo se ni spomnil ničesar. Rodil se je 

štirinajstega maja 1316 in septembra so ji ga vzeli. Močna čustva so 
privrela na dan, ko so ji ga začasno vrnili in je nato med materjo in 
očetom vzplamtelo novo sovraštvo. Pobegi, grožnje, nepretrgana te-
snoba. Na gradu Loket je bil zaprt skupaj s sestrama Margareto in 
Juto. od svojega tretjega leta je bil sam na Křivoklátu. V tistem času 
je od češke dežele poznal samo borove veje, ki so skozi zamreženo 
okence molele proti njegovi celici. takrat mu je bilo ime še Václav. to 
ime je dobil na materino željo ob krstu v baziliki na Praškem gradu. 
Václav sta ga klicala tako paž Rulík, ki mu je bil dodeljen, kot tudi 
Blaženka, hči ječarja, ki mu je iz usmiljenja želela z nežnostjo nado-
mestiti, kar mu je hudega storil oče s svojo strogostjo.

Življenje se je naenkrat razjasnilo.
šele pozneje je izvedel, da je bilo to posledica zapletenih dogodkov. 

Ivan Luksemburški, že tedaj slaven bojevnik, je s svojim mečem poma-
gal Ludviku Bavarskemu II. pri priznanju za rimskega kralja proti nje-
govemu tekmecu Frideriku Avstrijskemu v sloviti bitki pri Mühldorfu 
leta 1322. Ludvik Bavarski se je Ivanu oddolžil s fevdom Chebsko; 
hkrati pa ga je užalil, ko je njegovo hčer Juto, ki je čakala na poroko z 
Ludvikovim sinom v Vartenberku, poslal domov. Ivan se je iz kljubova-
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nja postavil na stran Francije; kot Luksemburžanu mu je bila tako ali 
tako blizu, in samo okoliščina, da je bil Ivanov oče, Henrik VII., izvo-
ljen za rimskega kralja (1308) in tudi kronan za cesarja, je odnos do 
ljubosumne Francije začasno pokvarila. Zdaj pa se je položaj spremenil.

Na francoskem dvoru se je pred kratkim odvila drama. Izabela, 
hči Filipa IV. Lepega, omožena z angleškim edvardom I., je žene treh 
svojih bratov javno obtožila prešuštva, tako da so morale v ječo. Ko je 
prestol zasedel zadnji od bratov, Karel IV. (1322), je njegova žena 
Blanka Valoiška, hči burgundskega vojvode, privolila v razvezo, samo 
da bi lahko šla iz zapora vsaj v samostan. ta trenutek je izkoristil Ivan 
Luksemburški in hitro poklical v Pariz svojo sedemnajstletno sestro 
Marijo, ki je dotlej živela v Pragi z elizabeto. S pomočjo brata Baldu-
ina se je Ivanu posrečilo, da jo je omožil z razvezanim kraljem. Sestra 
češkega kralja – francoska kraljica!

* * * * * *

Vse to se je moralo pripetiti, da se je odprl křivoklátski zapor. 
Ivan je predvideval, da bo zdaj na francoskem dvoru prostor tudi za 
njegovega sina in ga je povabil tja. Njegov drugi sin Ivan Henrik je 
šele prišel na svet.

Četrtega aprila 1323 se je sedemletni fant z imenom Václav zna-
šel v Parizu. Na široko so se mu odprla vrata v svet lepote, vedrine, 
velikih idej. teta Marija je postala njegova velika zaščitnica, priljubil 
se je tudi njenemu možu Charlesu, po katerem je pri birmi tudi dobil 
ime, ki so ga Francozi veliko laže izgovarjali; pri tem je mislil na slav-
nega Karla Velikega, ki je leta 800 prvi obnovil nekdanje rimsko ce-
sarstvo. Samo malo se je privadil ozračju francoskega dvora, že so mu 
povedali, da se bo ženil, in to s hčerjo kraljevega strica Karla Valoiške-
ga. Njegova nevesta je imela sedem let, tako kot on; Margareta, ki so 
ji zaradi svetlih las rekli Blanche, Blanka, je bil privlačna kot voščena 
punčka. Poroke se je udeležila vsa kraljevska družina, vsi dvorjani, 
bazilika je bila polna svetlobe, pesmi in vonjav. Čeprav so Blanko po-
tem odpeljali in jo je videval samo ob velikih dvornih slovesnostih, so 
mu vcepili misel, da so mu usojene izredne stvari. okolje pariškega 
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1 2  /  V r n i t e v  v  d o m o v i n o

