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BY! jsem vyzván, abyci sepsal obecné populární
poučení 0 předhusitské situaci církve a naší

země, o vzniku a významuhusitství, tedy obsahem
jakousi husitskou čítánku. Věděljsem ovšem předem,
že na zevrubné ocenění husitské doby jedna kniha
daleko nestačí. Studia Wintrova, Loserthiova, Sed
lákova atd. v novějším čase otevřela široké, pře
kvapující obzory; dlouhá řada nově objevených
historických dokumentů zpřetrhala celá pásma ro
mantických bájí. Důležitého materiálu nebylo možno
využitkovati v žádoucí míře ani v úvaze rozsáhlejší.
Proto jsem již z rozvrhu práce vyloučil ličení těch
hůusitských zjevů, jež jsou známy obecně anebo
o niciž mluví šíře jiné spisy vydané naším nakla
datelstvím. Pokládal jsem v tomto čase za nejdů
ležitější, abych probral v tomto spisu zejména ty
vlastnosti hnutí viklefského v naší zemi, které
liberální kruhy před veřejností utajují.

Ovšém i z četnýci řetězců důkazů, svědčících
proti jalovým chvalořečemnovohusitů, vybral Jsem
pouze jistou část. Přes to však doufám, že kniha
obsahuje ty vývody,které k správné diarakteristice
doby předhusitské a husitské jsou nejpotřebnější.

Předem vyloženy zde skutečné příčiny církevní
korupce ve XIV. věku a pokusy papežův o nápravu.



Následuje líčení velikého rozkvětu českého státu
právě v oné době kritické a výklad, jak těžké pře
kážký se stavěly v cestu zdárné a obecné reformaci.
Pak jsem pojednal o prostředí, v jakém dospíval
Hus, o jeho ideíci a reformační praksi. Konečně
aspoň stručně naznačeny důsledky husitského hnutí.

Děkuji „Politickému družstvu' tiskovému“ za
vydání spisu a vzdávám zároveň dík konsistornímu
radovi a profesoru církevního dějepisu na boho
sloveckém učelišti v Hradci Králové vsdp. Dru G.
Domabylovi za cenné pokyny a ochotně vykonanou
censuru.

Jest mým vřelýmpřáním, aby reální dokumenty
husitismu rozptýlily v české. veřejnosti umělé mlhy
a uklidnily třenice zbytečné. Dojde-li k správnému
poznánípovahy husitství v nejširších vrstvách, při
spěje to značně k obnovení národní svornosti.

Hradec Králové, vlistopadu 1914.

JIŘÍ SAHULA.



I. Církevní korupce a nynější kritika.

Dějepis má býti učitelem života. Jen spra
vedlivé posouzení velikých historických hnutí jest
pravým světlem, ukazujícím na další bezpečnou
cestu širých davů. Zvláště politikové, sociologové
a representanti kultury mají důkladně studovati jak
světlé, tak stinné stránky dějinných proudů dříve,
než na základě přečteného začnou prakticky jed
nati. Skutečný život jest dosti drsný, i za světlem
v patách kráčívá stín. Jestliže některá společnost
vytkla si program velice ideální, není tím ještě ře
čeno, že veliká většina jejího členstva skutečně
ideální zásady prováděla. A naopak: bojuje-li proti
ní společnost jiná, nelze šmahem viniti tyto zá
pasníky z úmyslů nejhorších. Všude krásno a dob
ro proplétá se houštinou lidské křehkosti, všude
velikých ideí zneužívají sobci k svému osobnímu
zisku. Jestliže někteří lidé soustavně vytýkají, jak
bylo zneužíváno náboženství, odpovídáme jim, že
chytří prospěcháři přečasto zneužívali ideálů vla
steneckých, proudů uměleckých a snah humanit
ních k ukojení vlastního slavomamu a k osobnímu
obohacení. Ba čím více některá společnost podpo
ruje a šíří ideály vznešenější, tím žádostivěji snaží
se do ní vniknouti kořistníci, aby uchvácením vy
nikařících míst prospěli výhradně sobě. Čím pro
gramy ušlechtilejší — tím více se jich zneužívalo.
Vždyť již v samých počátcích křesťanství, kdy
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z nauky Kristovy nemohl plynouti zvláštní hmotný
zisk, kráčel za Kristem výdělkářský Jidáš. U ji
ných apoštolů Ježíš káral ctižádost a touhu po
bezohledném potrestání protivníků. Sv. Petr do
cela z bázně Krista zapřel. Dopuštěním takých ne
srovnalostí již v počátcích církve naznačil | Bůh
jasně, že i později, až církev valně se rozšíří, stín
se bude klásti hned vedle paprsků | světelných.
Také sami apoštolé, kteří po seslání Ducha sva
tého žili zcela svatě, byli nuceni bojovati proti
vtíravým zlořádům, jež se žahnízdily v mladých
obcích křesťanských a proti kořistníkům. Na doktad
aspoň některá místa ze Skutků apoštolských: »Je
den muž však, jménem Ananiáš, s manželkou svou
Safirou, prodal pozemek a nechav lstivě za sebou
něco z utržéných peněz s vědomím své manželky

. . , — Když se rozmnožoval počet učeníků, na
stala nevole Hellenistů proti Hebreům, že při den
ním podělování vdovy jejich se zanedbávaly. —
Šimon uzřev, že vzkládáním rukou apoštolů udě
luje se Duch svatý, přinesl jim peníze a řekl: Dejte
i mně tu moc, aby každý, na koho bych vložil
ruce, přijal Ducha svatého. Petr však řekl jemu:
Ať přijdou v záhubu peníze tvé i s tebou, protože
jsi se domníval, že daru Božího lze nabýti penězi.«
— A jak veliké hříchy vytýká sv. Pavel (v I. listu
ke Korintským) křesťanské obci, kterou sám za
ložil.

Tedy již za časů apoštolských byly značné
nesnáze s přestupníky. Což teprve od r. 313, kdy
byla dána církvi svoboda, kdy kynulo vynikajícím
zástupcům církve i slušné zaopatření! S rostoucí
mocí katolicismu vzrůstalo i pokušení k nadužívání
církevních výsad. Jakmile některá společnost na
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bude veliké sily, jakmile svým vlivem potlačí moc
svých soků, hned se do ní vtírají parasité, aby na
byli těch společenských výhod, jichž jinde dosíci
nemohou. Hned vidíme dlouhé řady přeběhlíků,
kteří prchají z tonoucích kocábek na bezpečný ko
ráb. Takové hnutí naskytuje se všude. Proto žádný
rozumný historik se nediví, že ve stoletích svo
body přibylo v církvi rychle se šířící katolíků,
jichž jednání nebylo ve shodě s evangeliem. Zato
však to jest významno, že takových kořistníků v
poměru k jiným náboženským společnostem bylo
velmi málo. Strážcové Kristova Siona bděli co nej
ostražitěji, aby rakovina korupce se obmezila jen
na jednotlivce, aby širé masy křesťanské nebyly
nákazou dotčeny.

U jiných společností bývají největší zevnější
triumly zárodkem zkázy. Blahé vědomí moci a
slávy ukolébá triumiující vrstvy v klidný spánek,
pohodlné užívání plodů předchozí tuhé práce jest
poduškou netečnosti. Když pak udeří na válečný
buben bdělejší sokové, překvapí podřimující vládce
a způsobí jim porážku úplnou. Vizme, jak veliká
říše perská, římská a jiné začaly hynouti právě
tehdy, kdy se opojily svou slávou.

Tak tomu jest i u menších společností, na př.
u stran politickýchv jednom národě. Která strana
dosáhne pronikavé převahy, hned v ní začnou
pracovati pro osobní cíle živly ©korupční, kteří
pyšné budově připraví pád. Což na př. v samých
Čechách některé strany politické po krátkém roz
květu nezačaly churavěti velikými vnitřními ne
duhy? A byly to přece strany, které vystoupily
s hesly reformačními, s ujišťováním, že přinášejí
neomylný lék na těžká zranění národního tělesa.
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Po pěti, desíti letech však zahřměly jim v sluch
nově vznikající strany: >Kliďte se, společností zko
rumpované, abychom napravily, co iste za krátkou
dobu svého života napáchaly!«

Dostavuje-li se v politické straně veliká ko
rupce často v desíti letech, církev začala trpěti ši
roce rozvětvenými zlořády teprve v XI. a pak XIV.
stol. Jaká tu byla mocná síla vnitřní, že za okol
ností často velice nepříznivých tak dlouho společ
nost, složená z lidí podrobených křehkosti, odolá
vala vlnám veliké morální epidemie!

Sám liberální historik Denis usuzuje takto:
sJest osudným zákonem, že úpadek jde vždy hned
za triumfem. Smutným následkem| vítězství jest
zneužívání moci a tudíž nevyhnutelné klesání. Ve
středověku církev představovala osvětu a pokrok;
šejí moc stala se nebezpečnou od chvíle, kdy byla
bez protiváhy.« (Denis-Vančura: Konec samo
statnosti české, 2.)

Tedy i ti lidé, kteří praví, že církev naše jest
zřízením lidským, měli by místo velikých žalob
a rozčilených řečí uznati, že poklesnutí života ná
boženského v církvi naší bylo něčím přirozeným,
snadno vysvětlitelným. Naši protivníci popírají zá
zraky, ale zároveň přísně obviňují církev, proč
sama neprovedla zázrak největší, proč totiž prů
běhen celých devatenácti století její representanti
nevynikali vždy křišťálovými povahami. Hněvaií
se docela na církev i pro ty nepřístojnosti, které
byly katolické společnosti násilně vnuceny poli
tikou bezohledných světských velmožů. Ano — za
triumfem šel úpadek, ale církev na základě sta
rých řádů povstala z mdloby, obrodila se silou
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vnitřní, kdežto jiné společnosti propadají v případě
vnitřního marasrgu neodvratné zkáze.

Mají tedy býti zlořády XIV. století příčinou,
aby se odsuzovala církev naše vůbec? Jest spra
vedlivo, aby za korupci „která bujela před pěti
stoletími, byli odsuzováni katolíci nynější? Podě
dili novověcí katolíci po středověkých svých před
chůdcích snad jenom demoralisaci? Nepřijali z je
jich rukou radostně jako svatý odkaz evangelium
Kristovo se všemi reformními řády?

My nepřičítáme krvelačných úmyslů těm o
svícencům moderním, kteří chválí některé politické
a sociální reformní zásady fanatických Jakobínů
z doby veliké revoluce irancouzské. Nečiníme mo
derní voltairiany zodpovědny za tyranství pácha
né od Voltairových a Rousseauových žáků. Také
neprohlašujere paušálně za přátele Nerona, Tiberia
a Diokleciána ty občany, kteří velebí umělecký
rozvoj v říši římské.v době těchto vládců. Neha
níme těch, kteří jeví veliké nadšení pro básnické
pověsti o pohanských bozích. Rozeznáváme světlo
od stínu, krásno od barbarství. Víme, že nadšený
přítel antických básníků nemusí ještě schvalovati
antické otroctví. :

Ale jakkoli katolíci nesčetněkráte odsoudili po
litiku Jana XXIII., ačkoli tak často pronesly kato
lické knihy přísný soud nad těmi hierarchy XIV.
století, kteří zavinili mnoho zlořádů, přece jenom
se žene proti katolictvu nynějšímu útokem. Což
schvalováním zdravých řádů katolických hájíme
ty, kteří se proti řádům těm provinili? Mají se pod
rývati věroučné a mravoučné články proto, že
se proti nim velice hřešilo? Vždyť se lidé provi
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ňují velmi zhusta i proti řádům jiným. Jestliže by
soudce rozsoudil nespravedlivě, proti duchu stáva
jících paragrafů, jen pošetilec by začal protestovati
proti současnému soudnictví vůbec. Zpronevěří-li
pokladník značný obnos, zajisté rozumní lidé ne
vypuknou v protesty proti účetnictví, nezačnou
reptali proti většině pokladníků.

Zkrátka vidíme-li četné provinilce proti nej
různějším řádům a programům, bylo by nejvýš ne
kritickou lehkorryslností potírati všecko kato
lické církevnictví a rozčilovati se proti přítomným
katolíkům pro korupci, která zavládla před půl
tisíciletím.

Stalo se leckde okřídleným heslem, že všecko
pochopiti znamená všecko odpustiti. S touto zása
dou ovšem nelze nám souhlasiti; vždyť právě ti
lidě, kteří (často v zájmu vlastním) heslo toto
schvalují, v praksi přísně kárají i občany, kteří chy
bili bez zlé vůle. Jest potřebí, aby na odstrašení
lidí jiných byli spravedlivě odsouzení lidé vůle
nedobré a zvláště ti, kteří páchají zúmyslně ne
pravosti na škodu četných bližních. Jestliže te
pali přísně výstřednosti věřících sami apoštolé, jest
spravedlivo, aby byli pokáráni i ti středověcí hod
nostáři duchovní, kteří zavinili hrozné církevní
zmatky. Odsuzující kritika však má býti přesvěd
čivá, má sloužiti ku vzdělání jak katolíků, tak ie
jich odpůrců. Kritika nemá míti za účel rozpalování
vzájemné nevraživosti, tribunál vážných, důkladně
informovaných historiokých kritiků má si počínati
tak, aby uvedl ve shodu mínění všech lidí dobré
vůle, kteří touží po jasném seznání pravé povahy
neblahé doby na rozhraní stoleti XIV. a XV.
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Světlo a stín nutno přesně roztříditi, má-li se
dojíti k žádoucímu dorozumění. Jestliže by katolíci
neustále mluvili jenom o chybách hnutí husitského
a novohusité výhradně o korupci katolické, pak by
místo skutečného uvědomování nastoupila vášnivá
demagogie.



II. Papežové v zajetí vlády francouzské.

Jaké byly příčiny církevních neduhů ve sto
letí XIV.? Ty začaly již tehdy, kdy papežské sídlo
bylo přeloženo z Říma do Avignonu. Vláda fran
couzská vedla na rozhraní století XIII. a XIV. ve
liký zápas s papežem Bonifácem VIII., který snažil
se politickou moc papežství zdůrazniti. Král fran
couzský Filip Sličný dal však veřemě spáliti pa
pežovu bulu (vydanou 1302), ve které Bonifác VIII.
prohlašoval, že papež jako pastýř všech národů
vládne mečem dvojím, duchovním i světským. Sa
mi zemští stavové a francouzští biskupové proje
vovali souhlas s odporem svého krále. Filip však
měl uznati. aspoň tolik, že papežská moc nesmí
býti podřízena rozmarům světských panovníků,
má-li plniti svůj úkol. Bonifác na př. docela správ
ně hájil svobodu opatů a biskupů proti světskému
ujařmení, k němuž docházelo řádem investitury.

Filip po svém částečném vítězství houževna
tě se snažil podříditi moc papežskou své vlastní
vládě. Když zemřel po kratičké vládě papež Be
nedikt XI., tu vliv četnějších kardinálů francouz
ských zvítězil „nad snahami kardinálů italských
Proto také k velké radosti vlády francouzské byl
zvolen r. 1305 za papeže Francouz Bertrand de
Got, arcibiskup z Bordeaux, který přijaljméno Kle
ment V. Nový papež přes prosbu svých voličů ne
chtěl se odebrati k své korunovaci do Italie, Na



opak dal se korunovati 14. litopadu r. 1305 v Lyoně
za přítomnosti Filipa Sličného s velikou nádherou.
Ani nyní nespěchal do Říma, nýbrž sídlil s počátku
v Bordeaux, v Poitiersu a Avignoně. Filip hned
po slavnostním obřadu žádal na papeži, aby mani
festačně odsoudil Bonifáce a zrušil mocný rytíř
ský řád Templářů, který byl založen r. 1118 v Pa
lestině, aby jeho členové bojovali proti nevěřícím
a hostili i ošetřovali poutníky. Tento řád nabyl
ve Francii velikých statků, které dráždily lačnost
Filipovu. Čím měla církev statků více, tím lépe
mohla vzdorovati fysickému násilí. Jakmile by však
vláda statky zabavila, hned by vzrostla povážli
vou měrou její moc na úkor vlivu stolice pa
pežské.

Papež zmírnil značně smysl Bonifácových de
kretů ve prospěch francouzského krále. Také pro
kázal peněžitou úsluhu bratru královu Karlu z Va
lois pro jeho záměry proti Cařihradu, od nichž si
sliboval úspěchy pro sjednocení byzantských roz
kolníků. Správu italského církevního státu pře
nechal třem kardinátům. Leč důchody, které dříve
plynuly z Říma do pokladny papežské na vydržo
vání velice rozsáhlých kanceláří i na jiné potřeby
centrální správy církve, nyní přestaly papeži do
cházeti. Papežský dvůr tedy začal vymáhati ne
bývalé poplatky na Francii. Aby peníze obdržel,
musil poskytovati státu zvláštní výhody. Ale v sa
mé Francii vznikala proti takovému placení ne
vole. .

Konečně papež povolil nátlaku královu i v
příčině Templářů. Řád byl r. 1312 zrušen, Filip
zabavil' jeho statky pro sebe. Král docela dal po
krutých soudech upáliti celé řady rytířů řádovýchi
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S posledním velmistrem Jakubem Molayem. Ne
dbáno na to, že rytíři byli obvinění z nepravostí
od zločinců; ještě v nejkrutějších mukách na hra
nici osvědčovali svou nevinnost a prohlašovali,
že obvinění přičítaná řádu jsou falešná.

Ačkoli soudní řízení bylo velice- stranické,

přece jenom vyšly na jevo veliké zlořády rytířůtermplářských.
Značná francouzská daň církevní ještě nesta

čila. V jiných zemích jevila se nyní také liknavost
v placení; u národů jiných začal se ujímati názor,
že platí vlastně Francii a nikoli na potřeby kře
sťanstva. Proto papežští finančníci vymýšleli ke
krytí papežského schodku © nové zdroje příjmů,
čímž se křesťanstvo roztrpčovalo ještě více. Na
př. od papežského dvora požadovány »annáty«,
t. i. příjmy prvního roku ze všech obročí, která pa
pež obsazoval. Udělovány za peníze »expektance«,
t. j. pojišťovalo se za peníze někomu listem, že
obdrží určité obročí, jakmile bude uprázdněno. Kle
ment V. vyhradil si v Anglii obsazování obročí na
tři léta, aby každý hodnostář dosazený papežem
zaplatil do pokladny papežského dvoru určitou
taxu. Takové vybírání dávek nebývalých působi
lo veliké pohoršení, tak že právě katolíci velice
horliví dávali na jevo své roztrpčení slovy veli
ce prudkými.

Kdo měl peníze, vkoupil se v bohaté obročí
snadno; kdo bohatství neměl, tomu byl v duchov
ním stavu spravedlivý postup valně stížen. Někte
rý kněž za peníze dostal se v držení i několika ob
ročí, ačkoli ani nemohl zastávati najednou úřady
s nimi spojené. Mnozí nezachovávali residence;
přiřali totiž sice beneficium rádi, ale „odbíhali
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z místa svěřeného úřadu, oddávajíce se zaměst
nání jinému nebo pouze světským radovánkám. Za
takové pastýře, kteří vcházeli nikoli dveřmi, ale
okny do ovčinců křesťanských, vykonávali úřad
jiní kněží jako náměstkové. Těmto ziednarým
kněžím platívali majitelé beneficií velice málo, tak
že mezi nižším duchovenstvem vznikal kněžský
proletariát. Jestliže se za veliké poplatky vetřeli
na místa biskupská, opatská atd. lidé nehodní a ne
schopní, není divu, že tito hierarochové udělovali
nižší prebendy také rádi za peníze, aby si nahra
dili to, co dali Avignonu. Proto nižší duchovenstvo,
následujíc příkladu svých představených, hojilo se
zase na lidu; začalo vybírati honoráře za úkony,
které se dříve konaly zdarma. Nižší duchovenstvo
neostýchalo se i při udílení svátostí zřejmě vyklá
dati, že nemohou zdarma dávati to, čeho zdarma
sami neobdrželi. Když pozorovali laikové takový
finanční systém, přestávalá jejich oddanost ke
kněžstvu, začali se sami na mravech kaziti.

A při všech těch finančních praktikách moc
papežská valně klesala. V Římě byli papežové
vskutku svobodnými pány celého křesťanstva, v
Avignoně však v ohledu politickém stali se »hraba
ty venaissinskými a avignonskými«, čili many ko
runy francouzské. Vláda francouzská hlídala pape
že ostřížim zrakem, aby snad některý z nich ne
odvážil se přeložiti své sídlo do Říma a tak se
vymaniti z pokořujícího světského područí. Vláda
také starala se o to, aby za kardinály výhradně
byli voleni Francouzové a aby pouze ze středu
francouzských, vládě oddaných kardinálů byli vo
lení papežové. Tak se dostalo papežství do svěrací
kazajky státních zájmů vlády francouzské. Doba



pobytu papežů v Avgnoně, která trvala až do r.
1378, trefně se nazývá babylonským zajetím pa
pežů.

„Patrno tedy, že zkáza šířila se v církvi shora.
Měla-li nastati náprava, bylo nutno začíti předem
na papežském dvoře, jinak v cévách církevního
těla nemohla prouditi svěží zdravá krev dříve,
pokud churavělo srdce.

To také uznávali vynikající, velice horliví ka
tolíci dávno před Husem a kárali zlořády zcela
otevřeně, někdy jejich šlehy byly až příliš přísné.
Na př. sv. Brigitta, která byla po delší čas na
pouti v Římě, rozčilila se na zlořády tak, že zabě
dovala: »Papež (Klement VI.) hubí a trhá stádce
Kristovo; onť jest nad Jidáše ukrutnější a jest
nespravedlivější než Pilát. Z desatera přikázání u
dělal jedno, a to zní: Sypejte peníze! Světský dvůr
papežův loupí a drancuje nebeský dvůr Kristův.
Kněží už nečítají v knize Boží, ale v knize světa.
Moudrost Boží zdá se jim býti bláznovstvím, péče
o spasení duší jest jim báchorkou.« Jsou to ovšem
slova poněkud upřílšněná, ale schválně je zde
klademe na důkaz, jak se tehdy svobodně a přímo
mluvilo proti církevní korupci.

