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K VOLBĚ JANA XXIII.

Infeliciter electus fuit in Papam
Nešťastně zvolený bude papežem
  
  Byl to Dietrich z Niemu, který výše uvedenými slovy komentoval výsledek konkláve v Bologni, ze kterého vyšel  17.května 1410 jako vítěz Baldassare Cossa, který se tak stal nástupcem Alexandra V.
    
   Usiloval o to, vysvětlit, jak je možné, že muž jako Cossa – který ve světle proti němu vedených procesů se jeví jako monstrum – se mohl dostat na Petrův stolec. Na tuto otázku   existovalo již v jeho době mnoho názorů. Cossa prý již od mládí toužil po tiáře. Tvrdí se dokonce, že otrávil Alexandra V., aby si pro sebe uvolnil cestu. 
   
   V konkláve potom volitele uplatil  velkými sumami a sliby, a tak získal úřad. Jiní lidé říkají, že Cossa vynaložil všechnu svoji moc boloňského legáta, aby dostal volitele pod tlak boloňského lidu, který za tímto účelem zmobilizoval.
   
   Traduje se historka, že když se kardinálové nemohli dohodnout, řekl Cossa: 
„ Dejte mi plášť, já ho chci obléknout tomu, který je nejvhodnější “  ( tím se myslí nejzpůsobilejší kandidát)- a potom si ho vzal na sebe sám. 
   
   Dietrich z Niemu tvrdí, že Cossa chtěl přimět kardinály, nevíme ale z jakých důvodů, k tomu, aby zvolili kardinála Caracciolu, který byl sice dobrý muž, ale poněkud nevzdělaný a celkově obyčejný ( dalo by se říci všední). To, že byl nakonec zvolen Cossa lze přičíst vlivu Ludvíka z Anjou, který přes svého vyslance přesvědčil kardinály. Cossa se mu totiž hodil do dobyvačných neapolských plánů. Tyto všelijaké pokusy o vysvětlení měly za cíl zdiskreditovat protipapeže. Dietrich přecenil Anjoujův vliv a přehlédl Florencii. O politiku šlo totiž při této volbě především.                                                      
   
   Florentská signorie vyslala orátory Bartolomea Popoleschiho a Niccola da Uzzano 7.května 1410 s instrukcemi do Boloně,  kde bylo shromážděno kardinálské kolegium.

   K pochopení této diplomatické mise by bylo dobré přiblížit politickou situaci, ve které se církevní stát i florentská republika nacházely. K tomu stačí sledovat stopy již zmíněného Bartolomea di Tomaso Popoleschi. Setkáváme se s ním již v průběhu konkláve v Pise, kde se setkal s vyslanci Ludvíka z Anjou a ze sienské republiky. Šlo o uzavření Ligy mezi Cossou, Florencií, Sienou a Anjouem, která byla zaměřena proti Ladislavovi Neapolskému, kterého chtěli překonat a získat jím obsazené části církevního státu. Liga byla uzavřena 28.června 1409, krátce před zvolením Alexandra V.

   Florentská republika měla mocného soupeře- Janov. Ještě roku 1409 byla s ním v téměř čtyřletém válečném  konfliktu o přístavy Livorno a Portovenere, jejichž kontrola byla pro Florencii životně důležitá. Janov byl nepřátelsky nakloněn vůči Ludvíkovi z Anjou, spojenci Florencie. Aby mozaika byla úplná, měla bych poznamenat, že s Janovem spolupracoval Ladislav.
   
   Smrt papeže znamenala nejistotu a také i nebezpečí pro Ligu. Ještě něž se Ludvík dozvěděl o smrti papeže, sdělil Florencii, že on se svým vojskem vyráží na cestu z Aix-en-Provence /Ex-án-Prováns/, aby se nalodili v Marseille do Itálie.
   
   Večer 8.května připlul Ludvík do Porto Pisano s 12 galérami a 8 jinými ozbrojenými loděmi,  ve Florencii se očekávalo jeho poselstvo. Ludvík neprodleně navázal kontakt se Sforzou, aby ho vyzval ke společnému útoku na Ladislavem držený Řím. K tomu byl Sforza svolný pod podmínkou, že Liga bude s plánem souhlasit. V tomto případě chtěl ale nechat vojsko v Toskánsku. Ladislav chtěl odlehčit svým vojskům na severní frontě, nemohl tedy dopustit aby se florentská a Ludvíkova vojska spojila.  
  
    Neapolská vojska stála připravena sotva 50 km severozápadně od Urbina ve Velle St. Anastasio. Bertoldo Orsini, ještě stále ve válce se Sienou, ohrožoval sienské teritorium a vázal kvůli tomu další síly Ligy jinde. To zvyšovalo vnitřní napětí. V noci  sienské vojsko přepadlo úspěšně florentské Chiusi.  
   
   Byla nutná silná ruka, která by spojila rozdrobené síly, aby to vedlo k úspěšné ozbrojené akci proti Ladislavovi, což vyžadovaly zájmy spojenců.
   
   Toto byl stručný nástin situace do předvečeru konkláve.

   Sotva se zpráva o Alexandrově smrti dostala do Florencie, shromáždili se reprezentanti kolegia 4.května ke konzultaci. Přitom navrhl Berardo Buonaccorsi, vyslat dva obzvláště chytré měšťany jako vyslance ke kardinálovi Cossovi. Zároveň poručil zástupcům Firenzuoly a Poderi připravit infanterii k odchodu do Boloně.
   
   Vznikly obavy, že by se kardinálové mohli zříci provedení papežské volby, aby tak přispěli k vyřešení schizmatu. Buonaccorsi nepochybně věděl o snahách Carla Malatesty zabránit volbě papeže.  
   