dvora ga je nadvse očaralo. Viteštvo je šlo z roko v roki s filozofijo; 
takoj ko je odpel ostroge in snel čelado, utrujen od turnirja ali vadbe 
v sabljanju, je hitel na pridige ali na razpravljanja mojstrov na Sorbo-
ni. Sprejemal je mnenja tistih, ki jih je spoštoval. Prvi med njimi je bil 
Pierre Roger de Beaufort, opat v Fécampu; Karla je očaral s poznava-
njem antičnih spomenikov in cerkvenih spisov. Ko se je Karel javil za 
njegovega učenca, ga je skušal častihlepni duhovnik poučiti o cerkveni 
filozofiji svetega Avguština in svetega tomaža, ki je do nedavnega ve-
ljal za krivoverca; učitelj mu je bil lahko tudi v šoli galantnosti, saj je 
Pierre ljubil ženske. Karel je znal brati in pisati latinsko; kmalu je 
dobro govoril francosko in nemško. Spoznal je, kako koristno je ime-
ti dober spomin za antične in krščanske zglede: vendar je izbiral, nje-
gov osebni okus se je plemenitil in njegov značaj dozoreval.

Marija je umrla po enem letu zakona pri porodu, osemnajstletna; 
vendar je ovdoveli kralj ostal naklonjen njenemu malemu nečaku, enako 
kot njegovemu očetu. Kralj Ivan se je včasih zadrževal na dvoru in je bil 
zato izkušen sodnik v priljubljenih igrah o sodbah o ljubezni. Karel je 
občudujoče zrl v tega slokega moža, ki se je hitro premikal od ene mize 
do druge, se klanjal, plesal, v šali izvlekel meč in šel v navidezni spopad.

»Kdo je bolj nesrečen? Dama, ki ji je umrl ljubimec, ali ljubimec, 
ki ga je ljubica izdala?«

taka in še bolj zamotana in prismojena vprašanja so se zastavljala 
pri sodbah o ljubezni in Ivan Luksemburški, še ne tridesetletnik, jih 
je obvladoval s svojo bistrostjo.

tistega časa mu je kot osebni tajnik začel služiti enako mladi Gu-
illaume de Machaut, od nekod iz šampanje, ki je recitiral pesmi, 
komponiral glasbo, pel in se spremljal na petstrunski fiduli; svojemu 
gospodarju je pomagal tudi pri politični korespondenci in potoval z 
njim na turnirje in tudi na vojne, nazadnje v Flandrijo.

o materi je Karel kaj izvedel le po naključju, ko je prišel kdo iz 
Prage. V času razprtij z možem je živela na Bavarskem. oče je o njej 
govoril protislovno: enkrat pohvalno, drugič jezno. Večkrat sta se raz-
šla in se spet pobotala. še preden je Karel zapustil Češko, se mu je 
rodil brat Ivan Henrik; drugi bratec, gizdavo poimenovan Přemysl 
otokar, pa je kmalu umrl. Mati je bila baje zelo potrta.
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»Bolj bi morala skrbeti za prihodnji rod kot za preteklega,« se je 
jezno spominjal Ivan. In ob Karlovem nerazumevajočem pogledu po-
jasnjeval: »Na tisti svoj Zbraslav prevaža kosti Přemyslov.«

»Koga je prepeljala tja?«
»Václava III. tistega, ki so ga ubili v olomoucu.«
»to je bil nesrečen fant.«
»Hudiča nesrečen! tako mlad se je pustil ubiti, kar je bedarija. 

Kot ptič, ki ne zna leteti, volk brez nog … Ni bil zmožen za življenje.«
»Bil je materin brat.«
»tudi denar vozi tja. Za oltarje, nagrobnike. Kot da ga ne bi mo-

gla vtakniti v kaj drugega.«
Karel je občudoval svojega očeta, ampak ko je odraščal in začel o 

njegovih nenehnih poteh in vojnih podvigih bolj misliti s svojo glavo, 
se je njegov pogled kritično zaostroval. V ozračju, v katerem je živel, 
je bil vsak evropski dogodek pozorno ocenjen.

Veliko razburjenje je sprožilo dejanje Ludvika Bavarskega, ki si je 
dal leta 1328 v Rimu podeliti cesarsko krono rimskega cesarstva; vzel 
jo je brez papeževega pristanka, trdil je, da sta mu jo podarila samo 
rimsko ljudstvo in senat.