I blahoslavený Jindřich Suso, člen řádu kaza
telského, který zemřel r. 1366, prohlásil: »Papežo
vé, kteří druhdy celou duší pomýšleli na Boží o
slavu,. myslí nyní jenom na sebe a všemi způsoby
hledají svých věcí. Kardinálové -jsou zaslepení pý
chou a lakotou. Biskupové pečují mnohem více o
statky a čest, o světskou moc a své příbuzenstvo,
než o duše.« Týž světec bez milosti mrská řehol
níky i nižší kněze, vyčítaje jim četné hříchy. Sami
slovutní theologové francouzští Mikuláš Kleman
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ský, Jan Gerson, Petr Aliacký a jiní vynikající
vrstevních Husovi vylíčili drastickým způsobem
mravní rakovinu, jaká v době úpadku papežství
hlodala na těle církevním. Nešetřili biskupů, kar
dinálů ani papežů, naléhajíce snažně, aby došlo
konečně k nápravě církve >v hlavě i údech.«

V Čechách proti velikým zlořádům nekázal
pouze Ius, ale i slavný Konrád Waldhauser, Milíč
z Kroměříže, proti demoralisaci kněžstva psal ve
liký učitel lidu Tomáš Štítný, neřesti kněžské ma-
nifestačně káral sám velice zbožný Otec vlasti,
který Milíče znamenitě podporoval. Jelikož tito
mužové mluvili pravdu a nepřevraceli katolickou
dogmatiku, žádný z nich nebyl odsouzen k trestům
ustanoveným na proticírkevní buřiče.

Jestliže nemlčeli šlechetní katolíci za tehdejší
doby, nebáli se pověděti plnou pravdu katolickému
lidu ani katoličtí spisovatelé za věku nového. Na.
př. v »Dějepise katolické církve« pro gymnasia,
vydaném r. 1849u Kronbergra v Praze, čteme na.
str. 209.: »V běhu čtrnáctého a patnáctého století.
se hojně látky a příčin nashromáždilo, kteréžto
žalostný převrat v Církvi a státu způsobily.« Kni-
ha praví, že vážnost církve zmizela vlastní vinou.
papežů. Podobně mluví kniha v řádcích jiných.
R. 1872 vyšel v »Hlasech katolického spolku tisko-
vého« spis »Děje a osudy mistra Jana Husi z Hu
since.« V něm se praví na str. 31.: »Hříchem bylo.
by těžkým proti pravdě, kdyby chtěl někdo tvr-
diti, že duchovenstvo v XIV. a XV. století vůbec.
vynikalo bezúhonnými mravy a svatým a příklad
ným životem. Naopak s žalostí srdcelommou na
říkají na to muži slovutní a svatí, že se za onoho.
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věku rozmohly neřesti způsobem strašlivým. Ano,
i to jest věc jistá, že neposlední příčinu žalostné
pokaženosti mravův a hrozných úhon sluší přičítati
biskupům, kardinálům i papežům . . . Osudné tyto
rány a vředy ohavné během XIV. věku vůčihledě
rozžíraly se na všechny strany, obzvláště od lé
doby, kdežto se Klement V. ubytoval ve Francou
zích a stolici papežskou na 72 rokův vydal v po
robu politiky králův francouzských (1309). Tehdy
naříkáno hlasitě na lakotu nenasycenou a prodaj
nost obecnou papežského dvora. Kdo medle směl
by tedy popírati porušenosti kněžstva za onoho
věku? — Poctivý člověk nikoli! — A kdo směl by
při patrných neřestech státi na tom, Že papeži a
biskupové, kněží a řeholníci všelijak porušení po
horšlivými skutky svými nehubili, nebořili, nevy
vraceli kázně a řádu mezi křesťanskými národy?
Cos takového může toliko ošemetný lhář aneb sle
pý pošetilec. Já nechtě býti ani lhářem ani nevi
doimncem,pravím tudíž neobaleně, že způsobem
hrozným namnoze porušeno bylo kněžstvo za ča
sův. Husových.«

Ve spise kněze Fr. Valoucha »Životopis sv.
Jana Kapistrána« (vydáno v »Dědictví sv. Cyrilla
a Methoda«) čteme na str. 18.—21. nářek nad
mravním úpadkem církve vestoletí XIV. a XV.
Praví se tam, že přesídlení z Říma do Avignonu
»ukázalo se ve svých následcích velmi záhubné
a zůstane věčně výstražným pomníkem pape
žům .. « Papežští dvořané vedli bujný život a
tak podrývali vážnost papežův. »Nad to nade vše
církevních trestů až přes příliš užíváno, a užíváno
jich i tenkráte, kde příčina takového užití nebila
tak jasně do očí jako za dřívějších časů, čímž 0
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hromující jich dojem „znenáhla mizel, až posléz
trestů těch ani si nevšímáno.«

Nosili bychom dříví do lesa, kdybychom uvá
děli dále celou dlouhou řadu ostrých katolických
kritik. Velice přísné katolické posudky o korupci
byly tištěnyv dobách, kdy k doznání pravdy ne
byli katoličtí spisovatelé nuceni nátlakem četných
a mocných protivníků. Katoličtí kněží zkritisovali
demoralisaci církevní tiskem zcela svobodně v zá
jmu pravdy, v zájmu nestranného poučení nejšir
ších vrstev národních.

Jest tedy snad tolik zapotřebí, aby novohu
sité do omrzení opakovali to, co již katolíci pově
děli dávno? Jestliže tito novohusité znovu a znovu
ohřívají věci obecně známé a jestliže zamlěují, ia
kou praktickou, zdravou reformaci prováděli a
šířili horliví katolíci před Husem i za Husa, jestliže
chválí husity paušálně, zakrývajíce jejich chyby,
pak jsou jejich demagogické cíle jasně odkryty.
Jestliže pokrokový tisk píše, jak směr církve kato
lické bude státi r. 1915 na pranýři, odpovídáme, že
nových drtivých kritik dávného století XIV. na
prosto není potřebí.



JII. Skutky avignonských papežů.

Jestliže jest holou nespravedlivostí pro nepra
vosti dávného věku činiti útoky na nynějšího vzor
ného nástupce sv. Petra, jest nesprávno i paušální
odsuzování hierarchie (a katolických theologů vů
bec) z věku čtrnáctého.

Na př. přes zdrcující kritiky některých velice
citlivých katolíků nesmíme si představovati, že
na papežském dvoře v Avignoně zavládla po
všechná zkaženost. Naopak i papežové avignonští
vykonali mnoho dobrého a často pouze tuhá jejich
závislost na vládě francouzské byla příčinou, že
nevykonali prospěšného více. Sám Klement V. byl
papežem horlivým a rozvážným, ale postrádal di
plomatického bystrozraku a v okamžicích kri
tických nedovedl rozvinouti potřebnou ráznost.
Proto ovšem velmi snadno podléhal | vtíravému
vlivu královského dvora. K tomu byl trápen ně
kolikaletou chorobou, tak že snadno povoloval ne
nasytným přáním vlády francouzské.

Papež slavil r. 1311—1312sněm vienneský, na
němž jednáno o křižácké výpravě a kde také při
jata řada reformačních dekretů.

Leč jeho vybírání velikých daní působilo ve
liké pohoršení. Kdyby se byl uchýlil do svého pa
pežského státu, prospěl by tak italskému obyvatel
stvu a mahl si zajistiti potřebné příjmy i bez vy
děračství. Když r. 1314. tento papež skonal, vy
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slovil se o něm kardinál Napaleon.„Orsi přísfér
»Řím proměněn jest vtrosky, stolec. Petfůy .zhy
men, církevní stát zloupen, ně ták loupežníku ja
ko jeho vlastními vladaři. Italfejest zanedbána a
není obročí, které by za peníze neb -z-ohleďů rodin
ných nebylo uděleno. Proto věřím, že jej Bůh po
volal, aby všechno nezahynulo, neboť chtěl církev
vyhnati do kouta gaskoňského« (chtěl se totiž u
saditi v Bordeauxu). Ovšem kritika Orsiniho byla
pcněkud upřílišená, vždyť na př. zaprodávání ob
ročí na širokém základě teprve počalo, byla-l* ve
Francii svatokupeckých činů dlouhá řada, jinde
bylo přece poněkud lépe. Téhož roku zemřel i
Filip Sličný, který vložil na bedra církve *uhé
jařmo. Jak jeho charakter současníci posuzovali,
lze poznati z toho, že na četných místech kněží
musili býti násilně přinucení k tomu, aby za něho
sloužili zádušní bohoslužby.

Nyní se namáhali kardinálové italští, aby byl
zvolen za papeže Ital. Leč mezi 23 volícími kar
dinály bylo 15 francouzských, kteří se namáhali
zvoliti Francouze, který by zůstal v jejich vlasti.
Otázka obsazení papežského stolce se protahova
la, až konečně r. 1316 zvolen za papeže kardinál
biskup Jakub de Osa, který se nazval Janem XXII.
Nový papež pocházel z rodu zcela prostého (dle
některých byl synem obuvníkovým), měl malou a
neúhlednou postavu, ale ducha plného | energie.
Jako chudý student odebral se do Neapole, kde
zkusil mnoho bídy. Konečně prostřednictvím ied
neho minority se stal posluhou královských prin
ců, jichž vyučování mohl se účastniti. Když vy
studoval a byl vysvěcen, rychle v hodnostech po

kračoval. Leč když sestal' papežem, jmenoval
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mezi osmi novými kardinály sedm Francouzů, č.mž
vliv francouzský byl v církvi utvrzen. Jelikož jeho
politické postavení budilo přirozeně odpor v říši
německé, snadno jeho odpůrce, německý král Lu
dvik Bavor, získal podporu.u knížat jak ducl:ov
ních, tak světských pro ánzor, že moc duchovní se
má podrobiti moci světské. Proti učení o všemo
houcnosti moci císařské zase začali někteří učiti
o neobmezené moci papežské. Papež prý může
sám o sobě císaře zvoliti a posavadním voličům je
jich volební právo odníti. Tedy jedna krajnost plo
dila krajnost druhou.

Papež prohlásil právem panovníka za bludaře
a vyřkl nad ním klatbu. Ale právě tenkrát se uká
zalo, jak by bylo bývalo prospěšno, by sídlo papež
ské bylo v Římě. Ludvík se dal r. 1327korunovati
od dvou sesazených biskupů v Tridentů korunou
železnou a roku následujícího vtáhl slavnostně do
Říma, aby přijal korunu císařskou. Duchovenstvo
tamější. které bvlo věrno papeži, zastavilo boho
služby, i část lidu projevovala proti vetřelci od
por. Leč Ludvík dal se v chrámu sv. Petra koru
novati za veliké slávy i se svou chotí. Rozkolnický
biskup italský jej pomazal a kardinál Sciarra Ko
lonna položil mu ve jménu římského lidu na hlavu
císařskou korunu.

Od té doby Ludvík nazýval se císařem. K to
mu skutku by bývalo rozhodně nedošlo, kdyby byl
papežský dvůr usídlen v Římě. Marně byl papež
zván do Říma. Nyní po laciném triumfu houževna
tý panovník snažil se papeže sesaditi a přivtěliti
netoliko Neapolsko, nýbrž i církevní stát ke své
říši. Docela zavedl proti papeži proces. V chytře
zavedeném přelíčení, k němuž se ovšem zástunci
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papežovi nedostavili, jeden německý opat pronesl
proti papeži veliké žaloby, po nichž prohlásil císař
papeže za bludaře, utlačovatele církve, uchvatiie
Iz velekněžské i císařské moci a »sesadil« jej. Zá
roveň vydal nařízení, že budoueí papež bez svo
lení římského lidu se nesmí vzdáliti z Říma přes
dva dni cesty pod trestein sesazení. Tak hleděl za
pochlebiti lidu římskému, aby si zjednal v Italii
pevnou posici. Na potupu řádného papeže byl spá
len hastroš ze slámy, který nazván původním jmé
nem papežovým. Nato 12. května Ludvík, olázav
se předem lidu, jmenoval rozkolnického a špatnou
pověst majícího františkána Petra Rainalduciho pa
pežem pod jménem Mikuláše V.

Nejpřednější starostí vzdoropapeže byio zří
diti si hned nádherný dům a jmenovati sedm no
vých kardinálů. Vzdoropapež byl 22. května po
svěcen na biskupa v chrámu sv. Petra, při čemž
dal mu císař na hlavu červený klobouk. Nato vzdo
ropapež položil na hlavu Ludvíkovu zlatou korunu.
Došlo k zjevům tak truchlivým hlavně z té příčiny,
že papež v Římě nebyl. Úžas budí, jaké herecké
scény troufale odehrála vzájemně se podporující
protipapežská společnost. Takovým | způsobem
věru se reformace provésti nedala. Jestliže Filip
Sličný dopustil se politických poklesků velikých,
byl Ludvík Bavor ještě troufalejší.

Ovšem parádní úspěchy Ludvíkovy měly jen
kratičké trvání. Již 8. srpna musil panovník opu
stiti Řím za velikého posměchu lidu. Když i jinde
mocně začali zdvihati hlavu přátelé papežovi, od
táhl Ludvík za Alpy. Pak začal panovník jednati
s papežem skroušeným způsobem o smíření. Slibo
val, že již přestane podporovati vzdoropapeže. Za
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tím však sám Mikuláš V., když poznal, že jest ve
svém sídle Pise úplně opuštěn a že samo město se
navrátilo k poslušnosti Jana XXII., sám se vzdal
své hodnosti neprávem přivlastněné, byl přivedsn

do Avignona, kdež kajícně vyznal svoji vinu abyl od papeže rozhřešen.
Jan XXII. žil přísným životem mnišským, vyl

pln horlivosti a ráznosti. V Avignoně sám často
kázal, všecko bral do rukou sám a rozhodoval sa
mostatně, zakládal a výsadami obmýšlel univer
sity, staral se horlivě o rozšíření křesťanství v
dalekých krajích. Vydal také dekrét proti hroma
dění církevních obročí v jedné ruce, provedl ve
lice účelné reformy v papežských kancelářích.

Přes to všecko peněžní jeho požadavky '1
dily v křesťanstvu stále větší odpor. Vymáháním
velikých daní a pak velikou šetrností, která se je
vila i v zevnějším vystupování, nashromáždil ve
liký poklad. Chtěl ho použíti k chystané křižácké
výpravě a pak k přesídlení do Říma, což vyžado
valo tehdy nákladu obrovského. Přece poznal ke
konci života, že nelze papeži ve Francii dobře
vládnouti. Papež tento zemřel r. 1334 u věku 90
let,

Nyní francouzští kardinálové chtěli zvoliti za
papeže kardinála hraběte z Comingesu. Jelikož
však nechtěl slíbiti, že ve Francii zůstane, voli
čové zahazovali hlasy. Tak zvolen za papeže Ja
kub Fournier, z řádu cisterciáckého, který se na
zval Benediktem XII. Byl to syn francouzského
pekaře. Tento papež nebyl zvláštním politikem.
Zato však odvolal všecky kommendy a expektati
vy dvou předešlých papežů, ponechávaje pouze
ty, jež byly ve prospěch kardinálův. Staral se
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rázně, aby obročí byla obsazována muži ctnostný
mi, raději nechával některé obročí uprázdněné, než
by je vydal v pospas byrokratickému kořistníku.
Snežil se povznésti zvláště náboženský stav mniš
stva. Všem cizím prelátům, kteří pohodlně trávili
v Avignonu, kázal navrátiti se k vlastním stádcím.
Potíral nepotismus i ve vlastním rodě a při ko
nání spravedlivosti neznal žádných ohledův. Ří
manům, kteří ho zvali k přesídlení, r. 1335 slíbil, že
se do Říma navrátí, ale železný okruh okolností
byl silnější než jeho dobrá vůle. Král Filip VI. a
francouzsky smýšlející kardinálové plány jeho ma
řili. V Římě samém docházelo ke krvavým zápa
sům. Když byl schvácen těžkou nemocí, považoval
ji za trest Boží, že se úsilněji nepřičinil o návrat.
Pomýšlel tedy aspoň usaditi se v Bologni. Leč i
tam zuřily politické sváry, kardinálové kladli od
por a tak zůstal papež v Avignoně. Benedikt Xií.
také napomínal energicky krále kastilského Al
fonsa, aby svou souložnici propustil. Ludvík Ba
vor obnovoval sváry, tvrdil, že papež císaře sou
diti nemůže, naopak prý sám papež může býti od
všeobecného sněmu sesazen. Prý důstojnost císař
ská pochází přímo'od Boha. Na základě takových
zásad, vymyšlených k vůli prospěchu osobnímu,
zrušil z císařské pravomoci manželství mezi sy
nem českého krále Jana Lucemburského Janem
Jindřichem a Markétou Maultaší, hraběnkou tyrol
skou. Udělil sám dispens od třetího stupně pokre
venství a zasnoubil ji svému synu Ludvíkovi proto,
aby získal svému domu Tyroly. Proti této neváza
nosti vystoupil papež spolu s domem Lucembur
ským s největší přisností.

Po smrti papeže Benedikta XII. (r. 1342) zvo
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len jednohlasně za jeho nástupce velice učený a
výmluvný kardinál Petr Roger. Nastoupil vládu
pod jménem Klementa VI. Slavný vrstevník jeho,
učenec a nesmrtelný básník František Petrarka si
ce vytýkal papežskému dvoru zlořády velice ohni
vě, ale Klementa nazval nejučenějším a nejvýmluv
nějšímnmužem Francie. Tento hodnostář byl vý
chovatelem našeho Karla IV. při královském dvo
ře francouzském. Vštípil do srdce kralevičova nej
vroucnější zbožnost. Karel vzpomínal na svého u
čitele vždy s největší úctou; sám ve svém životo
pise poznamenal, jak jako pacholík upiatě hleděl
na Rogera při jeho vzletném kázání a že tehdy
rozjímal u sebe: »Čím to jest, že taková milost z
toho řečníka ve mne se vlévá?«

Karel nazývá Rogera mužem učeným, vý
mluvným a všelikou mravopočestností okrášleným.
Papeži Klementu VI. děkuje český národ za to, že
výchovával nám kraleviče v tom věku, kdy zlý
příklad nejvíce láká. Bylo štěstím pro pacholíka
Karla, že byt v chlapeckém věku vzdálen vlivu
bojovného, dobrodružného otce. Nadto však dé
kujeme Klementu i za veliká dobrodiní, která pro
kázal celému našemu národu z vroucí lásky k
svému vděčnému vychovanci.

Klement byl též zkušeným mistrem státnické
ho umění. Byl velice přívětivý a neobyčejně šiě
drý. Leč bylo chybou, že muž ducha tolik vynika
jícího plýtval penězi na zbytečnou nádheru v do
bách tolik kritických. Poklad shromážděný Janern
XXII. brzy se roztrousil. Aby se ztráta uhradila,
Klement VI. netoliko sáhl k neblahé taktice svých
dvou avignonských předchůdcův, ale ještě je v
bezohledném vymáhání peněz překonal. Nevole
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proti tomu v křesťanstvu silně vzrůstala; rozumí
se, že zvláště v německé říši hlasitě se protesto
valo proti nemírným daním.

Papež také byl oddán nepotismu způsobem
pohoršlivým. Po korunovaci jmenoval deset n0
vých kardinálů (devět Francouzů a jednoho pofran
couzštilého Vlacha); mezi jmenovanými byli bratr
papežův, synovec a ještě jeden příbuzný. Jiné pří
buzenstvo obohatil. Francouzské politice byl velice
oddán, podporoval královskou vládu přílišně.

Mezitím, co odpor křesťanstva proti avignon
skému vy.ssavačství vzrůstal, vzal na sebe papež
ský palác tvářnost skvělého knížecího dvora. Kle
ment VI. také koupil za 80.000 zlatých Avignon od
neapolské královny, která se ocitla ve finančnícn
nesnázích. Tak zaznamenala politika francouzská
nový prospěch.

Hned r. 1342 římské poselství zvalo Klementa
VI. k návratu do Říma a nabízelo mu světskou
hodnost senátorovu. Papež vyplnil některé žádosti
prosebníků, ale © svém návratu dal odpověď vy
hýbavou.

Papež vedl. spor s králem německým dále,
což prospívalo značně Janu Lucemburskému A je
ho mladistvému následníku, kteří Klementa VÍ. v
zápasu s úskočným panovníkem podporovali. Pa
pež radostně plnil všecka přání domu Lucembur
ského, pokud mu bylo možno; z toho největší uži
tek měla právě země naše.

Protekcí papežovou stal se Karel králem ně
meckým (11. července 1346) ještě za života sesa
zerého Ludvíka Bavora; Ludvík připravoval se
k velikému válečnému odporu, ale zemřel na hon
bě již 11. října 1347.Papežský dvůr tímto obratem
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velice získal. Sami bludařští Františkáni byli zba
veni vší podpory a podrobili se papeži,

V tom čase papežské panství v Římě skoro
bylo zničeno, město sténalo pod vládou malých
tyranů. R. 1343 přišlo k papeži římské poselství,
v němž se nalézal i vášnivý, panovačný a blouzni
vý Cola di Rienzo, který toužil, aby stará říše
římská v plném lesku se obnovila. Poselství prosi
lo, aby papež obnovil svou residenci v Římě. Pa
pež vyplnil některé žádosti poselstva, ale na hlavní
jejich prosbu dal odpověď vyhýbavou. Cola svou
výmluvností okouzloval, takže papež mu dal hod
nost kanovnickou a později potvrdil jeho vládu v
Římě. Leč Cola nyní začal žíti v překvapujícím
přepychu, dával si neslýchané tituly a utiskoval
lid velikými daněmi. Lid reptal a tu dle vůle pape
žovy kardinál Bertrand z Deuxu za pomoci šlechty
Colu svrhl.

Když r. 1348 se rozšířil v Evropě strašný mor,
začalc v Německu hromadné pronásledování židů.
které prostý lid vinil z otravování studní. Papež
zastal se židů velice účinně. Tehdy objevovaly se
celé průvody pověstných Mrskáčů, které hlásaly
na usmíření hněvu Božího pokání. Tyto průvody
zvrhly se v zástupy pověrečných a nebezpečných
fanatiků a proto papež proti nim co nejdůrazněji
vystoupil.

Když Klement VÍ. r. 1352 zemřel, chtěli kardi
nálové zvolili za papeže muže života svatého, Ja
na z Birella. Leč mocný kardinál Talayrand odpo
roval z bázně, že zbožný řeholní hodnostář přinutí

kardinály k apoštolskému, sebezapíravému životu.
Zvolen tedy za papeže kardinál Štěpán Auběrt.
který se narodil ve vesnici Montu z neznámých
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rodičů. Nazval se Innocencem VI. Muž tento byl
velice zběhlým právníkem, byl milovníkem života
prostého a proto z paláce papežského odstranil
mroho pompy a z kanceláří propustil řadu zby
tečných úředníků. Vykázal z Avignona preláty,
kteří se tam oddávali pohodlné nečinnosti, vedl
kardinály k životu jednoduchému a přísnějšímu.
Zrušil mnoho reservací a kommend, zakázal říš
né hromadění obročí, rozdával duchovní úřady dle
zásluhy a schopnosti, nehledě na rod a šlechtictví.
Leč přece jenom nebyl prost nepotismu. Pohrozil
klatbou všem hodnostářům, kteří by nezachováva
li residence.

Leč jak mohli přinutiti všecky preláty k za
chování residence tací papežové, kteří residence
sami nezachovávali? Vždyť jejich sídelním mě
stem měl býti Řím.