   Pro ligu bylo životně důležité upravit nástupnictví po Alexandrovi V. Proto byl také Buonaccorsiho návrh uskutečněn. Orátory byli zvoleni, jak už jsem se zmínila, Popoleschi a da Uzzano. 7.května byly jimi dané pokyny schváleny. Zde je jejich obsah:
   
   Má se udělat vše, co je dobré pro církev. Zde je to ovšem myšleno v politické souvislosti, tedy pro dobro církevního státu.
   
   Kardinálové mají přistoupit k volbě nového papeže. Kardinálové mají jednat s mimořádnou pečlivostí a svědomitostí, aby žádný heretik či nepřítel církve nemohl najít sebemenší opěrný bod, aby tak mohl vyvolat negativní reakci či roztržku vůči volbě. Každý nepatřičný ( lépe řečeno nevhodný) krok by mohl dostat celou církev do neštěstí- nejen v duchovní , ale i světské sféře.
  
    Kardinálům je promlouváno do duše. Jsou napomínáni, aby odsunuli vše osobní do pozadí, mají upřít svůj zrak k Bohu, aby jim osvětlil, co je pro církev dobré a správné; tím se ovšem rozumí, co je správné i pro Ligu. Zde se ale objevují osobní zájmy volitele: s papežstvím stojí a padají kardinálové, Sebemenší chyba při jednání, tak může mít dalekosáhlé následky.
   
   Potom navštívili orátoři boloňského kardinála Cossu. Chtěli ho posílit ve snaze provést neodkladně volbu a volitelům umožnit onu svobodu, svornost a jednotu, které jsou důležité. Florentská signorie byla přesvědčena, že Cossa dostane při nadcházejícím konkláve klíčovou roli. Proto Cossu oba orátoři vybízeli k velké obezřetnosti. Cossa udržoval úzké přátelské vztahy s vedoucími kruhy florentské republiky. Napětí mezi kardinály, které by se mohlo každým dnem ještě zvyšovat, se má okamžitě urovnat a v případě nutnosti se o tom má dát vědět i signorii.
  
   Neměli bychom zapomínat, že i nadále probíhala válka s Ladislavem. Proto byl Cossa vyzván, aby zapůsobil na Braccia a Sforzu, aby se jejich vojska vypravila proti Neapoli. Má také vykonat přípravy, aby Ludvík po svém dlouho očekávaném přistání mohl ihned pomoci se svým vojskem.
  
  Orátoři měli přimět kardinálské kolegium, udělit rozkaz Paolu Orsinimu, aby byl k dispozici Ludvíkovi z Anjou.
  
   Signorie nařídila, že orátoři nesmí bez povolení opustit Boloňu. 

 Z instrukce vyplývá, že Florencie chtěla nejen neodkladnou papežskou volbu, která by garantovala snadný přechod z jednoho pontifikátu k druhému, ale také papeže, který by se snažil o znovuzískání Patrimonia dobytého Ladislavem.
   Oboje vyžadovalo kanonicky absolutně nepopiratelnou volbu. Byly to nepochybně zkušenosti konkláve z roku 1378, ze kterého vyšel jako vítěz Urban VI., kdy florentská signorie naléhala na správné provedení volební záležitosti.
  
   Florenťané důrazně požadovali svobodnou, jednomyslnou a kanonicky korektní volbu. Nebylo radno podceňovat Cossu, který znal dobře papežské dějiny, znal tedy i nebezpečí volby. Hrál-li si Cossa skutečně s myšlenkou na manipulaci volby, musela by ho  slova florentských orátorů od toho odvrátit, tak přesvědčivá prý  byla jejich argumentace. Jednomyslné volby jsou ovšem velmi vzácné. Mělo by být jasné, že v tomto případě byla jakási svornost více než nutná.
  
     Již zmíněný Carlo Malatesta se pokusil již v předešlém roce přimět pisánské kardinály zříci se volby „koncilového papeže“ , ovšem bez úspěchu. Bezprostředně po smrti Alexandra V. vyslal Malatesta svého důvěrníka, biskupa Paula z Cervia, aby  alespoň tentokrát dosáhl svého. Ten , jak je známo, předpokládal, že co se týče chování kardinálů, nemělo by být před konkláve neprohlédnutelné. Biskup si myslel že vzhledem k politické situaci nebude tolik vážných uchazečů o nástupnictví. Je ale nepravděpodobné, že by kardinálové Malatestovu vyslanci vyjevili své záměry.Poměrně krátká doba trvání konkláve nesvědčí o tom, že by průběh volby byl komplikovaný. Cossa pravděpodobně volitele vystavil určitému tlaku, nebo je možná podplatil. Je zajímavé, že Niem tvrdí, že tyto platby poskytoval Cossa již během koncilu v Pise. Měl financovat jak koncil, tak i kurii Alexandra V. Cossa tedy hrál v antineapolské lize dominantní roli.

   V předvečer boloňského konkláve 1410 se střetly dvě diplomatické snahy:
1.	pokus Carla Malatesty zabránit pokusu volby nástupce papeže
2.	snaha florentské republiky zajistit volbu a urychlit ji 
  
   Záměr nábožensky vysoce motivovaného Carla Malatesty byl nezištný. Chtěl urovnat schizma a urychlit tak jednotu církve.
   Florentská demarše viděla svůj cíl v obnovení církevního státu jako rozhodujícího stabilizačního faktoru.

 Tím, že nábožensko církevní hledisko nakonec ustoupilo do pozadí, dopadli Bartolomeo Popoleschi a Niccoló da Uzzano   úspěšně a novým papežem se tak mohl stát rozporuplný Baldassare Cossa.
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