»to je v nebo vpijoča prevara,« je Karlu rekel Pierre Roger. »Boš 
videl, da mu to ne bo dovolj. od tega brezbožnika lahko pričakujemo 
še hujše stvari.«

Ni se motil: ko je papež Bavarca izobčil, je dal ta izvoliti novega 
papeža, minorita Pietra Rainalduccija, ki je sprejel ime Nikolaj V. to 
nezaslišano dejanje je spodbodlo nov val vznemirjenja.

»Spodkopava temelje Cerkve!« se je govorilo na pariškem dvoru. 
»Potaplja Noetovo barko! Posmehuje se najsvetejšim Božjim zako-
nom!«

Bojeviti minoriti so našli zatočišče na Bavarčevem dvoru; tam je 
živel tudi v Parizu znani Marsilij iz Padove, enako kot William ock-
ham je slovel kot »neprekosljiv govornik«, in oba sta štela za svojo 
dolžnost, da teoretično zagovarjata vpadljiva dejanja svojega deloda-
jalca.

»ta Marsilij je še posebej nevaren,« je Pierre poučeval Karla. 
»Uči, da je temelj oblasti v državi ljudstvo.«
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Leta 1328 je prišlo v Franciji do spremembe na prestolu. Zadnji 
od Kapetingov, Karel, je umrl in sledil mu je prvi kralj iz rodbine Va-
lois, Filip VI. Srečni, starejši brat Karlove žene Margarete oz. Blanke. 
Karel je sicer prenašal Filipovo muhavost in njegovo stiskaštvo, Pariz 
pa je ostal Pariz, učenost v univerzitetnih krogih je lepo uspevala in 
posli so cveteli.

Ko ga je oče odpoklical na domači sedež v Luksemburgu, je skoraj 
nerad zapustil Pariz.

»Ne moreš biti večno tam. Zate namreč pripravljam tvojo lastno 
pot.«

V istem času je kralj oženil drugega sina Ivana Henrika z Marga-
reto, hčerjo nekdanjega češkega kralja Henrika Koroškega; poroka 
naj bi bila dokaz, da med obema tekmecema za češki prestol ni več 
sovraštva. Ivan pa je s tem želel doseči še nekaj drugega: tirolsko in 
Koroško končno pripojiti k luksemburškemu gospostvu.

Podobno razlago luksemburške politike je Karlu ponudil stric 
Balduin, trierski nadškof, ki ga je skušal predvsem navdušiti za slavni 
spomin njegovega deda Henrika VII. V tistem času, okrog leta 1330, 
pa je Karel tudi izvedel, da mu je v Pragi umrla mati elizabeta; novica 
je prišla z zamudo, sli so kralja zaman iskali v Parizu. Karla je žalo-
stna vest močno prizadela; živel je brez matere, vendar je mislil nanjo, 
računal je, da bo živela, verjel je, da se bosta srečala, saj ni imela še niti 
štirideset let.

»Vzrok je bila pljučna bolezen, ki je pokopala tudi njenega oče-
ta,« mu je pripovedoval sel, gospod tema Koldiški.

»Kje je umrla?«
»od takrat, ko se je vrnila iz Bavarske, je živela pri svojem bratu, 

proštu Volku na Višegradu.«
»Kdo je bil pri njej v zadnjih trenutkih?«
»Samo prošt in služabnica Gertruda. Ja, tista, ki je skrbela zate na 

Loktu.«
»Nobenega od njenih otrok ni bilo v bližini,« je zabolelo Karla.
V Luksemburgu sta bili z njim sedemletna Ana in Juta, leto sta-

rejša od njega; zadnja je imela ljubezniv značaj, vendar je bila zagre-
njena: oče jo je že petkrat zasnubil, pa nikoli ni bilo poroke.
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»Ne žalosti se zaradi tega,« jo je Karel tolažil. »Razglej se okrog 
sebe! Kraljevske hčere se ne poročajo, ženijo se kosi zemlje.«

»Ravno to me ponižuje, ampak ti tega me moreš razumeti,« ga je 
zabila Juta.

ob materini smrti so pozabili na to, kar jih je delilo. Drug v dru-
gem so iskali del te, ki so jo izgubili.

Karel bi se najrajši napotil v Prago, da bi lahko pokleknil pri sve-
žem materinem grobu. Vendar oče tega ni dovolil. Malo pred tem se 
je s številčno vojsko odpravil v zgornjo Italijo in doživljal uspehe: me-
sta so se pokorila njegovi oblasti, enkrat v imenu cesarja Ludvika Ba-
varskega, drugič v imenu avignonskega papeža. Dejansko pa je mislil 
na lastno oblast. Potreboval je nov denar, nove vojake, novo orožje. 
Da bi jih pridobil, je moral zapustiti Italijo in obiskati svoje privržen-
ce, raztresene po vsej evropi. Vedel pa je, da zvestoba osvojenih mest 
hitro izpuhti. Zato je pozval Karla, naj se mu pridruži.

to je torej moja pot v življenje, si je prevzetno domišljal šestnajst-
letni Karel, očaran nad očetovo veličino. Pomladanska krajina mu je 
kazala osončene vinograde. Živel je zgodbo iz pustolovskega romana. 
Skupaj z očetom se je odpravljal v bogata mesta in veselo vzklikanje 
ob dobrodošlici se mu je zdelo iskreno.