Papež v zájmu blaha církevního staral se o
znovužřízení papežského panství v Římě. Také
za pomoci horlivých pomocníků svůj vliv na ůze
mí církevního státu znamenitě utvrdil. Mocný nří
tel papežův Karel IV. byl r. 1355 korunován v Mi
láně korurou Železnou a pak ode dvou kardinálů
slavně korunován v samém Římě. Karel poneclal
v Římě 500 jezdců k hájení panství papežova.

Karel použil příznivé doby r. 1361 k důtkli
vému vybídnutí Innocence VÍ, aby přesídlil se
svým dvorem na vlastní území římské. Papež od
pověděl 28. dubna r. 1361 vyhýbavě, vymlouvaje
se na četné překážky. Ovšem hlavně se bál vo
msty francouzského krále, ačkoli mu Karel nabízel
k přesídlení všemožnou pomoc. Innocence VI. vy
bízeli důtklivě k návratu do Říma j básník Pe
trarka a sv. Brigita Švédská.
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Innocenc VL vyřkl klatbu nad králem kastil
ským Petrem Ukrutným, který nechtěl propustit
své souložnice Marie de Padillia a zavraždil jak
svou. řádnou manželku, tak mnohé své příbuzné i
říšské velmože. Leč papežská dutorita nezmohla
nic jak proti tomuto panovníku, tak proti jeho sou
sedu (podobné povahy) králi aragonskému.

Papež dle příkladu svých avignonských před
chůdců pomýšlel na velikou křižáckou výpravu a
začal vyjednávati s 'východním císařem Jansm
Palacologem o církevní spojení křesťanského Zá
padu s Východem, aby výprava spojenými silami
křesťanstva docilila tím spíše úspěchu. Leč vpro
střed práce zemřel r. 1362.

Nástupcem Innocencovým stal se opat Vilém
Grimoald pod jménem Urbana V. Petrarka a jiní
připisovali zvolení tohoto muže Božímu vnuknutí.
Nový papež začal reformovati horlivě, staral se,
aby jehodvůr byl vzorem křesťanského života.
Poslal z Avignona domů všecky preláty, kteří se
tam oddávali zábavám, staral se o to, aby církevní
obročí byla obsazována dle zásluh, obnovil zákony
o slavení provinciálních synod, bojoval rázně pro
ti lichvě, souložnictví, svatokupectví, přepychu a
hromadění církevního obročí.

I tento papež usiloval o výpravu křižáckou;
kázal sám kříž, získal pro úmysl svůj řadu krá
lův a knížat a ustanovil za vůdce výpravy Iran
couzského krále Jana. Dobyto r. 1365 některých
úspěchů v severním Egyptě, ale tyto zmařený ne
ochotou západokřesťanských panovníků, kteří přes
horlivé povzbuzování papežovo v kritické chvíli
se oddali nečinnosti.



IV. Pokusy papežské stolice o zlomení francouz
ského jha.

O Urbanovi V. hned po volbě se proslýchalo,
že chce přesídliti svůj dvůr do Říma. Snad právě
proto hned po volbě (v listopadu r. 1362) navštívil
v Avignoně papeže sám francouzský král a prodlel
u něho celou zimu. Francie velice žárlila na moc
císaře Karla IV. a na jeho vliv u papežského dvo
ra. Vědělo se, jak Karel usiluje osvoboditi papéž
skou stolici z vládních pout francouzských. Proto
podniknuta velice tuhá akce proti šlechetným ú
myslům Karlovým. Francouzská politika však ten
tokráte byla donucena k ústupu. Když nastoupil
na trůn francouzský sestřenec Karlův Karel V.
nastala pro císařův plán doba velice příznivá, pro
tože nový vládce Francie nebyl tak panovačné po
vahy, jako jeho předchůdce Jan. Císař Kareí ne
prodleně vypravil do Avignona poselství, jímž vy
bízel papeže k přesídlení a nabízel mu k tomu
svoji pomoc. Papež poděkoval a vyjádřil se, že je
ochoten vyplniti žádost Karlovu. Od té doby jed
náno mezi císařem a papežem prostřednictvím po
slů často, leč jednání tolik zdlouhavé ještě nevedlo
ke kroku rozhodnému. Proto císař raději na opětné
pozvání papežovo uchystal se sám k cestě do A
vignona. R. 1365 byl náš panovník slavnostně s
velikou nádherou od dvora papežského vítán, ná

sledovaly časté, velice důkladné porady. Daleko
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sáhlý podnik vyžadoval největší obezřetnosti, ne
mělo-li nějakým chybným krokem přesídlení uvé
sti církev do nových zmatků.

Francouzským kardinálům ovšem se nechtělo
do polou zpustlého Říma, ale Karel nasazoval vše
cky páky, navštěvoval kardinály v jejich bytech
jednotlivě, udílel jim různé dary a privileje, jen
aby je učinil povolnější. Ovšem že také bratr krá
Je francouzského Ludvík vévoda z Anjou, který
císaře slavnostně uvítal a porad se súčastnil, hle
děl plánu Urbana V. vstříc s velikou obavou. ke
všemu přistupovaly velice neutěšeně, znovu hroz
ně rozhárané poměry italské, které mohly silně
nepříteli papežovu Bernabovi Viskontimu a proti
četným italským lupičským rotám. Karel dal se
ohroziti bezpečnost papežovu v Italii. V Avignoaě
tedy již nyní došlo k rozhodnutí, jakým způsobem
vystoupiti proti mocnému a stále nepokojnému
ještě v Arlesu korunovati za krále Arelatského,
aby tak zdůraznil císařská práva v tom kraii. Ta
ké zde vykonal hned jako vrchní pán několik
aktů vládních. Takovým způsobem demonsiroval
Karel také v zájmu dobré věci svou moc vůči
Francii. V Avignoně a Arlesu pobyl Karel celkom
17 dní. 9. června se vydal na zpáteční cestu. Pa
pež prý mu řekl při loučení: »Císaři pane, jiného
Vám neumíme říci, než že Vám rádi všecka uřání

vyplníme.« Karel vrátil se také z cesty avignonskévelice potěšen.
Císař. na říšském sněmu ve Frankfurtu r. 1366

uvažoval se zástupci říše, jakým způsobem by se
umožnil papeži nejbezpečnější pobyt v Římě. Leč
hodrostáři duchovní i světští, ačkoli se jednalo i
© politické dobro říše německé, nejevili ochotu k
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výpravě říšského vojska k potlačení velikých ital
ských nepořádků. Zato však Bernabo Viskonti ora
coval proti plánům Karlovým velice houževnatě,
získávaje si penězi v různých státech přátcie -jak
čilou diplomacií, tak penězi.

Za takové nevlídné situace oznámil papež úřed
ně svůj rozhodný úmysl, že přesídlí svůj dvůr do
Řím2. Ustanovil, že se na římskou výpravu vydá
o velikonocích r. 1367. Marně zrážel jej s toho
šlechetného úmyslu král francouzský Karel V.
marně téměř všichni kardinálové v okamžiku r9z

„hodrém odporovali. Papeže neodstrašila ani ta o
kolrost, že mu nemohl císař poskytnouti bezpečný
průvod v pravý čas, protože po sněmu musil urov
návati v Němcích soukromé války.

Papež opustil 30. dubna 1367 Avignon a dostal
se přes Marsilii, Janov a Livorno po moří dně
4. června do přístavu Corneta v církevním státě,
kdež jej přijal jeho římský náměstek kardinál Jiljí
z Albornozu s velikým počtem prelátův a šlechti
cův. Odtud papež byl doprovázen do Viterba, kde
marně dlouho čekal na příchod císaře Karla.

Karlovi zatím se podařilo přece sehnati veliké
vojsko jak ze zemí koruny české, tak německé,
s kterým podnikl do Italie triumfální výpravu. I
talští nepřátelé papežovi užasli a když voje Kar
lovy dobyly proti buřičům některých úspěchů, pod
dali se sami hrdí Viskontové. Konečně shledal se
císař 17. října s papežem ve Viterbu, odkudž táhl
se svojí mocí napřed. Papež ho pomalu následoval.
Když pak Urban V. se přiblížil dne 21. října k ŘÍ
mu, vyšel mu Karel vstříc s veškerým duchoven
stvem a množstvím lidu. Když papež s panovní
kem se ocitli u brány vedle Andělské tvrze, ssedf
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Karel s koně a vlastní rukou uchopil otěže bílého
komoně, na němž papež „seděl a doprovázel tak
pěšky nástupce sv. Petra až k stupňům Svatope
trského chrámu ve Vatikáně. Tato pokora císařova
působila na diváky hlubokým dojmem. Očitý svě
dek Coluccio Salutati psal o tom učenému Boccac
ciovi: »Římští preláti v průvodu papežově byli
u vytržení, když viděli, že císař jejich vrchní hlavě
tak velikou poctu prokazuje. Římský lid přibínal
v davech, jsa radostí bez sebe, spatřit oba panov
níky světa v tak veliké sjednocenosti.«

Nebyla to pouhá pokora, která vedla Karla
k projevu tolik uctivému. Karel jako uznaný vrchní
ochrance všeho křesťanstva před tváří tisíců a ti
síců chtěl položiti důraz na veliký majestát moci
papežské, který francouzská vláda tolik zastiňova
la. Chtěl příkladem povzbuditi křesťanstvo, aby
aspoň nyní pohlíželo na papeže jako na vznešeného
suveréna, kterému mají projevovati zvláštní úctu
všichni křesťanští velmoži. Karel ujal se papeže
k vůli reformaci a chtěl před světem okázalým
projevem dokumentovati, že reformace v celém
chorém ústrojí církevním není možna bez úzkého
spojení s řádnou viditelnou hlavou církve. Jestliže
francouzská moc pokořila svéprávnost apoštolské
stolice, měla se náprava státi utvrzením staroby
lého práva církevního, měla se vrátiti papeži plná
svoboda v rozhodování o věcech církevních.

V Římě pobyl Karel asi dva měsíce, rokoval
s papežem horlivě o záležitostech katolické církve.
římského císařství a pod. Pak ještě na zpáteční
cestě s velikým nebezpečenstvím vlastního života
utvrdil v Halii moc jak císařskou, tak papežskou.
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Urban V. byl pravým otcem vdov a chudých,
štítem nevinných a potlačovaných, podporou u
čencův a studujících, z nichž tisíce mu za svou
výživu na různých universitách děkovali. Urban
založil také v Montpellieru kolej pro lékařství se
dvanácti místy pro chudé studující. Žil pro svou
osobu velice prostě, životem mnišským, tak že
po jeho smrti některá knížata žádala, aby byl
prohlášen za svatého.

Leč přece ani tento papež, jemuž opravdová
reformace tolik ležela na srdci, nezdolal nepříznivé
poměry. Po odchodu Karlově ochabla jeho stateč
nost, když se stahovaly nové hrozivé mraky. V
Miláně Bernabo Viskonti znovu začal nepokoje,
v Perugii vypuklo povstání. Vůbec ve XIV. století
byly politické poměry italské tak bouřlivé a roz
hárané, že nepokoiná šlechtická krev viděla v bo
jích nejnesmyslnějších svůj život a že nevydržela
dlouho v míru ani za poměrů velice příznivých.

Kardinálové byli velice nespokojeni; tuto ne
spokojenost rozmnožil ještě papež sám tím, že

mezi devíti novými kardinály jmenoval šest Francouzův,
Urban V. také osobně dychtil po návratu do

domova a předstíral, že jest potřebí jeho přítom
nosti v Avignoně k vůli urovnání sporů mezi Fran
cií a Anglií. Horliví reformátoři katoličtí marně
připomínali, že útěk papežův z Italie může se státi
příčinou církevního rozkolu. Papeže napomínal
Petrarka, Římané prosili snažně, aby Urban V. u
pustil od úmyslu tak osudného. Sv. Brigita pro
nesla prorocké hrozby, že papež zemře, jakmile
Italii opustí. Papež nevzpomněl si na význam zbož
né pověsti, která hlásala, že Ježíš zadržel sv. Pe
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tra, prchajícího z Říma před hroznými strastmi.
Urbanovi rozhodně nehrozilo tak strašné utrpení
jako papeži prvnímu, měl v době kritické dáti pří
klad statečnosti duším zemdleným. Leč papež 5.
září 1370 odplul z Corneta do Avignona, kamž
dorazil 24. t. m. Leč již 19. prosince téhož roku
skonal. Návrat z Říma vítali s velikou radostí
francouzští kardinálové, francouzský . královský
dvůr, plesali nad ním sobečtí politikové italští, ale
Karel IV. spolu s jinými upřímnými reformátory
trpce hleděli na to, jak jejich dlouholetá, velice
nadšená práce jest mařena.

Nástupce Urbana V. Řehoř XI. byl mužem
velice zbožným, pokorným, mírumilovným a uče
ným. Jestliže již jeho předchůdce vykonal pro spo
jení křesťanského Západu s Východem mnoho,
staral se Řehoř rovněž horlivě o sjednocenost kře
sťanstva, aby svorným postupem vyznavači kříže
zlomili velikou zotročující moc mohamedánskou.
Také pečoval o nápravu duchovenstva. Za vlády
Řehořovy v KHaliinastalo veliké bouření proti fran
couzským úředníkům ve státě papežském. Italský
národní duch vzpíral se proti cizím správcům. Zdá
lo se, že celé panství papežovo bude v Italii zni
čeno. Kdyby byl Urban v Italii vytrval, zajisté
by se nebývala vzpoura tolik rozšířila. Mocným
zakročením Karla IV. vlny povstání se klidnily.
Na smír pomýšlela i mocná Florencie, která pro
střednictvím osvícené dominikánky Kateřiny Sien
ské zvala papeže k přesídlení do Říma. Papež při
jal sv. Kateřinu s velikou úctou a protože věděl,
že tato proslulá řeholnice byla vždy pamětliva
jen prospěchu církve, vložil podmínky míru do
jejích rukou. Leč kroky sv. Kateřiny byly zma
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řeny florenčany nepokojnými, kteří chtěli papeže
zbaviti v Italii vší moci tak, aby jich nemohl nikdy
trestati. Vypukla nová válka, v níž najatí žoldné
ři papežští páchali v Italii veliké ukrutnosti.

Za této krušné doby, kdy papežská stolice
ztrácela přízeň v italském lidu, odhodlal se stateč
ný Řehoř k energickému činu. Ohnivá slova sv.
Kateřiny aspoň nyní působila k tomu, že papež se
odhodlal k návratu do Říma. Římané hrozili, že si
zvolí vzdoropapeže, francouzské požadavky byly
nenasytné. Jiné rozhodnutí nezbývalo pro duchov
ního vůdce církve, který měl na mysli o nápravu
se postarati opravdově. Marně papeže zdržovali
ve Francii rodiče a čtyři sestry, král francouzský
a kardinálové. Ačkoli papež ani neuměl italsky, 0
pustil 13. září 1376 Avignon a odebral se do Ja
nova, kdež zmařila bdělá sv. Kateřina všecky po
kusy těch, kteří se snažili ještě nyní pohnouti pa
peže k návratu do Avignona.Po hrozných moř
ských bouřích dostal se do Corneta 5. prosince.
Do Říma papež vjel za obrovského jásotu oby
vatelstva 17. ledna 1377. Hrozivý odboj.v Italii
vlekl se dále, až docela papež se uchýlil k vůli
větší osobní bezpečnosti do Anagni. Řehoř ze
mřel 27. března 1377. Krátce před svojí smrtí, před
vídaie nové intriky vlády francouzské, dal kardi
nálům ze své vrchní církevní moci dovolení, aby
přistoupili k volbě nového papeže hned po jeho
smrti, nečekajíce kardinálův avignonských.

Z toho, co dosud pověděno, vysvítá, že zbah-'
nělé poměry nezavinila pouze hierarchie, nýbrž

3
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velikou měrou i despocie světská. Divně se vyjí
mají přísné soudy středověkých velmožů nad hie
rachií, uvážíme-li, jaký Iví podíl měli laičtí diplo
maté na církevní korupci. Chybovali jednotliví Tein
pláři a také za své výstřednosti odnesli veliký
trest. Chyboval nemírným nátlakem Bonifác VIII.
Leč světská vláda páchala dlouhou dobu neodpu
stitelný hřích. že nepopřála církvi svobodu ani
v záležitostech nejvnitřnějších, že pokládala papež
ský stolec i s kardinály za své zajatce. Kdyby byla
měla na zřeteli reformaci opravdovou, byla by
mohla vykonati v té příčině práci obrovskou. —
Vždyť sami papežové avignonští většinou dychtivě
čekali, kdy jim mocní politikové poskytnou v tom
směru pomoci. Pozorovali jsme, že i za poměrů
tolik nepříznivých, kdy šlechta činila si přední ná
roky na vynikající hodnosti církevní, byli voleni

-za hlavy církve i mužové z rodu nejnižšího a hod
nostáři takoví, o nichž předem bylo známo, že
začnou rázně reformovati. Na avignonském dvoře
ovšem panovaly značné zlořády, leč viděli jsme,
že sami ujařmení papežové; zvolení z milosti vlády,
starali se značnou měrou o nápravu. Dále starost
Avignona o potlačení fanatických Msrkáčů, jejich
ochrana nevinně pronásledovaných židů; touha po
osvobození křesťanstva ze jha tureckého byly sna
hami velice chvalitebnými.

Tedy ani papežové avignonští nezasluhují ob
viňování paušálního. Dlouholetý zápas papežského
stolce s Ludvíkem Bavorem prozradil, jak veliká
korupce bujela i na stolcích světských knížat, kte
ří podporovali nejpohoršlivější nekřesťanské činy
Ludvíkovy. Německo, které stýskalo na francouz
ské intriky, na závislost apoštolské stolice, v oka
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mžicích kritických, kdy sám císař Karel IV. po
vzbuzoval k zlomení jha, nechávalo papeže skoro
bez pomoci. Italští mravokárci, jakmile zpozoro
vali, že by přesídlení papežovo obmezilo jejich
despocii, hned i krvavými boji snažili se dobrým
úmyslům papežovým překážeti. Patrno tedy, jak
za rozhárané -a korupční poměry církevní byli
spoluzodpovědni vlivní representanti moci laické.

Při tepání tehdejších' zlořádů zapomínají naši
protivníci rádi, jak obrovskou práci vykonali pa
pežové avignonští pro rozvoj osvěty. Kdo pro
kulturu horuře opravdově, "musi vděčně uznati,
jak velikou oporu měli učenci a umělci u mocných
hodnostářů církevních. Již proto, že náš národ
za babylonského zajetí papežů dospěl v poměru
k sousedům v kultuře a moci nejvýše, nezaslouží
si avignonští papežové od nás neustálých výtek.
Co velkého v Čechách za doby zlaté vykonáno,
stalo se v rámci a za podpory katolické církve.

V samém přepychovém Avignoně byly tehdy
divy umění a učenosti, hleděno k němu jáko k
srdci všeho inteligentního křesťanstva. Do Avig
nonu spěchal každý, kdo jen trochu mohl. Avig
nonští obyvatelé s chloubou říkali: »Kdo se vzda
luje od Avignonu, vzdaluje se od rozumu.« — Pa
pežský palác považován za nejkrásnější a nejmo
hutnější dům světa. Nádherné, vysoké chrámy,
jakož i paláce kardináluv a jiných hodnostářu dru
žily se k němu malebně.

Dnem i nocí na stech zvonic slavnostně vy
zváněly zvony, volajíce do chrámu, vítajíce sv.
Otce, vyprovázejíce cizí vyslance a kardinály. V
noci zářily osvětlené Madony na rozích ulic. Z da
lekého východu přijížděli kupci, přicházeli poutní
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ci.se zpěvem z nejvzdálenějších končin, všude nei
pestřejší hemžení. Byla zde veliké kolonie učen
cův a umělcův. Večer pod balkóny ozývaly se 0
hnřvéšerenády, zpívány vzletné písně Petrarkovy.
Všude bujná radost ze života, přerušovaná občas
horlivým hlasem cizích i domácích asketů, káží
cích pokání. Celý život avignonský uváděl pří
chozí do ovzduší pohádkového.

V této době vzrůstaly gigantické postavy ta
kých umělcův a učencův, kteří zajistili si nesmr
telnou slávu i v kruzích, jež jsou naší církvi ne
přátelské. Papežové svou vzácnou přízní umožnili
tisícům a tisícům talentů znamenitý rozvoj kultur
ní.



V. Veliký církevní rozkol.

Ačkolinávrat papežův zbavil apoštolskou.sto
lici nesnesitelné francouzské atmostéry, přece ne
odstranil dlouholetých truchlivých následků avig
nonského zajetí. Ve chvíli papežova skonu dlelo
z 23 kardinálů v Římě pouze šestnáct. Z nich bylo
11 Francouzů, kteří v otázce nové volby se dě
hli na dvě strany, čtyři byli národnosti italské a
jeden španělské. Městské úřady římské naléhaly
na kardinály, aby zvolili Římana nebo aspoň Ita
la. Lid římský velice se bál, aby zvolení papeže
původu francouzského nemělo v zápětí nové pře
sídlení papežského dvoru do Avignona. Proto bouř
livě na všech stranách (zvláště před Vatikánem)
provolával za velikých hrozeb ťotéž, co žádali zá
stupcové města. Tu se sjednotili kardinálové na
Italovi, barském arcibiskupu Bartoloměji Prigna
novi. Tento byl 9. dubna 1378 slavnostně introni
sován jáko Urban VI. Všichni kardinálové bez vý
jimky poddaně novému papeži holdovali a účast
nili se jeho konsistorních porad. Také mu kardiná
lové dle starého zvyku dávali na znamení odda
nosti dary; sám pozdější vzdoropapež kardinál Ro
bert Genevský mu daroval skvostný prsten. Sbor
kardinálský zase dopsal do Avignona, že veden
jsa Duchem sv., svobodně a svorně zvolil arcibi
skupa barského. Avignonští kardinálové s počátku
zvolili stanovisko vyčkávací, nepozvedli odporu
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a konečně (po třech měsících) vyjádřili papeži své
uznání. Také vyvěsili v Avignoně jeho znak a po
ručili veliteli Andělského hradu, aby jej nové hla
vě církve vydal. (Sám Řehoř XI. přikázal veliteli,
aby hradu nevydával nikomu bez svolení kardiná
lů zbývajících v Avignoně.) Kardinálové také ohlá
sili volbu nového papeže listy vlastnoručně pode
psanými císaři Karlovi a; všemu křesťanstvu. Tedy
jak v Římě, tak v Avignoně a celém světě kře
sťanském pokládána byla volba Urbana VI. za plat
nou, nikdo proti ní neprotestoval v čase, kdy pro
test moh! míti právní účinky.

Papež, jemuž umožnila říditi osudy křesťan
stva žárlivost a nesvornost kardinálů francouz
ských, byl velmi dobrým znalcem složité správy
církevní, byl nepřítelem simonie a světáckého ži
vota duchovenstva. Vynikal přísnými mravy a ve
likou horlivostí ve službě Boží.