»Konec vojne! Konec davkov!« so klicali ljudje v špalirjih in jima 
na pot metali rože.

Ko se je vriskanje končalo, je oče sedel za mizo in svojim svetoval-
cem naročil, naj izračunajo dajatve za »zaščito«, kazni, davke. Večino-
ma je bil nezadovoljen in je pošiljal sporočila: Več cekinov! Več zlata 
in srebra!

Kralj je nato odpotoval in Karel je imel prvič v življenju svoj dvor. 
Ukazoval je, odrejal, dovoljeval. Sprejemal je darila in nakupoval. 
Italija ga je prevzela. občudoval je antične spomenike, ki so bili mr-
tvi, in še lepše Italijanke, ki so bile kar preveč žive; njegovi čuti so se 
razvnemali. Žal mu je bilo, da mu oče ni pustil Guillauma de Ma-
chauta; toda italijanske pesmi so zvenele enako opojno, še posebej, 
če so jih pela ženska usta. Povsod je slišal namige dvorjanov, skrivno-
stni smeh, čutne zaupljivosti. Dokler se je kralj Ivan mudil v taboru, 
je tam preživljal vesele večere; k njemu so prihajale slovite lepotice. 
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oče je domneval, da je sin dovolj odrasel, da bi ga lahko zaupal izku-
šenim kurtizanam v ljubezenski uk. Karel se je hitro privadil ekscen-
tričnosti in v tem našel užitek. Zdelo se mu je, da je to življenje, na 
katero je čakal. Čeprav je ostal sam v Italiji, so bile njegove noči v 
znamenju vroče ženske sape. Ženska telesa so zanj izgubila skrivno-
stnost in Karla je veselilo, da je zmagoval nad obrazi, razgretimi od 
ljubljenja.

* * * * * *

Na velik petek 1331 je Karel prispel v Pavio. V bogatem samosta-
nu svetega Petra so menihi hranili dragocene ostanke; tam je bil po-
kopan tudi utemeljitelj krščanske filozofije, sveti Avguštin. oltarje je 
oblivala mistična svetloba. Vse to je Karla podžigalo, da bi raziskal 
svoja verska občutja. In da bi našel njihove meje.

Na velikonočno nedeljo je zgodaj vstal in odhitel k jutranji maši. 
Ko se je vračal na zajtrk, je našel tri svoje dvorjane v smrtnih krčih. 
Umrli so od zastrupitve s strupom, primešanim v jedačo in pijačo. 
Moški, ki se je vtihotapil v kuhinjo in so ga tam ujeli, je med muče-
njem priznal, da ga je poslal milanski plemič Azza Visconti.

to je bil prvi signal: Karel se je moral naučiti, kako v ozračju uži-
vanja in veseljačenja prepoznati prikrito sovraštvo. ti, ki so mu služi-
li, so hitro zahtevali protiusluge. Italijanski plemiči so bili divje ljubo-
sumni drug na drugega. Gospostvo, ki ga je ustanovil kralj Ivan, je 
bilo nestanovitno; nekateri so se ga bali, drugi niso skrivali mržnje, vsi 
pa so videli samo svojo lastno korist. Mestne republike so hitro ugo-
tovile, da nad kraljem Ivanom ne držita svoje zaščitne roke ne cesar ne 
papež. Polagoma se je rojevalo združenje proti nadvladi tujcev. Mesto 
Brescia, ki se je Ivanu prvo uklonilo, se je prvo tudi uprlo. Karlov po-
ročnik, grof Ludvik Savojski, ki bi ga moral po Ivanovem ukazu varo-
vati, je bil Viscontijev tast in se je spečal s sovražniki.

Začetni Ivanovi uspehi so se kazali tudi v veliko bolj oddaljenih 
deželah; vsi njegovi sosedje so se ustrašili naraščajoče moči Luksem-
buržanov in tudi cesar se je vznemiril. Vladislav I. Poljski se je pove-
zal s Karlom Robertom, na drugi strani so negodovali tudi avstrijski 
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