Leč právě ta vlastnost, která se často pře
mrštěně chválívá u některých bludařův a rozkol
níkův, otřásla jeho postavením a přivedla na cír
kev nejtrapnější svízele a ponížení. Papež chtěl
reformovati rychle, se vší bezohledností. Leč měl
uvážiti, že neduhy, které se hromadily v církvi
tak dlouhou dobu, nedají se odstraniti náhlým cí
sařským řezem, že lze v církvi spěti k úplné ná
pravě jenom krok za krokem. Moc nezávislého
papežství ještě nebyla v Římě dosud utvrzena.
mocní nepřátelé jak francouzští, tak italští a jiní
čekali dychtivě na příležitost k novému ponížení
papežovu. Trapné nesnáze. s jakými se setkal v
Italii již Urban V.. vyzývaly k nejopatrnějšímu ří
zení tělesa církevního. Sami kardinálové, kteří
měl: býti papeži zdatnou podporou, byli živlem ve
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lice nespolehlivým, drážděným proti hlavě církve
od vlády francouzské.

Zkrátka — jediný chybný krok — a mohlo
býti zničeno všecko to, co Karel IV. a jiní horliví
zastanci papežského panství římského s velikou
námahou podnikli. Leč přísný mravokárce Urban
proti byrokratickým hodnostářům vystupoval ve
lice příkře. Káral především přepych a světský
život kardinálův, až se jich někdy dotýkal nespra
vedlivě, nazývaje je omezenci, křivopřísežníky a
pod. Zahanboval je také veřejně. Při svém prud
kém kárání nepamatoval na to, jak otcovsky káral
přestupníky sv. Pavel, jak dbali sv. apoštolé toho,
aby třtiny nalomené přílišnou přisností nedolomili.
Měl si dobřě vštípiti do paměti, že Kristus odpo
ručoval netoliko holubičí prostotu, ale také opatr
nost.

Papež káral kardinály pro jejich přijímání
darů v církevním řízení, vyčítal kardinálovi Janu
de la Girange, že jako papežský legát ve Florencii
prospěchy církve zradil. Kázal všem biskupům,
aby se vrátili ke svým stádcím a zachovávali re
sidenci. Tak vzrůstala osudná roztrpčenost zvlá
ště mezi kardinály francouzskými, podpalovaná ke
všemu vydatně náhončími vlády francouzské.

Při svém způsobu reformace zapomněl papež
na velice důležitý obranný čin pro případ revolty
francouzských kardinálův. Ačkoli mu sv. Kateřina
Sienská radila, aby ihned jmenoval nové zdatné
kardinály a tak zlomil převahu francouzských ve
sv. sboru, přece tak neučinil. Naopak v nepochopi
telné krátkozrakosti jen hrozil před několika fran
couzžškými kardinály, že učiní kardinály tolik Vla
chů. až počtem tím Francouze převýší. Neobratný
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věru diplomat, který dává předem nahlédnouti
svým sokům do velice důležitých vlastních plánů.
Při té hrozbě zbledl kardinál z Genevy a opustil
papežskou jizbu. Papež také zcela zbytečně se
znepřátelil s několika velmoži.

Nevole mezi kardinály rychle vzrůstala, až na
počátku května odešli dva s dovolením papežovým
do Anuagni, předstírajíce, že potřebují zdravého
povětří. Za nimi následovali jiní. Vzdálenost od
Říma činila tyto hodnostáře smělejšími a politika
francouzská mohla nyní na ně působiti pronikavě
ji Francouzský král Karel V. dráždil kardinály k
rozhodnému odbojnému kroku a slíbil jim pro pří
pad potřeby i válečnou pomoc.

Za takých okolností zjednali | si rozhněvaní
kardinálové i některé spojence v Italii a vzali do
svých služeb zbytky bretoňských žoldnéřů, kteří
dříve sloužili papeži Řehoři XI. Papež, vida na ob
zoru hrozivé příznaky rozkolu, počal s nelovál
ními kardinály přátelsky vyjednávati. Tito však
provázeli papežovy domluvy pokryteckým údi
vem. Ale týž den. kdy slavnostně osvědčili svou
věrnost, měli v bytě kardinála Genevského poradu
s Italy, popirali v ní platnost volby Urbanovy a
zvali je, aby jim pomohli stolec apoštolský znovu
obsaditi.

Konečně 13 odbojných kardinálů poslalo pa
peži zcela určité písemné vyzvání, aby se podě
koval, protože prý jeho volba nebyla svobodnou.
Bylo zvláštní, jak teprve nyní začali se kardiná
lové starati až příliš pečlivě o svobodu církve!
Papež dával návrh, aby o ptatnosti volby roz
hodl církevní sněm. Leč v odbojných kardinálech
ozvalo se zlé svědomí, věděli dobře, že by sněm
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volbu učiněnou schválil. Odebrali se do Fond pod
ochranu královny neapolské.

Zpráva o těchto dalekosáhlých příšerných u
dálostech těžce se dotkla stařičkého, churavého cí
saře Karla IV. Zkušený panovník předvídal dobře,
jak velikou rozháranost může přivoditi volba vzdo
ropapeže, který by byl poslušnou loutkou v rukou
krále francouzského. Pak by byly poslední věci
daleko horší prvých. Karel tudíž vypravil jako
vrchní ochránce církve -posly ke kardinálům, dá
vaje jim napomenutí, aby se vrátili k Urbanovi
protože krátce před tím sami vyhlašovali jeho vol
bu za řádnou. .

Císař také neopomenul vyzvati neapolskou
královnu Johanku, aby zakázala svému manovi
hraběti z Fond spolupůsobení při vzdorné akci od
bojníků. V příslušném listě zarmoucený Karel
osvědčoval: »Nejjasnější kněžno, sestro nejmilei
ší! Sluší se, aby majestát císařský zveleboval říši
a aby užitečně měl na zřeteli, zhoubná nebezpe
čenství různic, zvláště těch, kterými se poškozuje
stav a kýžený klid veškeré svaté církve Boží.«
Karel pokračoval, že císařský majestát nese vzdor
kardinálů s tím větší těžkostí, že poznává, jak
takový »rozstrk« vede k ponížení papežského stol
ce a k podvrácení poslušnosti k víře křesťanské.
Cisař dosvědčoval, že má uloženy listiny, které
svědčí o zcela řádné a svorné volbě nového pa
peže od kardinálů nyní vzdorujících. Pak pokra
čoval rozechvěně: »Mnoho.a právem se divíme,
který se to vyskytl mezi veledůstojnými pány
kardinály svůdce a nikoliv rádce, jenž se odvážil
zlobně naseti tak pohoršlivé věci, tak zhoubné
říši a škodlivé spáse duší, na pole svaté církve
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Boží, která představuje jednotu víry a shromáždě
ní věrných Kristových..Jak mohlo klesnouti do
takové pošetilosti tolik velice zkušených mužů?
Jest přece potřebí, aby svojí svorností a ochra
nou pomáhali papeži šťastně vládnouti a lidi ku
spáse přiváděti« Proto Karel královnu žádá, ano
pro milosrdenství Nejvyššího snažně prosí, aby
vpřímně pomohla takovou nesnáz odstraniti. Nechť
nejsou lidé uváděni do bědných zmatků. Nesrov
nají-li se kardmálové s papežem, ať Johanka
přísně poručí svému manovi, aby přerušil své přá
telství s odbojníky a aby jim žádné rady a pomoci
neposkytoval.

Zkrátka Karel chtěl spravedlivé řády církevní
hájiti až do posledního dechu.

Bohužel, ani hlas Karlův nic nepornohl. Odboj
níci docela se uchýlili k obmyslné taktice další.
Každému ze tří italských kardinálů, kteří posud
obývali na území církevním v Sezze, dělali naději,
jako by právě on měl býti za papeže vyhlédnut.
Takovým způsobem přilákali všecky tři lehko
myslné ctižádostivce do Fond, tam s nimi vstoupili
v paláci hraběte Onorata do konklave a zvolili
ihned při prvním skrutiniu za papeže (20. září
1378) kardinála Roberta Genevského, který hod
nost přijal s velikou dychtivostí a nazval se Kle
mentem VII. Vzdoropápež byl pokrevně spřízněn
s královským- rodem francouzským. Patrno, jak
všecko bylo podrobně a bezohledně © smluveno
s francouzskou vládou, aniž se vzal nejmenší
zřetel k obecnému blahu církve. Klement VII. dou
fal, že jej dokonce uzná i rod Lucemburský, k ně
muž jej pojilo vzdálenější pokrevní příbuzenství.
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Italští kardinálové se volby nesúčastnili, ale u
znali ji za kanonickou. :

Pozdě vyplnil Urban VI. svou předpověď,
v hrozné tísni teprve o hodině dvanácté (dva dny
před vzdorovolbou ve Fondech) jmenoval 29 no
vých kardinálů, mezi nimiž byl i pražský arci
biskup Jan Očko z Vlašimě. Leč právě proto také:
vzdorní kardinálové se svou zradou | pospíšili.
Hřích odbojných kardinálů charakterisovala sv.
Kateřina těmito slovy: »Ďáblové v lidské podobě
předsevzali volbu a nezvolili zástupce Kristova, ale
antikrista.« Klement VII. byl muž velice marnivý
a širokého svědomí.

Ačkoli Urban nebyl politikem prozíravým, dluž
no vytknouti, že největší vinu na moru církevního
rozkolu měla vláda francouzská, která pracovala
jidášskými intrikami, jakmile [pozorovala, že se
její panství nad papežstvím úplně bortí. Vzdoro
papež ovšem nyní se musil státi poslušným pa
pežského dvora a trpělivě snášeti zpupnost a dik
táty vynikajících francouzských dvořanů.

Když se dověděl papež Urban VI. o vzdoro
volbě, rozplakal se bolem, uznal, že mnohokrát
chybil a snažil se napraviti své chyby přívětivo
sti. Veškerou naději skládal na rod Lucemburský,
věda, že mu jest Karel IV. oddaným přítelem.

Karel IV. nechtěl nic o vzdoropapeži slyšeti,
poslové císařovi chvátali ke všem panovnickým
dvorům, napomínajíce je k stálé věrnosti k Urba
novi. Tu přední tři křesťané university (pařížská,
oxfordská a. pražská) naléhaly na svolání všeo
becného církevního koncilu. který by měl spor
rozhodnouti. Leč nejdříve se proti koncilu ohra
žoval Klement a později sám Urban. Veřejné mí
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nění v křesťanstvu prohlašovalo, že by měl na
předním místě sprostředkovati císař. Ten však
k žáalostivšech upřímných přátel církevní reformy
skonal již 29. listopadu r. 1378. Po jeho smrti věrně
po boku Urbanově setrval Václav IV. Sám říšský
sněm německý (ve Frankfurtě v únoru r. 1379)
prohlásil se vro Urbana. Poslům krále francouzské
ho se řeklo, že nikoli jejich pán, ale římský král
jest ochráncem církve. V Italii působila ve pro
spěch Urbanův mocně sv. Kateřina, tak že tam
zjednala jeho autoritě uznání. Anglie nepřipustila
legátů vzdoropapežových. Zkrátka osud Klemen
tův by byl dospěl konců »papeže« Ludvíkova.
kdyby vzdoropapeže mocnou pravicí nedržela při
vesle Francie.

Ačkoli se francouzský král přidal k vzdoro
papeži (což již před ním učinilo šest avignonských
kardinálů), přece jenom sama universita stála s
počátku věrně při Urbanovi. Naléhání vládní však
způsobilo aspoň tolik, že se prohlásila pro Kle
menta 24. května 1379 část profesorů.

Některé státy zůstaly na čas neutrálními, ale
konečně neblahý rozkol utvrzen. Klementa se při
držovala Francie, Neapolsko, Savojsko, Skotsko a
některé krajiny německé, Urbana byly poslušny
země ostatní. Proti Klementovi zvedaly se v Italii
tak veliké bouře, že vzdoropapež prohl brzy přes
Marsilii do Avignonu.

A nyní nastal zmatek nad zmatek. Oba pape
Žové vyobcovali se vzájemně z církve i se svými
stoupenci V době, kdy církev iméja tolik půso
biti ha poměry veřeiné, stávalo se právo všude
nejistým. Kdo u jednoho papežského dvora svého
domnělého práva nedosáhl, obrátil se na dvůr dru
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hý, slíbil poslušnost a mohl býti jist, že mu bude
prosba vyplněna. Za okamžité fysické prospěchy
se zadávala velice významná práva církevní. Vzá
jemné boje zasahovaly do jednotlivých diecésí, do
řádů a jednotlivých klášterů. Mnohá biskupství a
opatství byla udělena dvakráte a sváděny krvavé
boje k jejich udržení. Dvojí dvůr papežský a poli
tické podniky obou soků ukládaly světu nové těž
ké finanční oběti. Nářek upřímných křesťanských
horlitelů nad pochmurným stavem, plným zmatků,
byl všeobecný. Stále více vycházelo na jevo, že
v dobách tak těžkých jednotnou církev všeobecnou
rozhodně lidé neudrží, že jen Božímu přispění po
daří se zachovati dědictví sv. Petra.

V těchto přetěžkých okamžicích dával se
uchvátiti rozčilený Urban VÍ. nerozmyslnou vášní,
veliká doba nalezla jej malým. Mstil se bezohled
ně, pokud cítil k tomu moc, plýtval klatbarmi i tam,
kde se jejich bezvýslednosti sokové jenom posmí
vali, vedl války. Svou tvrdohlavou neústupností v
době. kdy bylo tolik potřebí obratné diplomacie,
mnohé ze svých přátel odpuzoval. Jako by se ne
jednalo o osudy křesťanstva celého, iemuž měl
býti »sluhou sluhů« dle vzoru vynikajících před
chůdců, ale jako by miliony křesťanstva evropské
ho byly zrozeny výhradně k vůli tomu, aby slou
žily jemu.

Zatím vzdoropapež čerpal nové síly svou
hladkou diplomatickou formou. Když se pojistil
Klement proti svému svržení důkladně, vytasil se
chytře s návrhem na všeobecný církevní sněm,
který by rozhodl, kdo jest pravým papežem. Byl
hotov pro případ, že by se sněm rozhodl pro A
vignon, jmenovati Urbana VÍ. prvním kardinálem.
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Leč Urban prohlásil, že jest papežem řádně zvole
ným a nepřijal nabídky svého soka.

Po smrti Urbanově (r. 1389) nepřidáli se itál
ští kardinálové k avignonskému Klementovi, ne
hodlali potvrditi nespravedlivý pych. A tak byl
zvolen v Římě Bonifác IX., muž čistých mravů,
přívětivý a rozvážný. Scházela mu však učenost
a obratnost v řízení důležitých záležitostí veřej
ných. Svou vlídností dovedl si získávati přátele i
v kruzích těch, které byl Urban VL.svou příkrostí
od sebe odpudil. Leč nebyl prost simonie. K svým
nákladným stavbám a jiným podnikům pomáhal si
novými daněmi, prodával a zastavoval církevní
statky, obnovil expektalivy. V čase milostivého
léta (r. 1390) vysílal své kvestory (vyběrače pe
něz) i do krajin velice vzdálených, ale nesvědomité
a příliš vyděračné trestal přísně, některé i smrtí.
Pro svou vlastní osobu papež peněz nehromadil
— zanechal při své smrti pouze jeden zlatý osobní

ho majetku. Na klatbu vzdoropapežovu odpovědělklatbou vzájemnou.
Klement VII. netěšil se své usurpované hod

nosti dlouho. Zemřel již r. 1394. Pařížská universita
horlivě, se šlechetnými úmysly pracovala o smí
ření křesťanstva a přimlouvala se, aby také vláda
působila k siednocení. Po smrti Klementově sku
tečně sám král vyzval kardinály avignonské, aby
volbu odložili. Leč kardinálové, tušíce. jaký obsah
se tají v listech královských, otevřeli je teprve
až po konklave. Z 21.přísahalo 18, že každý z nich
v případě zvolení, bude pečovati o jednotu církve
a že se poděkuje, uzná-li to většina sboru za nut
né. Kardinálové pak povýšili jednoho ze svého stře
du. Aragonce Petra z Luny, který se nazval Be
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nediktem XIII. Nový papež sice při kapitulaci pří
sahal, že bude pracovati o obnovu církevní jedno
ty, ano že složí i papežskou důstojnost, bude-li si
toho většina kardinálů přáti, leč po volbě odmítal
tak učiniti. Universita pařížská, která horlivě se
starala o nápravu, zakročila velice důrazně u diplo
matů. Účinek byl ten, že r. 1398 vypověděly ctižá
dostivému a chytráckému hodnostáři poslušnost
Francie, Kastilie a Novara. Tak vznikl vlastně roz
kol v rozkolu. Ačkoli od Benedikta odstoupila vět
šina kardinálů, houževnatý despota vzdoroval. K
velikému pohoršení křesťanstva docela bylo nutno
přikročiti k obléhání paláce avignonského. Při no
vém jednání papež prohlásil, že se hodnosti vzdá,
učiní-li totéž jeho sok; s vlastním svolením stal se
zajatcem ve svéin paláci a byl střežen od svého
přítele vévody orleánského Ludvíka, bratra králo
va. Toto zajetí trvalo čtyři léta, ale siednocení
nepokročilo ani o krok. Konečně Benedikt 12. břez
na 1403uprchl do Chateau-Reynarda, kde se kolem
něho znovu seřadili jeho přátelé a odpadlí kardi
nálové. Tak vítězil vzdoropapež nad upřímnými
reformátory.

Takové neblahé události, jež přinášely pohor
šení za pohoršením,. zasahovaly těžkými ranami
celé církevní těleso, autorita papežského stolce
klesala, z velikých zmatků těžili dobrodruzi, vel
moži dávali si platit svou věrnost k různým pape
žům velikými výsadami, nabývali vlivu reformáto
ři nepovolaní, přidávajíce zmatky nové. O dalších
osudech rozkolu povíme na místě jiném.



VI. Politickéa kulturní zmohutněníčeského státu
v době avignonských papežů.

V době, kdy- stolec papežský byl zmítán vlna
mi osudných zmatků, kdy jeho evropský význam
klesal den ode dne, povznesly se země koruny Če
ské na nejvyšší stupeň slávy a mohutnosti. Záslu
hu o to měl právě ten panovník, který s nevšední
horlivostí soustavně se snažil duchovní moc papež
skou ze světského poručnictví vymaniti.

Když Karel IV. roku 1333 měl rozvinouti svou
politickou činnost v našem krádlovství, užasl nad
tím, do jaké zbědovanosti klesla země jeho rodná
vinou Jana Lucemburského a hamižné šlechty. Ka
rel napsal ve svém životopise: »Království spa
třili jsme tak zpustlé, že jsme nenalezli ani jedi
rého hradu svobodného, který by nebýval zasta
ven se vším zbožím královským, tak že jsme ne
měli kde bydleti leda v domech městských jako
jiní měšťané ... Zemští pánové stali se tyrany,
nebáli se krále, jak se slušelo, poněvadž království
mezi sebe rozdělili.« (Vita Caroli u Dubravia 94,
95.) Státní anarchie byla v Čechách tak hrozná,
že se mmohým Čechůmpři příchodu mladistvého
Karla do Čech zdálo, že se musí v zemi stavěti
zcela od základů nový zemský řád jako v zemi
necivilisované.

Leč mladý spoluvladař Jana Lucemburského
již s počátku osvědčil rozvahu nejvzácnější. Již
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tehdy věděl, že nejlépe jest navazovati na takové
řády, které tvořila dlouholetá zkušenost a jež v
dobách normálních poměrů prospívaly. Poznával,
jak by bylo odvážlivo zříditi řády nové, jichž pro
spěšnost posud žádná zkušenost nepotvrdila. Prá
vě proto syn Elišky Přemyslovny vyvíjel politiku
nejzdárnější, že uměl dobře rozeznávati stín od
světla, že nebyl nakloněn pohodlným úsuďkům pau
šálním. Karlův bystrozrak uhodl, že staré zemské
řády hlavně proto byly na čas bezmocné, že se
buď zanedbávaly anebo že se jich zneužívalo.

Seznav příčiny státní rozháranosti a nejistotu
právních poměrů,s plnou energií odstraňovalzá
vady pravidelného vývoje české říše. Moudrý
tento diplomat pochopil, že jak záležitosti církev
ní, tak státní daleko lépe prospívají klidným roz
vojem než nejhonosnějším a ukvapeným rozbro
jem. Lékař, který by chtěl těžce chorého uzdraviti
ieaním rázem, snadno by pacienta připravil 0 ži
vat.

Karel stal se postrachem i nejmocnějších lu
pičů a jiných vzdorných odbojníků. Statečnost to
hoto rytířského velmože, který se proslavil v ně
kolika bojích v daleké cizině, zavedla v Čechách
velikou bezpečnost. Tudíž dle sdělení Beneše z
Veitmile »stal se takový pokoj v království če
ském i ve všech zemích sousedních, jakého žádný
věk nepamatuje, aniž nacházíme v kronikách, že
by takový (pokoj) býval.« (Beneš 367-8. Dr. Ka
lousek: Karel IV., Otec vlasti, 78.)

Vladař vykupoval královské statky, zabavené
od šlechtických věřitelů Jana Lucemburského. Za
žil při tom velice prudký odpor šlechticů, kteří
poznávali, že vydáním nemovitostí v ruce opráv(4
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něného držitele ztrácejí nadměrný svůi politický
vliv. Karel věděl, že by nemohl panovati svobod
ně, že by se nemohl úspěšně zastávati utiskova
ných, kdyby základnu jeho hmotné a politické sa
mostatnosti netvořil dostatečný majetek.

Karel postaral se o značné rozšíření území
koruny české a utvrzení celitosti, samostatnosti a
svrchovanosti tohoto státu.

Spolu se svým otcem různými smlouvami a
boji připojil k zemím koruny české knížectví slez
ská, jež tvořila rozsáhlejší celek než Morava. Bylo
velikým štěstím pro naše království, že náš pa
novník se stal také císařem německým. Bylo mu
tak umožněno vzájemný vztah říše německé k ří
ši naší vykládati a upravovati ve prospěch našeho
národa, ke kterému celým srdcen Inul.

Karel se postaral o to, aby bylo české státní
právo důkladně pro budoucnost zabezpečeno proti
přehmatům ciziny. Dne 7. dubna 1348 jakožto král
římský potvrdil velikou privilej císaře Fridricha
II. z r. 1212. Dle ní měly Čechy k Německu jen
tyto povinnosti: Český král má dáti svoji hodnost
potvrditi od císaře Německého; jede-li císař ke
korunovaci do Říma, má mu náš král poslati buď
300 oděnců k slavnostnímu průvodu nebo 300 hři
ven s.říbra. Tak zpečetěna samostatnost zemí naší
koruny. Potvrzením jiných listin pojistil Karel mi
mo jiné privileje králi českému i do budoucnosti
titul vrchního číšníka říše Německé a tím i právo
voliti krále německého. (Kalousek: České státní
právo, 25—6.). Nepotvrdil ani jediné staré právní
listiny, v níž bylo psáno, že Čechy nebo Morava
udělují se v léno,
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Ještě lépe postaral se Karel o upevnění po
litické moci našeho státu Zlatou bulou, velepamát
ným to základním zákonem říše německé, který
byl stvrzen na dvou říšsko-německých sněmech
r. 1356. Zlatá bula stanoví, že král český náleží
do počtu sedmi kurfiřtů, kteří mají právo voliti
německého krále; mezi světskými kurfiřty náleží
přední místo králi českému, »poněvadž jest ko
runovaný a pPomazaný« Král český při sněmích a
jiných slavnostních příležitostech v říši německé
má míti přednost před kterýmkoli králem jinýra
jakéhokoli důstojenství, který by nějakou náhodou
také byl přítomen.

Při tom vytčen i jiný rozdíl mezi kurfiřtem če
ským a ostatními. Světská knížectví kurfiřtů po
vymření dědičných držitelů spadala na říši jako
uprázdněná léna, která mohl císař uděliti komuko
liv. Leč císař ani v budoucnosti nesměl uděliti krá
lovství naše jako uprázdněné říšské léno. Mohl
právoplatně udělovati léno nikoli na království
české, nýbrž jenom na hodnosti, které král český
měl jako kuriiřt v říši německé, což ovšem nebylo
žádným ponižováním královské moci našich pa
novníků.

Zlatá bula stanoví dále, že žádný obyvatel
zemí naší koruny nesmí býti poháněn ani v civilní
ani v trestní při k soudům mimočeským: Od do
mácího soudu královského není dovoleno odvolání
k soudům cizím, jmenovitě k soudu císařskému.
Kdo by se k soudu mimočeskému odvolal, ztrácí
svou při. Královský soud český měl zkrátka před
stavovati vrch světského práva nad korunou če
skou.
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Ustanoveno, že králové naši mohou kdekoli
ve svých zemích raziti minci stříbrnou i zlatou.
Mohou také od jiných knížat, hrabat a jiných o
sob v říšiněmeckékupovatia jako darnebzástavu
bráti hrady a statky. Držebnosti,jichžtaktov říši
nabudou. budou držeti svobodně, isou-li svobodné,
a právem manským, jsou-li to léna. Po připojení
jich ke království českému mají z nich odváděti,
co dle práva náleží, říši německé. Byl-li tudíž král
český jakýmsi manem říše německé jakožto drži
tel manských statků německých, to mu nebylo žád
nýin ponížením jakožto králi českému. Naopak při
pomenuté právo zákupní :rozmnožovalo českou

moc v Německu.
-V příčině poradních sjezdů kurfiřtů říše ně

mecké stanoví bula, že se mají konati každoročně
v některém městě říšském. Leč sněmy a soudy
odbývány vždy v některém městě říše měmecké
— nikdy v Čechách nebo na Moravě, ani když.
byla Praha sídelním městem císařů německých.
To také výmluvně svědčí o tom, že naše vlast
pokládána za zemi. ležící mimo hranice skutečné
říše německé.

Zlatá bula o povinnostech krále českého k ří
ši německé jen potud se zmiňuje, pokud tyto po
vinnosti byly*spojeny s jeho manskými statky v
Němcích.

Dr. Kalousek jádro Zlaté buly (pokud mluví
o Čechách) shrnuje takto: »Dle toho byl stát če
ský svrchovaný, správa jeho vykonávala se dle
domácích zákonův a obyčejův samostatně, S cizí
mi pak mocnostmi zavírali panovníci čeští smlouvy
a spolky i podnikali války zcela. neodvisle, neuzná
vajíce nikde žádné moci, která by jim v tom brá



nila. Císařové římští nevykonávali v státě českém
nižádné moci panovnické, ani soudní, ani správní,
nepřicházeli sem leč ve válce, neměli zde žádných
měst, statků neb jiných držebností, jež by mohli
rozdávati nebo v léno udělovati, aniž zde měli
jakých regalií (královských práv) a práv investi
tury (uvádění do úřadu) k prebendám duchoven
ským. Hotovosti válečné císařové nikdy zde ne
vypisovali, daň říšská nikdy nebyla ukládána Če
chám ani Moravě, zákony říšské, krom jediné Zla
té buly Karla IV., zde neměly platnosti, aniž která
mezinárodní smlouva, kterou říše uzavírala s ci
zími panovníky, vztahovala se kdy na korunu če
skou. Stát národa českého byl svrchovaný a Sa
mostatný. Co mu k tomu dříve scházelo, aneb co
bývalo na sporu, to doplnil a upevnil Karel IV.«
(České státní právo, 40, 41), Knížata slezští a mo
ravští nebyli v ničem na říši závislí. Ve všech zá
konech přivtělovacíchjest ustanoveno,že ti vel
moži přijímají země své v léno toliko od králů če
ských. V příčině samé Moravy Karel listem ze
dne 19. května 1366 ustanovil, že markrabové mo
Tavští nejsou nijak ničím povinni říši a kurfiřtům
a že mají míti zření jedině ke králi českému, ja
kožtc pánu lennímu (Kalousek: Karel IV., 153).

Náš král tedy za nepatrné závazky měl i ve
liký vliv na osudy říše německé. Mohl provozo
vati daleko pronikavější politiku zahraniční než
nějaký moderní konsulát státu sebe mocnějšího.

Nynější rozsah zemí koruny české netvoří ani
polovinu té velké plochy, na níž se rozkládala sa
mostatná říše česká za vlády Otce vlasti. Marka
Budišínská a Zhořelecká čili Hořeiší Lužice při
vtělena ke koruně naší přímo. Dolejší Lužice při
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pojena k české Koruně císařskou listinou 1. srpna.
1370 v Praze, v níž ustanoveno, že odvolání od.
tamějších soudů smí se díti pouze ke komoře če
ského krále. —

Konečně r. 1373 připojil Karel k českému státu
samo kurfiřtské markrabství braniborské, R. 1374.
na žádost samých německých stavů braniborských
ustanovil, že se nemá toto markrabství od české
koruny nikdy odciziti. Zajisté jest pro nás velikou
ctí, že samo nynější sídelní město německé (totiž
Berlín) tehdy ochotně se podřizovalo vládě Karla
IV. A tak náš stát sahal na severu téměř až k
moři Baltickému, na západě se vrýval krajem su
bašským hluboce do říše německé, skoro až k sou
sedství Norimberka.

Bystře promyšleným zákonem sepal co nejtěs
něji Moravu s královstvím a dodal: »Knižata, pá
ni, vladyky a města království českého i markrab
ství moravského, všichni a jeden každý zvlášť,
králům českým a markrabatům moravským v tom
případě, kdyby proti tomuto zřízení celkem neb
částečně jednati chtěli aneb jeden z nich by proti
této smlouvě jednal, nemají přivolovati aneb v tom
jich poglouchati, čím by vše aneb něco z toho, což
předesláno jest, mohlo se zíměniti aneb :porušiti.«
(České státní právo, 74—5. Karel IV., 148.) Tak
tedy činil Karel všecky stavy soudci nad takovým
člověkem, který by se odvážil pracovati proti ce
litosti státu Českého.

Karel se postaral o značné rozšíření Prahy.
Poněvadž se stal i císařem německým, nabývala
Praha jako sídelní město krále dvou velikých ří
ší nebývalého významu mezi městy evropskými.
Objem města daleko nestačil k vzrůstajícímu počtu



lidstva, jež se sem hrnulo. Proto na pravém břehu
vltavském založil Karel novou velikou část měst
skou (Nové město). V zakládací listině (z r. 1348)
prohlásil: »Vážíme si toho království nad ostatní
země jako vyvoleného jakéhosi sadu nad pole draž
šího.« (Pelzel: »Urkundenbuch, 46—47.) ©

Karel dle přesně promyšleného. plánu rozdě
loval stavební místa těm, kteří se chtěli v nové
čtvrti usaditi; nařídil, že nejdéle v měsíci musí
se začíti na přiděleném místě se stavbou; v půl
druhém roce musí býti dům hotov tak dalece, aby
se v něm mohlo pohodlně přebývati. Příjemcům
stavebních míst odpuštěny všecky daně na 12 let.
Ta řemesla, jichž provozování působí veliký hřmot
a nepohodlí sousedům, měla se přeložiti dle naří
zení králova do Nového města.

Ovšem nyní na stavebních místech se hemžili
pilní pracovníci; domy, paláce, nádherné chrámy
vzrůstaly s velikou rychlostí, tak že již r. 1351
bylo na staveništi mnoho krásných domů.

V době, kdy Praha tak utěšeně ©vzrůstala,
mohla ovšem přijmouti ve své zdi i veliký počet
vysokoškolského studentstva. Karel chtěl učiniti
z Prahy kulturní středisko celého státu českého
i německého; usiloval o to, aby Praha se stala
předním vzdělavacím ohniskem celé střední Evro
py. Ovšem k tomu bylo potřebí mocné podpory
hierarchie a zvláště papeže, poněvadž tehdy církev
řídila a podporovala evropskou vzdělanost. Zájmy
církevní s občanskými byly tehdy vůbec velice
těsně sepaty. Karel již r. 1346 prosil papeže Kle
menta VI. o svolení k zřízení university; a otcov
ský jeho přítel vydal hned 26. ledna 1347 bulu,
v níž rozhodl, aby byl v Praze zvlažující pramen,
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z jehož bohatosti mají čerpati všichni, kteří žádaší
napojiti se vědeckými poznatky.

Karel pak na valném sněmu stavů království
Českého 7. dubna r. 1348 předložil listinu, v níž
praví, že se stará, jak by jeho království bylo o
zdobeno velikým počtem mužů moudrých. Přikro
čuje k založení, aby věrní obyvatelé jeho krá
lovství, kteří lační po plodech věd, nejsouce nu
ceni dožebrávati se cizí almužny, nalezli v krá
lovství stůl duchovního nápoje pro sebe připra
vený. Zakládá generální studium pro učitele a žá
ky všech čtyř fakult. Bude štědře postaráno o pri
vileje a svobody všech údů. (Frind, Kirchenge
schichte II, 421-3.)

Ve středověku lidé různých zaměstnání sdru
žovali se ve zvláštní společenstva. Známy jsou
nám na př. řemeslnické cechy. Také universita
představovala "zvláštní společenstvo učilelův a

žáků, jež bychom mohli zváti cechem učených;
toto společenstvo tvořilo | privilegovanou obec
s vlastní samosprávnou pravomocí, čili tak zvanou
universitu, v jejíž čele stál rektor, volený od údů
university. Mezi universitou a generálním učením
byl jistý právnický rozdíl. Universita (sdružení
všech údů) představovala samosprávnou obec;
pod jménem »generální studium« rozuměl se ú
stav sám, rozdělený na čtyři fakulty (theologickou,
právnickou, lékařskou a filosofickou čili svobod
ných umění), který měl v čele kancléře jako vrch
ního hodnostáře. Karel ustanovil za kancléře muže
nejosvícenějšího — arcibiskupa Arnošta. Fakulty
udělovaly posluchačům po přísných zkouškách dva
učené grady (stupně, hodnosti). Nižší stupeň hod
nostní náležel bakalářům, kteří obyčejně posíláni
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za učitele na školy do měst venkovských; vyšší
stupeň udělen těm, kteří mohli vyučovati ná uni
versitě samé. Fakulta bohoslovecká těšila se tehdy
přirozeně vážnosti největší.

Přivoláni bystří profesoři (mistři), kteří ko
nali přednášky v soukromých domech; vypláceny
jim s počátku štědré platy přímo z komory krá
lovské. Leč již r. 1352 v dorozumění s Arnoštem
Karel uložil duchovenstvu mimořádnou sbírku čili
kontribuci ve prospěch university. Sešel se obrov
ský obnos, za nějž koupeny statky pro univer
situ. Pak ještě obětavostí Karlovou a metropoli
tovou zakoupeny nové statky a pohodlné budovy
pro účely vysokého učení. Z toho tedy patrno,
jak veliké statky církevní sloužily rozvoji osvěty.
Čeští šlechtici by bývali university ze svých pro
středků nezaložili. Vždyť již snahy Václava Il: o
založení domácí university se rozbily o odpor
šlechty.

Při všestranné péči Karlově o pokrok uče
nosti universitní ovšem zkvétalo vysoké učení co
nejutěšeněji. Universitní údové počínali A ve
správě vnitřních záležitostí úplně samostatně; i ob
čanské přestupky členů pokutovány pouze před
stavenstvem university. Každému studujícímu ky
nuly značné hmotné i společenské" výhody. Přrivi
leje universitní byly tak veliké, že i mnoho star
ších mužů dávalo se zapsati za členy university
spíš proto, aby požívali občanských výsad, než
aby nabyli učené hodnosti. Patrno, že si křesťan
ský středověk velice vážil vysoké vzdělanosti.

Universita Karlova byla první | universitou
v celé střední Evropě; založena v době, kdy ne
bylo university ani v říši německé, ani polské a
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uherské, ani — ve Vidni. Přirozeno tedy, že se
studující ze všech stran do Prahy jen hrnuli. Ze
všech končin německé říše, z Polska, z Uher, Dán
ska, Švédska, Sedmihrad, Chorvatska, ba i z Li
tvy přicházelo do Prahy množství vědychtivých
mužů (Srv. Tomek: Dějepis Prahy III, 283; Děie
university Pražské I, 133), takže cizí studující
svým počtem převyšovali posluchače ©domácí.
I z Francie, Anglie a z Italie se tehdy u nás stu
dující objevovali.

Stálému zvelebování Karlovy university nijak
neuškodilo ani pozdější založení university v Kra
kově (r. 1364) a ve Vídni (r. 1365). Tyto univer
sity byly jen slabým napodobením vzoru Karlova,
diouho byly neúplné. Proudy vědychtivých měly
již do Prahy cestu ušlapanou. A tak pražská u
universita představovala po 70 let přední kulturní
středisko střední Evropy. Již v posledním roce pa
nování Karlova čítalo se na kvetoucí naší uni
veisitě na 7000 studujících (Tadra: Kulturní styky
Čech s cizinou, 299), jichž počet pak ještě stále
stoupal, takže přirozeně Praha již samou univer
sitou znamenitě se zvelebovala a šířila.

-Přípravnými školami k studiu universitnímu
byly školy nižší, které kvetly při /kostelích a
kuášteřích. I tato učeliště dosáhla za Karla IV. val
néno rozšíření; čím více klášterů a kostelů v době
Karlově stavěno, tím více přibývalo škol. Při roz
květu university oživly školy nižší znamenitě, po
něvadž zde počal působiti znamenitý počet baka
lářů, kteří vystudovali na domácí universitě.

Jest jistě pro rozkvět nižšího školství v Če
chách významná ta okolnost, že již za Karla IV.
v Praze bylo nižších škol 18, které ještě v době
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předhusitské dostoupily počtu 25. K tomu všemu
bys v Praze více škol soukromých, sloužících vý
lučně potřebám mužských i žeňských řeholi. U
vážíme-li, že ve Vídni i pozdějšího času byly
pouze čtyři nižší školy, v Krakově pět , v No
rimierce čtyři, musíme -uznati, že nižší školství
bylo v Čechách na daleko vyšším stupni vývoje.
než v zemích okolních (Winter: Život na partiku
lárních školách v Čechách, 9).

Karel zakládáním klášterů vůbec podporoval
vývoi české vzdělanosti. Vždyť sám Palacký na
psal ku chvále klášterů: »Ústavové tito zajisté
sloužili středověkosti za semeniště netoliko nábož
nosti ale nauky a umu, osvěty a průmyslu. — Ta
táž ušlechtilá snaha, která za našeho věku si li
buje v zakládání a podporování spolků, akademií
učených a uměleckých atd., vedla také v život.
středověké ony ústavy, jenže účely těchto (klášte
rů) bývaly ještě vyšší a rozsáhlejší, prostředky
ještž účinnější a tudíž postavení a působení jejich
ještě blahodárnější.« Zkrátka kláštery byly středo
věkými akademiemi věd a umění. ' Při klášteřích
byly znamenité knáhovny, shromážděné velikou
pílí a obětavostí kněžstva. Vysocí duchovní hod
nostáři platili si zvláštní přepisovače knih, aby do-
hotovené přepisy věnovali církevním ústavům.
Tudíž rozvoj vzdělanosti Karel IV. zakládáním a
poJnorou klášterů znamenitě vzpružil.

Bystrý Otec vlasti povznesl kulturu českou
tolik že Čechové za jeho věku daleko předstiho
vali svojí vzdělaností národy okolní. Celou řadu
věhlasných českých učenců vychovala Karlova
universita. Sám Karel byl nejučenějším panovní
kem mezi všemi středověkými | vladaři. Zcela
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plynně mluvil a psal pěti jazyky. Sami doktoři the
„logie projevovali veliký údiv nad jeho theolo
gickou učeností. Když se k spánku ukládal, dával
si předčítati něco z bible; při tom pak z paměti
opravoval, kdykoli se předčítatel při čtení zmí
Hil.Mistry svobodných utnění naplňovala učenost
Otce vlasti takým podivem, že dle slov současného
kronikáře Beneše se vyjadřovali: »Kterak tento
"prospěl v učenosti, který málo školy navštěvoval
a pak ve svém věku jinošském zabýval se více zá
ležitostmi světskými a vojenskými nežli školský
mile (Beneš, 325-6.) Duch Karlův byl tak vše
"straniy, zkoumal a bystře rozhodoval tolik zále
Žitostí téměř najednou, až se divila i daleká ci
zina.

Karel sepsal některá kázání, část vlastního ži
votopisu, legendu o sv. Václavu, veliký počet listů,
v nichž se zračí jeho veliká zkušenost a moudrost.
Nemohl spisovati velice často, zato však horlivě
povzbuzoval a podporoval jiné muže k literární
činnosti. Byl zvláště velikým přítelem spisování
historického. Dr. Kalousek píše: »Neobyčejná úcta
"Karlova netoliko k dějepravě, ale i ků předmětům
jejím a ke všem památkám dávných časů jest
jedním z nejcharakterističtějších rysů v celé jeho
povaze« (Kalousek, 171-2, 199-200). Karel ovšem
přes svoji úsilnou snahu nalezl málo dějepisců by
strých, zručných, léč přece jenom sepsáno více
věcí, jež se staly pozdějším dějepiscům cennými
pomůckami. Nade všecky tehdejší kronikáře Kar
lovy vynikl Beneš Krabice z Veitmile, pražský
kanciuík,

Karel vůbec věnoval bdělou pozornost mužům
učeným různých národův a vyznamenával je vy
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sokými úřady. Zvlášť přilnul k nejslavnějšímu teh
dejšimu básníkovi a humanistovi Františku Pe
trarkovi, který projevoval našemu | panovníkovi.
největší úctu a šířil slávu jména Karlova s nelí
čenou nadšeností. Petrarka věnoval též zvláštní
pozornost učenému Čechu Janovi ze Středy, který
jako kněz byl přijat do kanceláře královské a:
postupoval v hodnostech pod protekcí Karlovou,
až se stal biskupem v Naumburku a pak v Olo
monci. Středa byl učeným humanistou, nadšehým
milovníkem zpěvu a hudby, spisoval a překládal.
(Srv. Museiník z r. 1866, 85—100, 276—297.)

Nejrázovitějším učencem doby Karlovy byl
učený zeman Tomáš „ze Štítného, který se vzdělal
na Karlově universitě. Nejhlubší pravdy theolo
gické a filosofické vykládal ve svých spisech lidu
jazykem národním. Byl to vůbec první muž v celé
Evropě, který universitní a vůbec vyšší vzdělání
populárním poučováním šířil mezi prostým lidem.
Jakkoli proti němu bylo proto od jiných učenců
reptáno, nedal se odvrátiti vysoce osvícený muž:
od dráhy započaté. A jeho dila posud vzbuzují
veliký respekt. Jiným významným učencem doby
Karlovy byl mistr Vojtěch Rankův, který byl po
kládán za nejučenějšího bohoslovce svého věku.
Stal se r. 1348v Paříži mistrem svobodných umění
a roku 1355 docela zvolen za rektora téže slavné
university pařížské. Spisovatelé dějin pařížské u
niversity řadí Vojtěcha Rankova mezi nejslavnější
mistry toho učení ve XIV. století.

Arnošt z Pardubic vynikl i jako horlivý přízni
vec písemnictví. Zavedl do úřadování. svého
zvláštní důmyslné knihovní zřízení, jež potom
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bylo zaváděno i v jiných místech. Třetí arcibiskup
pražský Jan z Jenštejpna studoval na pěti univer
sitách a vynikl již před přijetím vysoké své dů
stojnosti v učenosti tolik, že sám král francouz
ský nabízel mu důstojenství na pařížské universitě,
což však Jan odmítl. Sepsal mnoho theologických
spisů. (Balbín: Bohemica docta II. 139—140.)

Jan Milíč z Kroměříže, proslulý křesťanský
reformátor, vynikal tak velikou bystrostí, že sláva
jména jeho nesla se celou Evropou. Při všech
svých jiných pracech kázal netoliko každodenně,
ale v zasvěcené dny dvakrát, třikrát až čtyři
kráte; k tomu všemu kázání jeho trvalo málokdy
jen hodinu, ale často dvě až tři hodiny. Sám Voj
těch Rankův přiznal, že by sotva za měsíc dovedl
tak* případné kázání složiti, jaké Milíč složí za
hodinu. Když byly předloženy řeči Milíčovy k pro
zkoumání, není-li v nich něco věroučně závad
ného, prohlásil Vojtěch Rankův: »Nesluší se mi je
opravovati, poněvadž jsou sepsána z milosti Ducha
svatého.«

Tak jsme poukázali aspoň na několik veli
kých českých učenců. Nyní pak vizme, jakou veli
kou čest prokazovala cizina učeným českým mu
žům po smrti Karlově i Václavově. Na universitě
botoňské byl doktorem práv Petr Jelito, který
byl povýšen při papežském dvoře na auditora
causarum (přijímatele žalob) a toku 1355 na bisku
pa v Churu. Mistr Jan z Dubé byl v Bologni
doktorem práv a r. 1384 stal se biskupem v Mer
seburku. Podobně na jiných universitách vzdávána
veliká čest učencům českým.
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Ve službách papežových byl veliký počet če
ských inteligentů. Jmenujerme aspoň některé. Voj
těcá Bludův byl r. 1349 kaplanem papežovým. R.
1354Albert ze Žlutic byl registrátorem papežských
listů. V letech 1369—1405byl mistr Petr ze Vše
rub papežským sekretářem. Matěj Čech byl jme
nován papežským kaplanem roku 1371, atd. (Srv.
Tadra: Kulturní styky, 104—111.)

Biskupem tridentským byl r. 1349—1362Men
hart z Jindřichova Hradce. V Bamberce byli ka
novníky: Vilém Zajíc z Hasenburka (1347—1358),
Oldřich z Bělčic (1368); v Pasově Martin z We
selice (1361), Jan z Pořešína (1359). Biskupem fri
sinským byl Pavel Harrach (1359—1377); kanov
níkem v Magdeburce (od r. 1371) Boreš z Risen
burka. atd. V Uhrách byli za Karla Čechové vy
chovateli synů královských a četně byli zaměstná
ni ve vysokých úřadech kanceláře královské i v
hodnostech duchovních; rovněž tak v Polsku.
(Tadra: Styky 145, 149, 157—8, 176, 180—1).

V Polsku i knížectví litevském častou pří
tomností českých inteligentů i častým užíváním
našeho jazyka nabyla řeč česká takového vlivu, že
později jak v Životě veřejném, tak při spisování
úředrích listův užíváno často češtiny. Když byly
pod žezlo Karlovo připojeny Branibory, založena
tam wlivem českým zemská kniha (Landbuch) dle
vzoru výtečně řízených českých zemských desk,
při čemž bezpochyby byli přítomni i osvícení ú
ředníci a písaři z Čech.

Na panstvích, kterých Karel získal ve Falci,
v Míšní a Sasku, byli dosazování purkrabí a jiní
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úředníci čeští, kteří s českými posádkami napo
máhali k udržení pořádku a tím ku zvelebení prů
myslu a obchodu v těch krajinách. — Zkrátka Če
chy za Karla IV. staly se zemí znamenitých u
čenců, důmyslných politiků, úředníků, vychova=
tetů a pod. Ti mužové, kteří na půdě Karlem zky
přené dosáhli znamenitého vzdělání, dovedli si vy
nutiti úctu ciziny za Karla IV. i za vlády jeho syna.



VII. Rozkvět českého umění a rozvoj hospodářský
za Oice vlasti.

Básnictví milostné mělo za Karla dobu zlatou.
S velikým zdarem pěstovány písně duchovní. Zpí
váno horlivě po česku i po latinsku. Sám Karel po
svátný zpěv a hudbu horlivě s Armoštem podpo
roval. Bylo postaráno o dobré zaopatření kůrových
zpěváků (K. Konrád: Dějiny posvátného zpěvu
staročeského, 83. Tomek: Dějepis Prahy III, 150).
Za Karla vlivem francouzským rozmáhalo se v Če
chách hojnější užívání hudebních nástrojů zvláště
struněných, pak dud, trub, rohů a bubnů. (Konrád,
194—5.)

ZaKarla „rozšířilo se velice i básnictví po
učné, satyrické a skládání humoristická. Pracová
no též čile v básnictví dramatickém. Předváděny
často výjevy souvisící s utrpením nebo zmrtvých
vstáním Páně. Flaišhans praví: »V době Karlově
byl zlatý věk staročeského básnictví milostného,
básnictví výpravného a dramatického věk stříbr
ný; ačkoli básně milostné a výpravné nemohou se
silou básnickou a vzornou řečí rovnati plodům z
období předešlého (před Karlem), přec nahrazují
plody básnictví milostného tento nedostatek umě
lou úpravou, plody básnictví výpravného pak vy
nikají při vší své nepůvodnosti svou rozsáhlostí
nad veškeré básně českého písemnictví... . Doba
Karlova jistě pracovala, třebas výsledky té práce

5
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nestály snad všude s její velikostí v náležitém po
měru« (Flajšhans: Písemnictví, 107—8)..

Největšíhorozkvětu a zdaru zaKarla IV. do
čkalo se umění stavitelské. Na stavbu velkolepých
budov věnovány sumy obrovské. Stavělo se v
Čechách s takovou horlivostí jako nikdy předtím
ani potom.

Zvlášť významno jest, jakému širokému vý
voji těšil se v Čechách sloh gotický. Již nový pa
lác Karlův budován »po francouzském způsobů.«

Nejnádhernější památkou stavitelskou z té
doby jest chrám sv. Víta, jeiž stavěli za Karla
Matiáš z Arrasu a po něm Petr Parléř. Veliká část
chrámu s velikým úsilím dokonána již za života
Karlova. Podivem naplňovaly majestátní lodi chrá
mové, krásně se vyjímaly postranní kaple, z nichž
největší péči Karlově se těšila kaple sv. Václava,
jejíž stavba dokonána již r. 1366.Toto místo stalo
se nádherným stánkem umění a klenotnicí, vzbuzu
jící obecrý podiv. Zdi kaple pokryty zlatem, dra
hými kameny, vzácnými perlami a malbami z utr
pení Ježíšova i ze života sv. Václava. Rakev pro
ostatky sv. Václava zhotovena celá ze zlata a o
zdobena nejdražšími perlami a diamanty. Dle slov
kronikáře Beneše tak drahocenná rakev tehdy se
v celém světě nenacházela. (Beneš, 371.) Při stavbě
chrámu pamatoval Karel na zvláštní uctění všech
národních světců kaplemi a oltáři. Netoliko Karel,
ale i duchovenstvo, šlechta a měšťané obětovali
veliké sumy k velkolepému a rychlému dostavění
metropolitního velechrámu.

Zároveň majestátně vzrůstaly štíhlé sloupy
kostela Všech Svatých pod dohledem Petra Parlé
ře, který také přestavěl část velikého kostela sv.
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Bartoloměje v Kolíně. Nejkrásnější z Karlova za
ložení na Novém městě byl chrám Karla Vel.; nej
větší podiv budila a budí dosud jeho smělá klenba
nad střední částí; jen dvě kopule podobného mi
strovského díla byly tehdy v Evropě známy, ale
žádná z nich nebyla tak veliká jako kopule chrámu
sv. Karla;kosteltennazývánposvém zakladateli
Karlov. Klášter Emauzský vystavěn jako budova
velkolepá. Na Novém městě též vystavěn Kostel
a klášter sv. Ambrože, kostel a klášter sv. Kate
řiny, kostel sv. Jindřicha, dům knížat opavských.
V rozměrech velikých stavěn chrám Panny Marie
Sněžné. Chrám Matky Boži před Týnem náležel
k nejlepším stavbám oné doby.

Základní kámen k monumentálnímu Karlovu
mrostu položen 9. července r. 1357.

Ovšem že stavěno velice horlivě i mimo Pra
hu. Nejkrásnější a nejmohutnější stavbou Karlovou
na venkově jest hrad Karlštejn, který se počal sta
věti již r. 1348. Nově zbudovaný hrad náležel jak
svou polohou, tak stavbou k nejtvrdším pevnostem
evropským; stkvěl se nádherou, která přímo osl
ňovala. Zřízeny v něm dva chrámy a dvě kaple.
Nedaleko Karlštejna vystavěn menší hrad Karlík.
Karel dal také stavěti hrad Karlsberg (Kašperk),
Karlsfried a Karlswald, klášter na Mojvíně (Oybin)
v Žitavsku, v Tachově a jiné hrady a kláštery.

Dle příkladu Karla IV. stavěli hojně i jiní Če
chové. Nádherné svatyně stavěny a opravovány
jako o závod, zvedaly se i nádherné stavby sou
kromě. Velmožové stavěli dílem hrady nové, dí
lem starší hrady dle vzoru staveb Karlových ná
kladněji přestavovalia ozdobovali. (Palacký II,
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961. praniš: Dějiny středověkého umění v ČecháchII, 590.
Karei IV. byl též horlivým mecenášem umění

sochařského, které bylo v úzkém styku se stavi
telstvím, protože zvláště gotické stavby byly vy
tvářeny s bohatými sochařskými ozdobami. Ve
likou chloubou Prahy jest doposud bronzová socha
sv. Jiří, umístěná na. dvoře pražského hradu, jež
byla ulita r. 1373. Dílo to, pracované velice detail
ně, jest jedinou památkou toho druhu v celé střed
ní Evropě z doby Karlovy. Pracovány pilně i
sochy ze dřeva, z nichž mmoho dosud zachováno.

Ještě s větší horlivostí podporoval umění ma
lířské. Ačkoli tehdy umění to čítáno mezi cechov=
ní řemesla, vyznamenával Otec vlasti malíře ve
lice okázale. (Palacký II., 360.) Všecky stavby
Karlem založené jsou bohatě vyzdobeny malbami.
Kdekoli byly na gotice volné plochy, všude naná
šeny stěnomalby. Mimo to za Karla IV. vešly v o
becnou oblibu i obrazy tabulové, jichž zvláště u
žíváno k ozdobě oltářů. Karel volal do naší vlasti
největší mistry umění | malířského z ciziny, od
nichž se rychle učili lidé domácí, takže se i z na
šinců“stali umělci vynikající, kteří brzy tvořili v
Čechách většinu. Mezi domácími malíři vynikl za
Karla nejvíce Dětřich Pražský (Dr. Kosina: Veli
káni našich dějin, 91. Braniš: Dějiny, 66—7). Nei
znamenitější památky malířské z doby Karlovy
zachovaly se hlavně na Karlštejně. Hrad ten byl
tak nákladně malbami vyzdoben, že se mu v té
příčině nemohla vyrovnati žádná tehdejší budova:
ve střední Evropě.

Umění malířské razilo si cestu i do odlehlých
vísek. Domy jednotlivých měšťanů | ozdobovány



— 69. —

hojně pěknými obrazy, na štítech domů měst
ských malovány obrazy posvátné i světské. (Bra
niš, 73—6.)

Neobvyklou měrou zkvétala záliba v ozdobo
vání knih umělými malbami, zvláště dovednými
obrázky miniaturními(drobnomalbami)..Za Karla
dospělo malování miniatur uměleckého | vrcholu.
Zvláště v tom oboru proslul Zbyšek z Trotiny. Dle
Braniše Zbyškova »komposice, kresba i barvitost
vyniká výtečností i v pozdějších dobách jen u
mělci první třídy dosaženou.« Dr. Kosina o Zbyš
kovi piše: »Podnes ještě podivujeme se svěžesti
jeho barev, která nevybledla za pět století, u
šlechtilosti jeho tváří, plných hlubokého výrazu a
dovednosti ve složitých závitcích počátečních
písmen. Uvážíme-li pak, že Zbyšek není napodo
biteem žádné z tehdejších škol iluminátorských,
nýbrž duch veskrze samorostlý a svérázný, mů
žeme jej právem nazvati mistrem školy české,
který v umění svém vyvedl díla tak vzácná, že
jim co do ceny nic nenalézáme rovného v sou
věké Evropě západní.« (Dr. Kosina: Velikáni na
šich dějin, 90.)

Za Karla kvetla již u nás též malba na skle;
zachovány nám dosud trosky tehdejší sklomalby
zvláště na Karlštejně a na.Kosti.

Nemalou ctí je pro náš národ, že u nás v době
Karlově počato s prováděním uměleckých prací
mosaikových (obrazů sestavených z různobarev
ných kaménků nebo sklíček); tehdy totiž mosaika.
byla v ostatní střední Evropě věcí úplně nezná
mou. Karel dal provésti veliký. mosaikový obraz
posledního soudu nad portálem iižního ramene
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příčné lodi dómu svatovítského. Jest to nejdů
stojnější památka mosaiková z doby Karlovy.

S velikou dovedností tehdy prováděny práce
zlatnické. Nádherně vytvořena koruna Svatovác
lavská. K uschování ostatků svatých sloužily jem
ně pracované relikviáře. Karel dal pokrýti dvě
věže. hradu pražského olovem silně pozlaceným,
takže z veliké dálky bylo možno zříti oslňující je
jich lesk. Zvláště v Praze byl veliký počet zlat
níků, zlatotepců, zlatolijců a stříbrniíků.

I jiné umělecké živnosti byly v té době u ve
likém květu. Zachovala se toho času vzácná díla
uměleckého zámečnictví. Kvetlo zvonařství a pro
prováděny i jiné mistrné kovolitecké práce.

Chrámová roucha pracována za Karla s nád
herou málokde jinde vídanou. Na vzácné hedvábné
látky domácí krumpléři vyšívali hedvábím, stří
brem, zlatem a perlami půvabné ornamenty i ob
razy světců. (Braniš II., 77—82. Tomek II., 376.)
Braniš práví: »Můžeme říci krátce, že činnost vý
tvarnická byla tehdy ve všech oborech tak mnoho
násobnou, energickou a plodnou, jak může býti jen
v dobách úplného míru a největšího blahobytu, za
vlády umění milovného panovníka, který nejen
vlastními podniky dráhu jí vykazuje, ale i příkla
dem svým jak velmože, tak i ostatní vrstvy ná
roda bez rozdílu stavu a zámožnosti nadšením pro
umění rozněcuje, tak že neschází mu ani dělných
rukou, ani štědré podpory, ani smyslu pro poroz
umění.« Jestliže české umění uchráněno tehdy vý
středností, jsouc věrno národní svéráznosti, »byly
příčinou toho nejen skutečné protivy vnikajících
k nám živlů cizích, ale i mohutná životní sila do
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mnácího těla, které různou cizí stravu zdárně po
třebám svým přizpůsobovalo« (Braniš IL, 83).

Dr. Kalousek napsal: »Výtvarná umění nepě
stovala se v Čechách v žádné době anl dřívější
ani pozdější tak rozsáhlou měrou jako za Karla
IV.« (Kalousek, 161.) Tadra praví, že tehdy domácí
Němci v uměních a vědách byli předstiženi od Če=
chů, jak sc to uznává i od spisovatelů německých
(Tadra: Kulturní styky 402, 404).

Učený Eneáš Sylvius, potomní papež Pius IL.,
který mi'oho Evropou cestoval, napsal ve své hi
storii o zemi České: »Domnívám se, že za našeho
věku žádné království v celé Evropě nehonosí se
tak četnými, tak velebnými, tak vyzdobenými chrá
my jako království české. Chrámy vztýčeny do
nebes, ku podivu dlouhé a rozsáhlé; byly pokrý
vány klenutím kamenným, oltáře postaveny vyso
ko, bohatě vyzdobeny zlatem a stříbrem, pod kte
rým ukrývány ostatky svatých; kněžská roucha
pošívána perlami úprava všecka bohatá, velice
drahocenné nářadí; okna vysoká a velice rozsáhlá
propouštěla světlo průzračným, podivuhodně zpra
covaným sklem. Bylo možno diviti se těm věcem
netoliko v městečkách a městech, ale i ve vesni
cích« (Aeneae Sylvii Historia Bohemica u Dubra
vía, 145). Tak psal cizí proslulý humanista v XV.
století o českých chrámech, které byly valnou
většinouzaloženy -nebo opraveny za Karla IV. a
Václava IV. Zajisté by býval chválil ještě víc, kdy
by pustošivá válka v XV. století nebyla zničila
celou spoustu nádherných pomníků umění z doby
Karla IV. již dříve, než na půdu českého králov
ství vstoupil,
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Svědectví Sylviovo jest tím významnější, že
tento muž velmi dobře znal nádherné památky sta
vitelské v Italii a přes to přece největší chvá
lou zahrnul množství a nádheru chrámů našich. —
Kdyby nebýval obrovský počet uměleckých děl
z doby Karlovy zničen od samotných Čechů, pu
tovali by nyní umění milovní cizinci do naší země
k shlédnutí památek našeho středověkého umění v
podobném množství, v jakém cestují plným prou
dem do Italie.

Ovšem tehdejší umělecké památky sloužily
hlavně k oslavě Boží. Co nejkrásnějšího, nejcen
nějšího Čechové měli a vytvořili, obětovali Bohu.
A vroucí náboženský cit povznášel duše české k'
nejvzletnějším ideálům uměleckým.

Cizina vysoce vyspělý rozkvět českého
umění tehdy sledovala s velikou úctou. Ke kon
ci panování Karlova i po jeho úmrtí ve XIV. stol.
horlivě vyžadovala si práci českých umělců. Na
př. karovník brněnský Jan z Opavy maloval r.
1368pro vévodu Rakouského Albrechta III. skvost
ný evangeliář.

Václav Čech zhotovil plány obou hlavních vě
ží chrámu sv. Štěpána ve Vídni a částečně je i sta
věl; v jeho dile pokračoval Hanuš z Prachatic a
současně s ním i později pracovali při děmě Svato
štěpánském mistr Antonín Pelhřím a Jan z Prahy.
Při stavbě minstru strassburského byli zaměstnáni
Panicové čili Junkerové pražští, mistři: Jan, Vá
clav a Michal; získali si slavnou pověst i v Řez
ně. Při stavbě kostela Panny Marie v Mohuči pra
coval mistr Jindřich z Čech; ve Vratislavi stavěl
T. 1368 Hanuš Junker, r. 1369 mistr Michal, r. 1404
Václav a r. 1420 Bartoš Čech; v Drážďanech byl



— 73 —

r. 1401 jiný mistr Václav, V Admontském klášteře
ve Štyrsku nacházejí se na přenosném oltáři vy
obrazení, zhotovená českou rukou. V Můhlhusách
stavěl Čech kostel sv. Víta; nacházejí se v chrámu
tom české malby. V dómě braniborském jsou též
inalby a dřevořezby české. Podobně jiná místa
říše německé mají velký počet památek po českých
umělcích.

K rozkvětu českého umění Tadra pozname
nává: »V pozdějších letech panování Karlova i za
nástupce jeho Václava IV. neslyšíme ničehož více
o povolávání cizích umělců a stavitelů do Čech,
ani o účinkování nějakých cizích vlivů na umění
české; škola česká byla se vyvinula způsobem ta
kovým, že nepotřebovala vzorů cizích, naopak,
stavitelé a umělci čeští četně objevují se v cizině
a šíří slávu jména českého jmenovitě v Německu.«
(Kult. styky, 209, 377—381.)

Stav řemeslnický těšil se v době Karlově ve
liké vážnosti; tehdy řemeslo mělo skutečně zlaté
dno: řemeslníci, bydlící výhradně v městech, měli
znamenité sociální výhody. V době té řemeslnické
výrobky dospěly u nás namnoze dokonalosti umě
lecké. Právě za Karla IV. vzala vznik sláva české
ho soukenictví, která i po jeho smrti přetrvala sta
letí. Praha stala se předním průmyslovým městem
střední Evropy, řemeslem zaměstnávala se veliká
většina pražského obyvatelstva. O slavném roz
květu řemesel svědčí velice rozvětvené dělení prá
ce, což potvrzuje celá spousta různých řemeslnic
kých odvětví. Tomek vypočítává 225 druhů řeme
sel, jež se v Praze provozovala; do toho počtu
ovšem jsou pojaty i některé živnosti umělecké. Ka
rel obdařil jednotlivé cechy novými výsadami, u
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Stanovil pro řemesla r. 1354 pevný, určitý řád, v
němž vymezil poměr cechů tak, aby se předešlo
různým neshodám.

Velikou podporu věnoval Karel rozvoji země
dělství. Byl předním hospodářským učitelem na
šeho národa.

Jakkoli medovina ještě stále se připravovala,
zkvetlo pivovarnictví velice. Téměř každé město
královské mělo svůj pivovar (Kosina, 96. Zap, 75
až 79. Tomek II., 370—388).

Karlovým přičiněním rozšířilo se pěstování
vinné révy tak velikou měrou, že tím zaměstnáním
zkvetl znamenitě blahobyt domácího obyvatelstva.
Karel vinařství účelně sorganisoval, zakoupil znač
ným nákladem ušlechtilé druhy révy německé a
francouzské, jmenovitě burgundské. Kázal kopati
na různýeh ladem ležících návrších, kde brzy vzro
stly výnosné vinice. V krátkém čase výšiny kolem
Mělníka, na Vyšehradě, Letné, Petříně, v místech
nynější obce Vinohradské, Smíchovské, u Libně i
v jiných krajích českých zazelenaly se vinnou ré
vou. Karel vydal rozkazy, které přímo donucovaly
k pěstění révy na zanedbaných návrších,

Virařství stalo se u nás velice významnou
složkou hospodářského rozvoje a blahobytu (To
mek II., 261—80, 529. Kalousek, 193—4. Kosina,
04—5, Tadra 51). Za Karla pěstována u nás vinná
réva hojnější měrou než nyni.

Stejnou měrou pečoval Karel o rozkvět Sa
dařství. Na jeho popud zakládány v hojném počtu
štěpnice a jiné ovocné sady; zřizovány i zahrady
s rozmanitýmní jinými rostlinami, jako jmenovitě
zahradv 'ékárnické.



Nemenší pozornost věnoval Otec vlasti zřizo
vání chmelnic a zakládání rybníků na místech pří
hodných. Rybníků před Kařlem bylo u nás velice
málo. Leč Karel na př. založil pod Bezdězem r.
1366 obrovský rybník, který má dosud rozlohy
609 jiter. Dle příkladu Karlova věnoval velikou pé
či zvelebení rybnikářství arcibiskup Arnošt a s ním
jiní osvícení Čechové, mající porozumění pro ná
rodohospodářský rozvoj. Beneš píše při r. 1348,
že obracejíce pozornost na hospodářskou práci
Karlovu »páni, zemané, duchovní i lid obecný,
vysazovali všude vinice, zahrady a zřizovali ryb
níky v Čechách, vzdávajíce díky Nejvyššímu, že
jim dal takového knížete, pod jehož panstvím vše
se jim dařilo« (Beneš, 348).

Též se staral Karel o racionelní hospodářství
lesní. Vydal předpisy proti nerozumnému ničení
lesů, na lesní pych ustanovil tresty. poukazuje na
to, že kráse královských lesů divívají se cizinci
(Kosina, 95—6). Jednou náhodou při lovu objevil
teplé zřídlo a poznav sám na sobě jeho léčivost,
vystavěl si blíže něho dům. Brzy vznikla tam větší
osada, kterou Karel povýšil na město. Tak vznikly
Karlovy Vary, proslulé nyní svými lázněmi po ce
lém světě (Pelzel II., 747—8).

K čemu radil, co poroučel, to na předním mí
stě skvěle prováděl sám. Statky královské byly
spravovány ze všech statků českých nejvzorněji,
což bylo nejpraktičtější pobídkou k následování.

Do Prahy se za Karla sbíhaly důkladné ob
chodní silnice zvláště od hranic jižních a západ
ních. : m

Domácí a zahraniční obchod měl výtečnow
podporu ve splavných řekách Vltavě a Labi. Kdy



— 76 —

koliv pak Karel IV. uzavíral smlouvu s některým
jiným panovníkem nebo s říšsko-německým mě
stem, postaral se vždy o to, aby do úmluvý bylo
přijato i ustanovení prospěšné českým obchodní
kům, jmenovitě pražským.

Obchodníci čeští jezdili čile i do Polska, na
Rus a do země Pruské. Karel rázně se zastal ob
chodní svobody českých kupcův, když jim byly
jeden čas činěny překážky v Braniborsku a Pol
sku. Uzavřel r. 1358 výhodnou obchodní smlouvu
:s dožetem (vladařem) benátským.

Karel se snažil, aby cizinci v Čechách co nej
méně bohatli a aby naopak co nejvíce peněz u nás
:se shromažďovalo na účet kupců cizích. Cizí ku
"pec musil se v Čechách podrobovati přísné kon
trole, zostřeným předpisům a velikým poplatkům
(Tomek II., 400—2). Přese všecky závory však
sem přicházelo kupců veliké množství (i z Asie,
Ruska, Řecka, Italie), kteří nejen prodávali, ale
i mnoho zboží českého kupovali pro jiné země.
A naši kupci při udělených privilejích jezdili houf
ně do zemí cizích, rozvážejíce zboží české a při
vážejíce veliké zásoby zboží cizokrajného. Praha
organisovaným obchodem velice bohatla. Obrov
ské jmění ve svých rukou shromažďovali velko
obchodníci. Ale i prostí kramáři, kraječi suken,
pláteníci, obilníci a jiní menší obchodníci rozmno
Žovali své jmění měrou nebývalou.

Poněvadž byl tehdy u nás obchod velice slo
žitý a rozsáhlý, vyvíjelo se u nás penězoměnectví
a směnkařství. Do té doby spadají v Čechách také
počátky pravidelného poštovnictví.

© Otec vlasti přísně bděl nad bezpečnoslí živo
ta i majetku obchodníků.



VII. Veliký rozmach českého živlu v době
Karlově.

Práva českého jazyka podporoval Karel dů
myslně a vytrvale. Počínal si přitom tak obratně,
že proti sobě nevznitil silného odporu německých
měšťanů. Přemyslovci zakládali města německá,
Karlovo Nové Město však bylo hned s počátku
českým: kromě toho staral se horlivě a účinně,
aby ve všech městech v Čechách nabylo obyva
telstvo české přirozených práv. Prahu nalezl Ka
rel při počátku vlády poněmčenou; po jeho smrti
však již totéž naše hlavní město čítalo dobře přes
dvě třetiny českého obyvatelstva.

Až do časů Karlových hájili si pražští Němci
výhradné panství jazyka německého v řízení věcí
veřejných s plným úspěchem.. Konšelé konali na
radnici i soudy jazykem německým, jak se to dělo.
i v jiných městech naší země od Němců osazených.
Leč za rozkvětu Nového města, i v jiných částech
Prahy živel český utěšeně mohutněl a o svá práva
se hlásil. Tu vydal Karel nařízení k pražanům, aby
se projednávaly soudy v jazyce českém a aby kon
šelé rozsudky pří soudních vydávali po česku; z
té příčiny nebudiž nikdo konšelem, kdo by jazyka
českého nebyl mocen; Němci nechť vůbec dávají
své dítky učiti jazyku českému. Hus naráží tu na
královskou vyhlášku, která se v originálu nezacho-
vala, jako na věc všeobecně známou, an dí: »Svaté
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paměti Karel císař, král český, přikázal jest pra
žanóm, aby své děti česky učili, a na radném do
mu, jemuž řickají rothaus, aby česky mluvili a ža
lovali« (u Erbena I, 133).

O výnosu tom píše šíře Žídek ve »Správov
ně«: »Byli jsou prvé na radách toliko Němci za
císaře Karla, a to nebylo dobře, ačkoliv pod ním
města vysoce rostla jsou. Vida císař Karel, že by
tím zahynul jazyk český, přikázal konečně, aby
žádný pouhý Němec v Čechách více na radách
nebyl a všechny pře na rathouze aby českým ja
zykem souzeny byly, vypovídány, jednány, jinak
žádné moci aby neměly. Aby jazyk velebný če
ský českého království, v kterém milý svalý
Vácslav, svatý Vojtěch, svatý Prokop Pána Boha
chválili jsou, i proto, aby člověk cizího jazyka při
šlý nevelebil se více nad jazyk český a v pýše
své dědicův země České nepotlačoval, přikazujem,
aby víc Němci pouzí na radách nebyli, ale Čecho
vé, a také v Čechách kdo chce obývati, aby děti
svékčeské řečidrželi;protose jim nadtojiných
řečí uměti nebrání« (Tomek: Dějepis Prahy II,
516). —-Druhá polovice Žídkovy zprávy jest psána
— jak patrno — slohem úředním, obvyklým u Kar
la IV., tak že dle všeho Žídek ji opsal z originálu.
Poukazování na patrony české jest u Karla velice
časté; zvlášť slovo »přikazujem« svědčí o doslov
ném textu originálu. Pro nás zvláště zpráva Žíd
kova má velikou důležitost, poněvadž dle ní Ka
rel vztahoval svůj rozkaz na města a českou zemi
vůbec — netoliko na Prahu. Ejhle, jak důležitý to
výnos jazykový, který i v poněmčených městech
měl utvrditi přednost české řeči nad německou:



— 79 —

Odvolací soud na Starém městě po zakročení
Karlově počal vyřizovati Novému městu rozsud
ky dílem latinsky, dílem v jazyce českém. Sami
Němci staroměstští rychleji se přiučovali nyní řeči
české. Zajímavo, že první dosud známá soukromá
smlouva, psaná jazykem českým, byla vydána (27.
prosince 1370) právě měšťany staroměstskými
(Musejník z r. 1887, str. 517). Veliké vítězství če
ského živlu v Praze, kde vlastně sídlel též císař
německý, kam tolik Němců k bohatým pokreven
cům přicházelo, zajisté bylo spojeno se značnou
námahou. Snáze se dařilo počešťování měst ji
ných. Na př. v Ústí n. Orl., v Žatci, v Plzni, v Rych
nově a jinde rychle se množil počet konšelů če
ských, takže již za Karlova života měli leckde Češi
na radnici většinu.

I jinde pomocí Karlovou český živel vzrůstal
utěšeně. Na př. Čechové žádali, aby do Cisterciác
kých klášterů byli Čechové ochotněji přijímáni,
Karel pak již r. 1348 dopsal generálnímu opatu a
žádal o nápravu (Tadra: Kult. styky, 337—339).
Mimo to dopsal panovník papeži Klementu VI., aby
neobsazoval místa opatská, poněvadž by se takto
mohli státi opaty lidé národů cizích, kteří neznají
řeči i mravů lidu domácího. Jestliže by cizí opato
vé vládli, sotva bude možno uchrániti kláštery od
násilného přepadání. Když r. 1372 jmenoval vel
mistr Joharnitů českým převorem cizozemského
člena řádu, nastalo z toho v Čechách veliké pobou
ření. Na rázné zakročení panovníkovo pak papež
nařídil, aby k odvrácení pohoršení velmistr ono
mu cizinci jiný úřad udělil a aby za českého pře
vora ustanovil oblíbence Karlova Semovíta Těšin
ského (Tadra, 340). Němečtí kanovníci na Straho
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vě prohráli svou při s Čechy, kteří chtěli míti za
opata Petra Vojslavova. Sám papež po dlouhých
sporech rozhodl ve prospěch Čechů. I při jiných
podobných příležitostech rázně se Čechové ozý
vali proti dosazování cizozemců na místa ducho
venská v krajích českých a protesty jejich vítězily.

R. 1354 založil Karel v Dolejším Ingelheimě:
(v nynějším Hessensku) klášter augustiniánský ke
cti sv. Václava a sv. Karla s tou podmínkou, aby
tam byli dosazování mniši z Karlova, rodilí Če
chové »mileného jazyka českého«, kteří by byli
podřízení opatu Karlovskému v- Praze. V staro
slavných Cáchách dal Karel r. 1362 zříditi v cí
sařské kapli nový oltář ke cti sv. Václava; usta
novil, že oltářník má býti rodilý Čech, nebo aspoň
má dobře znáti česky, aby mohl Čechy do Cách
putující řádně zpovídati (Balbín: Miscellanea VII,
156. Tadra, 178—9). V Sasku, severních krajinách
německých i v Bavorsku a ve Francích získal Ka
rel značný počet hradův a panství, které připojil
k české koruně a dával je spravovati a střežiti
svým věrným Čechům. Vojenským posádkám ta
mějším opatřoval české kněze (Musejník z r. 1890,
str. 166.Tadra, 180). Patrno, jak obratně byla prá
va řeči české šířena daleko za hranicemi.

Nadto však potvrzena vážnost jazyka našeho
v proslulé »Zlaté bule«. Karel v ní totiž poroučí
světským kuriiřtům, aby syny své dávali učiti ne
toliko jazyku vlaskému a latinskému, nýbrž i če
skému, poněvadž znalost těchto všech řečí jest pro
knížata německá nutností (Balbín: Epitórne, 366).
Tadra k tomuto na výsost významnému rozkazu
připomíná: »Zajisté každý musí uznati, že řeč če
ská těšila se v době Karla IV. ve všech *ástech
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říše německé takové vážnosti a rozšířenosti, jako
BO předtím, aniž kdy potom« (Kultur. styky,
180).

Dr. Kalousek o národní práci Karlově píše:
»Jest to již křivá smyšlenka, že by Karlovo pano
vání bylo prospívalo národnosti německé na ujmu
české, čili že by živel německý byl za jeho vlády
v Čechách se rozmnožil. Pravý opak toho jest
pravda; a vysvitne to každému, kdo srovná ve
spolek dvoje rozdílné postavení, ve kterých se na
cházela čeština za posledních Přemyslovců na po
čátku XIV. století a zase za krále Václava IV. na
sklonku téhož století. Za celých těch tisíc let, co
trvá boj mezi Slovanstvím a Němectvím o tuto
zemi, nikdy nebyla věc česká na lepší cestě a ne=
kráčela vítězněji k svému cíli (vyjma dobu husit
skou), nežli za panování Karla IV. a jeho syna
Václava. Ano národní převrat v husitství nebyl
by možným býval, kdyby mu předešlá doba byla
neupravila cesty. V letech 1420—4města dle nátě
ru německá změnila se šmahem a náhle v česká,
a dostačil k tomu útěk několika málo německých
rodin. Kdyby nebylo té předešlé nenáhlé prorně
ny, byl by Žižka musil býti divotvorcem, aby z ti
siců a tisíců německých měšťanů ruky obrácením
uadělal Čechů« (Karel IV., 204—7).

Zkrátka významná fakta dokazují, že za Kar
la IV. naše jazyková práva byla na významnějším
postupu než za časů nynějších. Co za Karla důmy
slným způsobem budováno, to došlo za Václava
setrvačným pohybem vyvrcholení. Winter odůvod
ňuje světle, že by se města německého založení
bvla stala českými dozajista i bez války husitské.
(Kulturní obraz českých měst I, 140, 164). Již tím

. 6
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se prospělo národnímu uvědomění značně, že Ka
„rel otevřel národu bránu k veliké vzdělanosti. O
svícený národ zajisté dovede se nejlépe brániti
proti nadpráví národů jiných.

Nepravdou jest tvrzení, že Karel založil v Pra
ze vlastně první universitu německou. Ta byla za
ložena hlavně pro Čechy, jak vysvítá z buly za
kládající. Byla vydržována ponejvíce z jmění če
ské komory královské a dary českého duchoven
stva. Byla tedy výhradně majetkem země naší.
Za první profesory povolal Karel většinou rodilé
Čechy, v cizině vzdělané. Ovšem stejnoměrně s
počtem cizích žáků vzrůstal i počet mistrů -cizích
a tím i práva cizinců v tom svéprávném ústavě.
Kdyby se byl proti tomu Karel náhle postavil, byl
by podťal rozkvět university hned v zárodku a
byl by tím velice uškodil blahobytu obce pražské,
poněvadž brzy vznikaly kolem Čech university
konkurenční. Dobrý politik musí míti výbornou
předvídavost. Tedy r. 1360 (12 let po založení)
dán universitě podrobnější řád, v němž určeno, aby
universitní obec byla rozdělena na čtyři národy
(český, bavorský, polský a saský), z nichž každý
měl rovnoprávný hlas při volbě universitních hod
nostářů, při správě universitních statkův a důcho
dův.

Karel i kancléř Arnošt z Pardubic však žádali
častěji stolici apoštolskou, aby odměňovala uče
nost českých mistrů výnosnými obročími. Rozdě
lení na národy bylo více zeměpisné než národní.
Vždyť na př. k národu našemu se čítali universitní
členové ze Žitavska, Kladska i z království Uher
ského a některých zemí okolních. Také Čechové
za Václava poukazovali, jaký byl úmysl Karlův;
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v zakládací bule Karlově jest psáno, že císař za
kládá studium generální »pro věrné syny svého
království«; učení má se řiíditivzorem university
pařížské. Tam však ze 4 národů jsou 3 domácí.
Die sdělení Husova říkával císař: »Jak vzrostete
ve vědách, vy budete páni a dědici: sečkejte ma
ličko« (Dr. Flaišhans: Mistr Jan Hus, 190, 202).
A tak v příčině rozdělení hlasů čtyřem národům
Karel nijak nechtěl národní práva naše poškoditi.
Nemohl bojovati proti železné nutnosti, nechtěl-li

zasaditi rázem universitě velikou ránu a blahobytPrahy zastaviti.
V samé domácnosti Karlově byla čeština ja

zykem vládnoucím, jakkoli ani jediná choť Karlova
nebyla Češkou. Dcera Karlova Anna, která se pro
vdala za krále anglického Richarda II., měla u sebe
evangelium v jazyku českém, latinském a němec
kém. Z toho patrno, jakým jazykům dítky Karlovy
se učily. Anna přivedla si do Angle četný průvod
českých dvořanů, kteří zaujímali.v Anglii brzy tak
významné postavení, až z toho vznikla veliká zá
vist rodilých anglických velmožů. Anna přinesla
též se svým dvořanstvem do Anglie nové ženské
módy. V královéhradeckém museu se nacházejí
cenné předměty, pocházející dle hodnověrné tra
dice z domácnosti Karlovy; Alžběta totiž v Hradci
Králové trávila vdovská léta. Na skvostně praco
vaném pásu jsou vyryta česká slova. Na třech lži
cích jsou nápisy latinské, na šestnácti české — ale
ani jeden německý. Jeden z dvořanů složil ovdo
vělé Alžbětě český spis, v němž udává jméno Tka
dleček. Z jmenovaných pozoruhodných okolnosti
tudíž patrně vysvítá, že čeština i v domácnosti
Karlově byla jazykem předním.
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Náš národ měl u veliké vážnosti osadu Sta
dice, k níž se připíná známá pověst o Přemyslu
Oráči. Karel vydal 12. května 1359 milostný list,
kterým vrátil památné osadě privileje, osvobodiv
je ode všeho šlechtického poddanství a ode všech
daní. Stadičtí však musili se zavázati, že každo
ročně budou dodávati Karlovi i jeho nástupcům
k tabuli měřici lískových oříšků z onoho lískového.
keře. jejž dle národní pověsti zasadil sám Přemysl
Oráč. Také Karel přivlastnil komoře královské.
ono pole, na němž dle starého podání Přemysl oral,
když k němu přibyli poslové Libušiní (Pelzel II.,
604—5). Chvalitebná to pozornost k místu všem.
Čechům drahému!

Velepamátný Vyšehrad pustl před Karlovou
vládou půldruhého století. Karel však z úcty k sta
robylému sídlu českých knížat dal hrad ten opev
niti novou zdí. Dosazoval tam znova purkrabí. Dal
si zde též vystavěti nový dům, aby v něm krá
lovský dvůr mohl při zvláštních příležitostech pře
bývati. Zveleboval Vyšehrad i jiným způsobem, jei
aby k němu upoutal zvláštní a trvalou pozornost
národa (Kalousek, 202).

Uděloval přední dvorské úřady valnou větši
nou Čechům. Na př. dvorským kancléřem byl za
Karla slovutný Jan ze Středy, nejvyšším písařem
Jaroslav z Veitmíle, nejvyšiím hofmistrem Petr
z Janovic a po něm Petr z Vartenberka. Zjednávať
Čechům osobním prostřednictvím vysoké hodnosti
duchovenské v Německu. K předním, nejdůležitěj
ším poselstvím k papežům a králům vybíral Čechy..
Též obratní Čechové to byli, které Karel neira
ději volil za vůdce svých válečných čet. Kdekoli
na svých častých cestách se Karel objevil, všude:
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byl obklopen českými dvořány. Schválně právě
v městech německých často vydával dekrety ve
prospěch obyvatelstva českého.

Rodilí Čechové tehdy mocně zasahovali do
politiky zahraniční. Němci činili jednou © Karlovi
předhůzku, proč uděluje dvorské úřady Če
chům. Karel jim odpověděl, že předešlí císařové
z rodu bavorského a saského také pověřovali vy
sokými úřady své krajany; má tedy sám právo k
témuž, co jeho předchůdcové činili. A Karel usta
novil v německých krajích tak bystré a bezúhonné
české úředníky, že Němci nikde nenaříkali na jejich
násilnictví, úplatnost, pýchu neb liknavost v ko
nání povinnosti (Pělzel II, 972—3).

Král ctil velice jasnou památku apoštolů slo
vanských a snažil se vzkřísiti v českém státě ob
řady slovanské.

Karel vykládal vAvignoně papeži, jak za vá
lečných bouří na slovanském jihu jest mnoho klá
šterů slovanských mnichů pobořeno. ©Tak přišlo
množství innichů o přístřeší; ti bloudí bez cíle, ne
mohouce sloužiti ani Bohu ani křesťanům. Zajisté
tedy jest nutnou potřebou použiti k rozmnožení
kresťenské víry a k Boží chvále vhodné pomoci
jihoslovanských rozprchlých mnichů. Karel tudíž
snažně prosí papeže, aby jihoslovanští mnichové si
mohli vyvoliti v Čechách a sousedních místech
štace, kde by mohli přebývati, slovanským jazy
kem slovo Boží vykládati, kázati i mši svatou slou
žiti.

Karel jako vyškolený diplomat zamičel hlavní
příčinu své žádosti. Výklady o rozptýlených mni
ších a jiné jeho důvody byly příliš slabé. Hlavním
zamlčeným účelem žádosti osvíceného © vladaře
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bylo vzkřísiti vzácný odkaz sv. Cyrilla a Methoda,
dále přispěti na základě liturgie staroslovanské
k povznesení a k utužení slovanské vzájemnosti.

Papež rozhodl, aby Karel sám vybral místo
pro útulek oněch rozptýlených rmichův, kteří
mohou se věnovati svým slovanským obřadům
zcela svobodně. (Pelzel I, Urkundenbuch, 91).
„Na základě tohoto dovolení Karel za pobytu
v Norimberku (21. listopadu r. 1347) vydal zaklá
dací listinu ke klášteru slovanskému. V ní žádá
arcikiskupa, aby zřídil na vrchu Skalce klášter na
titul slavných patronů království Českého. Do klá
štera nechť jsou uvedení opat a bratří, řídící se
pravidly sv. Benedikta. Ti budou sloužiti Bohu ja
zykem slovanským pro budoucnost a všecky časy.
O limotné zaopatření mnichů Karel se postará
řádně. Zároveň žádá pro milosrdenství Ježíše Kri
sta co nejsnažněji své nástupce, aby založení, ob
darování a výsady toho kláštera neztenčovali na

oční svých hříchův.(Pelzel, Urkundenbuch,91--3). . .
Bula nepraví, že má býti zřízen klášter pro

mnichy, kteří na jihu přišli o své útulky. Karel měl
na mysli rozšíření a zdomácnění staroslovanské
liturgie vůbec. Měl v plánu utvořiti hotovou síť
Slovarských klášterů ve svém státě. Myšlenka —
prosbou u papeže nepřímoa s největší opatrností
vyslovenábyla zajisté velikolepá; ovšem provede
ní jeji za tehdejších poměrů, kdy tak dlouho litur
gié slovanská byla u nás pohřbena a kdy latina
panovala klidně v celé oblasti státu našeho, bylo
velice obtížné.

Karel -obdaroval nové založení znamenitými
statky. rozmnožoval postupně ještě zvláštní dů
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chody slovanských mnichů, Při darování z roku
1349 píše Karel, že ačkoliv jest vázán starati se
o přání všech věřících , přece jen usiluje se zvlášt
ní přízní o blaho a prospěch těch, kteří jsou s ním
spojeni sladkým a milým jazykem slovanským. R.
1352 provází darování důchodu z masných krámů
slibem, že jeho zvláštní přízeň ke klášteru bude
tím více stoupati, čím více spatřuje, jak se tím
založením nmoží Boží čest a jak krásný jazyk če
ský většími poctami jest oslavován. (Pelzel I, Ur

zoo nach, 93—106. Tomek: Dějepis Prahy II,359.)

Na vyzvání Karlovo přibylo do Prahy 80, dle
jiných zpráv 120 kněží řádu sv. Benedikta z Chor
vatska, Bosny, Srbska a Dalmácie; byli to Srbové,
Chorvaté, Dalmatinci, Bulhaři a Rusové. A tak
patrno, že založení Karlovo stalo se ústředním mí
stem vzájemných styků slovanských; a středisko
to nacházelo se v nejkulturnějším tehdejším městě
slovanském.

Zde tedy dle nařízení Karlova mnichové dle
starobylého svého obyčeje sloužili mši sv., modlili
se, zpívali i všecky ostatní bohoslužby konali v
církevním jazyku slovanském, Čechům ještě dosti
srozumitelném.

Na žádost Karlovu papež udělil 3. února 1349
opatovi a jeho nástupcům právo »pontifikalif«, to
tiž dovolení, aby směl opat při službách Božích
na znamení zvláštní církevní důstojnosti nositi in
fuli, berlu a prsten. To bylo tehdy vyznamenání
vysoce ceněné. (Urkundenbuch, 94—5.) Mnichové

užívali ovšem písma hlaholského, jehož dosud
užívají kněží katolicko-slovanského obřadu na ra
kouském jihu.
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Karel daroval klášteru větší počet knih, psa
ných hlaholšťinou.Písař Jan, který pro klášter kni
hy slovanské spisoval, dostal r. 1356 od krále po
chvalnou listinu, v níž bylo mu poukázáno deset
hřiven ročního platu, pokud by při psaní knih »ve
vznešeném jazyce slovanském« setrval (Urkunden
buch, 385).

Klášterní budova s novým chrámem stavěna
v letech 1348—1373v rozměrech velkolepých a 0
zdobena uměleckými freskovými malbami. V pon
dělí velikonoční (29. března r. 1372) vykonal svě
cení slovanského kláštera za přítomnosti Karla a
velikého počtu vzácných hostí s velikou slávou
nástupce Arnoštův Jan Očko z Vlašimě (Beneš
415—17.Tomek: Dějepis Prahy II, 67). Dostavěný
klášter jmenován slovanský nebo »Na Slovanech«;
poněvadž pak byl vysvěcen v den, kdy se čte v
evangeliu o dvou učednících do Emauz jdoucích,
říkáno mu též klášter Emauzský nebo >V Emau
zích«.

Nyní pokoušel se ještě Karel nenápadně zied
nati slovanské liturgii širší pole. Vymohl na papeži
Innocenci VI. r. 1339 aspoň tolik, aby bylo dovole
no Benediktinům konati veškerou bohoslužbu řečí
slovanskou i mimo klášter na kterémkoli místě ji
ném, kde by sám panovník byl přítomen (Kalou
sek, 210).

Bohužel národ sám nepochopil řádně velikole
pou ideu Karlovu, takže po jeho smrti liturcie za
vedená hynula. Všecka čest však budiž šlechetné
mu vlastenci Karlovi, že i v době nepříznivé s tak
vzácným úsilím na plánu svém pracoval! Palacký
k založení Karlovu poznamenává, že »mělo vý
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znam ušlechtilý a dalekosáhlý, a nestalo se vinou
Karlovou, jestliže se ho nedosáhlo.«

Kdyby se bylodle snah Karlových spojilo
Slovanstvo v naší církvi, býval by slovanský ži
vel v politice církevní získal znamenitou protiváhu
vůči národům germánským a románským. A zaji
sté že by v případě náboženského sjednocení byli
získali Slované velice mnoho na utužení národnost
ní moci. Leč v době náboženského rozštěpení stali
se Jihoslované snadno kořistí fanatického národa
asijského, což pak uškodilo zle i Slovanům kato
lickým.

I z jiné okolnosti vysvítá, jak si Karel vrouc
ně přál pevnější svaz mezi Čechy a Jihoslovany
a k čemu obnovením liturgie staroslovanské smě
Ťoval. Slavný panovník jihoslovanský Štěpán Du
šan, vrstevník Karlův, podmanil si téměř celý thra
cký poloostrov, takže si přisvojil hrdý název srb
ský cář. Proslýchalo se o něm, že jest ochoten
sjednotiti se s církví západní. Když pak se tento
mocný slovanský panovník chystal k válečnému
tažení na Cařihrad, aby dokonal výboj říše by
zantské, poslal mu Karel IV. z Pisy 19. února 1355
list, v němž projevil radost nad tím, že se chce
spojiti s katolickou církví. Psal mimo jiné, že se
těší ze štěstí každého člověka, ale zvláště z jeho,
svého drahého bratra, s nímž jest »účasten téhož
ušlechtilého jazyka slovanského«; vždyť jsou oba
zrození »z téhož vznešeného národa«; mimo to
jsou prý spojeni jednou sladkou útěchou, neboť i
v zemi Karlově slouží se mše sv. a koná se boho
služba v jazyku slovanském (Kalousek, 211—212).
(Ovšem pravidelně se konaly v Čechách slovan
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ské bohoslužebné obřady tehdy pouze v klášteře
slovanském.)

Dne 5. ledna r. 1343 zemřel vlastenecký a
umění milovný biskup pražský Jan z Dražic. Moc
nou protekcí mladého markraběte zasedl na u
prázdněné místo kapitulní děkan Arnošt z Pardu
bic, muž svatého života, velice osvícený, který
Splnil všecky krásné naděje, jež do něho Karel
skládal. Arnošt narodil se asi r. 1297 na hradě Ho
stinném u Ouval. Po předběžném vzděláni v Če
chách studoval na italských universitách v. Bolog
ni a Padově. Po vysvěcení stal se kanovníkema r.
1338 děkanem u sv. Víta. Vyšehradský probošt
Vilém z Hasenbůrku nazývá Arnošta hvězdou me
zi mlharmi.

Při vší veliké učenosti byl mužem nejpokor
nějším. Ve své zbožnosti a přísném plnění úředních
povinností ani řádného spánku si nepopřával. Stal
se svojí dobročinností miláčkem všech trpících.
Vystupoval rázně proti různým pověrám, podpo
roval vědy, umění a hospodářský pokrok se vší
horlivostí jako pravý osvícenec. Přes to, že chvá
la jeho jména po celé Evropě se šířila, přes vše
cky svoje zásluhy prosil nejednou apoštolskou sto
lici, aby byl vysokého svého úřadu sproštěn; po
kládalť se za ducha skrovného, nestatečnéíio. Pa
pežové však prosbě jeho nikdy nevyhověli (Bal
bín: Miscellanea LIV $ LVIII, 80—89). V diploma
cii byl pravou rukou Karlovou. Ačkoliv pak Arnošt
vysoce cenil práva církve, nikdy neusilova: roz
množiti vážnost svého úřadu na úkor spravedlivé



— 901 —

světské moci státní. Nikdy neužíval svojí autority
k sobělibým světským cílům (Srov. Weruusky:.
Karl IV., I, 314). Arnošta dlužno pokládati za jed
noho z největších dobrodinců národa českého; jeho
věhlas ziednával slávu naší zemi tak, že po stnrti
papeže Innocence VI. chtěli ho míti někteří kardi
nálové docela papežem, jakkoli postrádal protekč-
ního původu francouzského. Bylo to véru zvláštní
řízení Boží, neobyčejné požehnání pro-viast naši,
že v Čechách současně vládli mužové tak zbožní
a moudří, jakými byli Karel a Arnošt.

Arnošt posvěcen na biskupa v satném Avig
noně, ačkoli tehdy posud přináležely Čechy v ohle
du církevním pod správu arcibiskupství mohuč-
ského; bylť tehdejší arcibiskup Jan Jinařich z Vir
neburku jako stoupenec nešiechetnéio Ludvíka
stižen suspensí (odnětím duchovenských práv). Ka-
rci využitkoval pak obratně odporu papeže Kle-
menta VI. proti arcibiskupovi k vymanění koruny
české z poručnictví arcibiskupství mohučskéno. V
únoru r. 1344"zajel Karel v otci do Lucemburke,
odkudž oba odcestovali do Avigncna.

A za této návštěvy Karel poprosil papeže, aby
bylo vymaněno biskupství pražské a olomoucké
z područí metropolity mohučského; žáda, aby bis-
Kupství pražské bylo povýšeno na a:cibiskupství.
Byla to žádost významu dalekosáhičho, uvážíme
li, že tehdy církevní i politická moc arcibiskupova.
byla daleko větší než za časů nynějších. Arci
biskup, nehledíme-li ani k jeho hodnosti duchovní,
býval téměř samostatným knížetem. Zaznamenati
též dlužno, že sok Jana Lucemburského biskup:
vratislavský Nanker pohrdavě se vyjádřil, že Jan
není žádným králem, nýbrž vouze »králíčkem«, po-
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něvadž ve své říši žádného arcibiskupa nemá, tak
Že si musí korunovaci vyprošovati od arcibiskupa
cizího (Werunsky I, 350). Takové postavení če
„ského panovníka ovšem tehdy bylo značně poko
řující.

Karlovo úsilí však dočkalo se rychle zdárného
výsledku. Papež Klement VI. ku prozkoumání dů
ležité žádosti sestavil komisi tří kardinálů, které
Karel předložil pádná odůvodnění svého přání.

Klement VI. rozhodl po referátu komise vý
borně. Povýšil biskupství pražské na arcibiskup
ství, jehož moc se ovšem měla vztahovati na Če
-chy a Moravu; tak se stal biskup olomoucký suť
ragánem Prahy. Kromě toho rozhodl papež, aby
byl přidán pražskému metropolitovi ještě jeden
biskup-sufragán zemí českých, za jehož sídlo usta
'novena Litomyšl. Památná bula, tlumočící rozhod
nutí papežovo, dohotovená 30. dubna 1344. Tak
-osvobozen náš stát zcela od církevní závislosti na
"státu cizím. Pražská církev, která byla dle slov
buly dříve dcerou, stala se nyní matkou (Frind:
Kirchengeschichte II. 415—418).

Jinou bulou vydanou hned 5. května přenesl
papež právo korunovati krále českého s arcibisku
pa mohučského na metropolitu pražského; tím při
jatým právem stával se arcibiskup pražský záro
"veň primasem českého státu. Arnošt slavnostně
„prohlášen za arcibiskupa a metropolitu 21. listo
"padu. Týž den posvětil náš první arcibiskup Jana,
"opata řádu praemonstrátského, na biskupa lito
-myšlského, který se stal nyní druhým sufragánem
Arnoštovým. Z úst všeho lidu zahlaholila píseň
»Hospodine pomiluj ny«, provázená nadšeným iá
sotem.



Sláva arcibiskupství pražského vzrůstala a S
ní i jak církevní, tak politický lesk našeho králov
ství.

„R. 1365 za své návštěvy v Avignoně Karel
vyprosil na papeži, aby arcibiskupové pražští vy
konávali po všecky časy budoucí práva stálého
legáta (zplnomocněnce) papežského netoliko ve
třech diecésích provincie pražské, nýbrž i v bis
kupství řezenskén, bamberském a míšeňském,
kdež měl Karel mnoho statků, které byl dříve růz
nými smlouvami obdržel. Jestliže tedy před Kar
lem byly Čechy v církevním ohledu závislé na ří
ši německé, stal se nyní pravý opak; papež totiž.
podřídil některé kraje říše německé vrchnímu do
zoru metropolity našeho, což bylo pro českou hie
rarchii velikým triumfem. Tak zároveň Karlovy.
statky v Německu těsněji připoutány k naší říši.
Příslušná bula vyšla v deseti opisech 28. květná
r. 1365. *

21. února 1371 zemřel mohučský arcibiskup
Gerlach. Této okolnosti Karel využitkoval k upev
nění své moci. Přičinil se o to, aby nástupcem
Gerlachovým se stal Jan de Ligne, dobrý přítel
císařův. Dne 22. června pak se konala v Praze
slavnost, jakou nikdo před tím u nás nečekal. Ka
rel totiž uprostřed obce na náměstí staroměst
ském uděloval léno novému arcibiskupovi mohuč
skému na příslušné kurfiřství; slavnostní akt vy
konán odevzdáním korouhví. Nato z vůle císařovy
i papežovy uvedl Jana de Ligne v arcibiskupství
a kurfiřství sám pražský arcibiskup a legát papež
ský Jan Očko z Vlašimě. Tak veliký obrat stal se
tedy za čtvrt století v poměru hierarchy pražské
ho k arcibiskupství mohučskému! To arcibiskup
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ství, které hrozilo smrtící ranou našemu králi, na
jednou se před ním sklánělo a vzdávalo čest i me
tropolitovi pražskému jako osobě vyšší. Beneš z
Veitmíle právem plesá: >Jak veliká to milost Boží
k nám a zemi české!« (Beneš, 412).

Nový arcibiskup rád se všemu podrobil, je
likož hlavně Karlovi musil děkovati za své po
výšení. © . :

Krátce po smrti Karlově (r. 1381) arcibiskup
Jan z Jenštejna jako apoštolský legát nařídil, aby
v diecési bamberské, míšenské a řezenské byl sla
ven svátek sv. Václava jako den zasvěcený. Naří
zeno tamním kněžím, aby vždy v. neděli před svát
kem našeho českého patrona napomenuli lid k svá
tečnímu klidu v den sv. Václava. A Němci proti
tomu zařízení neprotestovali, ačkoli bylo zřejmo,
Že rozkaz ten propagoval v cizině i slávu jména
českého vůbec.

Byla to zlatá doba, kdy v střední Evropě pla
til Čech více než Němec, kdy jméno české v Ně
mecku vyslovováno s velikou úctou. Vždyť náš
stát byl tolik mocný a kulturně vyspělý! Veliký
státník Eneáš Sylvius napsal, že toho času žádná
říše nedala se porovnati s královstvím českým.
Podivno tudíž, že z této nejslavnější doby, kdy
jsme panovali, kdy jsme vysoce byli ctěni, tak má
lo si vybírají čeští spisovatelé látky k historickým
románům.: Neustálé plačtivé líčení zlých dob ze
mě naší na konec působí tísnivě, oslabuje energii.
Leč poutavé líčení slavné doby Karlovy zajisté
by dodalo velikou vzpruhu národu. Ovšem doba
Karlova byla katolická — a proto se nyní kolem
ní chodí většinou mlčky.
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Dr. Flajšhans napsal: »Světlo knížat« — tak
nazýval »nejslavnějšího vladaře«<Karla IV. kdysi
sám Hus — přinesl Čechám a říši koruny Svato
václavské vskutku zlatý věk... V něm stojí v
čele státu první moderní panovník: přítel věd a
umění, které pěstuje s mezinárodní šetrností a ne
podjatosti, pojí se v něm se státníkem, který do
vede z nejtěžších okolností nejvíce vytěžiti. Člo
věk moderní, který rozuměl dějinám své doby a
viděl jasně, že koruna římského císařství jest již
jen pouhé pozlátko a prázdný zvuk, dovedl přece
užíti ještě všech jejích imponderabilií (věcí nevá
žitelných) ve prospěch svůj, říše české a veškeré
Evropy ... Hledě! místo libovůle panské upev
niti pevný předpis zákonní, zjednodušil značně
právní zřízení, odklidil souboje a boží soudy (po
věrečné ordálie), místo zpupné šlechty dosazoval
vzdělané úřednictvo ... Karlovi tanul na mysli
moderní stát... Jsa střízlivýa chladný, opatrný
a vytrvalý, znalec světa a lidí, uměje si vážiti
skutečných poměrů a neobětuje dosažitelné tou
ženému dovedl stvořiti říši, která od bran Norim
berských sahala až na pobřeží Baltu a která do
své sféry zájmů potáhla celé severní Německo...
čarovný sen o světové velmoci lucemburské Karel
hleděl pomalu realisovati. První k tomu podmínku
provedl dokonale: domácí moc rodinná, jádro říše,
koruna Česká, byla vskutku nejdokonalejší stát
tehdejší Evropy . . . Z malého města malých krá
lů (Prahy), kteří gravitovali (tíhli) za hranice Čech,
učinil sídlo říšské vlády, ztrořnásobil založením
Nového města jeho poměry i obyvatelstvo, spojil
organicky s oběma hrady — Hradčany i Vyšehra
dem, ozdobil nádhernými chrámy i velkolepými



budovami veřejnými, spojil oba břehy Vitavy mo
stem nevídané velikosti, nadal přivilejemi a přiřadil
najednou k Paříži a Avignonu, oběma sluncím teh
dejší civilisace západní. Pro Čechy byla Praha
příliš veliká a mocná. Karel chystal ji za hlavní
město celé nebo aspoň střední Evropy. Praha měla
převzíti dědictví Říma... Když tak Karel s oken
hradu pohlížel na horečnou činnost u svých nohou.
v pražském mraveništi, když se díval na pnoucí
se báně Karlova, rostoucí oblouky Emaus, vystu
pující pilíře nového mostu, nekonečné řady vozů
vjíždějících do bran pražských se zbožím indi
ckým a arabským, když patřil na nesčetné zá
stupy dělnictva, černě oděné mistry a kněží, zla
tem a stříbrem zářící panstvo domácí a knížata
říšská,, jak tlačí se u bran hradu královského, zda
byl by mohl pomysliti, že tyto všechny veliké
začátky nezdární jeho synové ztroskotají?« (Mistr
Jan Hus, 8). Tím méně si asi Otec vlasti pomyslil,
jak za pět století právě ti Čechové, kteří stále
mluví o pokroku, budou velebiti i bezohledné niči
tele monumentálních uměleckých památek nad sa
mého Karla.



IX. Svízelně postavení českých reformátorů.

Reformace vyžaduje mnoho velikého úsilí a 0
patrnosti i tenkráte, když se má státi náprava ve
společnosti malé. Daleko těžším úkolem jest re
formovati v celém národě, podřizovati zcela sple
tité sociální, politické a kulturní proudy různých
krajů čisté myšlence křesťanské. Tím obtížnější
úlohou bylo reformovati celou církev, přeměniti
v různých národech, jichž zájmy se velice lišily,
veřejný život tak, aby dobře zapadl do rámce ne
porušeného učení Kristova. Ustálené zlozvyky jsou
houževnaté, zvláště jsou-li davové, ti lidé, kteří
ze zlořádů mají osobní prospěch, vzpírají se oby
čejně zarputile takové reformaci, která by jejich
nadpráví a zvůli kladla překážky. Ohrožuje-li re
formace nadměrný vliv despotů, dochází k veli
kým zápasům, mocné kruhy nevzdávají se svého
poručnictví a naděje na nové zisky dobrovolně.

Proto vidíme, že již dávno před dobou husit
skou opravdoví reformátoři netoliko v cizině, ale
i v Čechách podstupovali boje nejsvízelnější. V ne
rovném boji se zlobou světa podlehli často i tací
horliví reformátoři, kteří šetřili opatrně práva, po
čínajíce si jako osvícení diplomaté. Z mnoha pří
kladů uvedeme letmo aspoň některé.

V době násilné smrti sv. Ludmily byly již nej
širší vrstvy národa našeho křesťanské. | Protože
však tato světice se snažila, aby skutky českých

7
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velmožů odpovídaly přijatému náboženskému vy
znání, popudila. proti sobě panovačné chamtivce.
Z rozkazu Drahomiřina přepadli veklmožovéTuman
a Kovan brannou mocí r. 921 hrad Tetín a tam
sv. Ludmilu zardousili. Pak tito vrahové nabyli
při dvoře Drahomiřině svrchovaného vlivu, vládli
v celé zemi jako vznešení knížata. Veliká nevole
národní ovšem konečně přichystala jim zaslou
žený trest, ale pohanské chamtivosti zbývalo mezi
velmoži ještě mnoho.

Když se ujal vlády vychovanec Ludmilin sv.
Václav, odhodlal se přes velikou nepřízeň okolností
pokračovati horlivě v díle reformačním a mařiti
záměry panovačných velmožů, kteří neodložili po
hanského sobectví s pohanským náboženstvím.
Praví dr. Kalousek: »Ač nebylo krvavých zápasů
a válek vybájených od Hájka mezi křesťany a po
hany, bylo k tomu potřebí úsilí velikého a dlou
hého, odvahy i trpělivosti, aby pohanské mravy,
obyčeje a pověry byly potlačeny a vykořeněny, a
aby smýšlení a život upravily se podle požadavků
víry křesťanské. Církev i stát musely prostředky
duchovními i světskými působiti k tomuto cíli.
Václav měl tyto povinnosti na péči; na to máme
hodnověrná svědectví.« (Obrana knížete Václava
svatého, 60—61.)

Právě proto, že veliký reformátor pro dobro
obecného lidu se snažil překážeti i nekřesťanským
nepřístojnostem šlechty, došlo ke spiknutí. Ačkoli
byla obecně známa veliká udatnost sv. Václava,
ačkoli tento kníže osvědčil velikou politickou u
datnost, začali velmoži tvrditi, že jest jako mnich
a radili se s Boleslavem, jak šlechetného vládce
odstraniti. Sv. Václav také podlehl zákeřné zbrani
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jako mučedník opravdové reformace. Národ hro
madně hned ho nazýval světcem, v české zemi
v nejširších vrstvách lidových jevil se veliký zá
rntutek nad hroznou bratrovraždou. Sám Boleslav
činu svého hořce litoval Ale byly snad aspoň nyní
sobecké pikle mocných českých pohlavárů zasta
veny?

Roku 982 shromáždili se na sněmu na Levém
Hradci Boleslav II., leši, kmeti a vladykové, aby
spolu s nkčžstvem zvolili nového biskupa. Po růz
ných debatách kdo by měl býti biskupem, napo
sledy zvedli všichni ruce, volajíce: »Kdož jiný, než
rodák náš Vojtěch, jehož urozenost, bohatství, u
čenost a přívětivé mravy s tak velikou důstojnosti
se srovnávají?! Tenť, dobře ví, kam sám kráčeti
má; ten také moudrým vůdcem duší našich bude.«
1 popadli jinocha, ktěrý se velice bránil a přivedše
jej do shromáždění, pravili: »Chtěj nechtěj, naším
biskupem budeš. Ty znáš dobře nám otvírati cestu,
kterou se jde do vlasti nebeské. Rozkazů. tvých
jest nám potřebí, abychom mohli i abychom chtěli
poslouchati. Tebe všecko žákovstvo za hodného,
tebe všechen lid vyvolává k biskupství za schop
ného.«

Zkrátka snad ani jediný arcipastýř nebyl v
Čechách zvolen s tak jednomyslným souhlasem,
s tak horlivými sliby oddanosti, jako druhý biskup
pražský. Vojtěch sám přijal volbu jenom na veliké
naléhání. Zdálo se tedy, že jeho reformačních pokynů bude uposlechnutos největší. horlivostí
Vždyť cnosti sv. Vojtěcha po volbě zářily ještě
více než před tím. Biskup ten zachoval si pokoru
v pravdě evangelickou, tři čtvrtiny svých dů
chodů obracel k dobru církve a chudiny, nemoc



— 100 —

ným nosíval osobně útěchu a pomoc, žil životem
tolik asketickým, že nacházel velikou úctu i u vy
nikajících velmožů zahraničních.

Leč jaká byla výslednice jeho nadšené refor
mační práce v národě? Biskup cítil stále větší zár
mutek nad tím, jak staré pohanské zlořády hou
ževnatě se udržují přes všecko jeho napomínání.
Nejvíce světce rmoutila |častá mnohoženství
šlechticův a přílišná jejich bujnost, manželské
sňatky nižšího duchovenstva a prodávání váleč
ných| zajatců židům. Jmění lidumílného biskupa:
nestačilo na vykupování tolik četných ujařmencův,
Přednesl před papežem Janem XV. stesk: »Svě
řené mi stádo poslouchat mne nechce a slova má
nepůsobí na ty, v jichž srdcích otroctví ďábelské
zavládlo; jesti to kraj, kde na místě práva síla.
tělesná, na místě zákona libovůle vládne.«

V Čechách veřejné mínění těžce neslo zprá
vu, že se český biskup uhostil v římském klášteře.
Začaly tedy prosby, aby se biskup vrátil, nároď
sliboval satisfakci. Světec uposlechl pokynu pa
peže, který vybízel k návratu. Když přicházel se
svými průvodčími do Prahy, vyšel mu vstříc vše
chen lid bez rozdílu stáří a přijal jej s velikým já
sotem. Podávali mu ruce a slibovali nápravu. Leč
Vršovci brzy se postarali ve spolku s jinými zlo
duchy o vyštvání českého biskupa ze země. Pak
ještě došlo k hroznému obléhání bratří Vojtěcho
vých na hradě Libici. Slavníkovci marně prosili,
aby útočníci ustali od útočení aspoň v den sv.
Václava. Obleženým bylo odpověděno| jízlivě:
»Vaším-li svatým jest Václav, naším zajisté je

Boleslav.«; Naposledy bratří Vojtěchovi i s ro
dinami byli povražděni.
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Když se Vojtěch znovu chystal na cestu do
Čech, sám císař německý seYs ním loučil r. 996
velice tklivě. Vyzpovídal se mu a poručil se do
jeho modliteb, oba se objali.

Před návratem do rodné země zašel světec ke
knížeti polskému Boleslavu Chrabrému do Hnězd
na. Boleslav pak sám vypravil do Prahy slavné
poselstvo s dotazem, žádají-li Čechové dosud Voj
těcha za biskupa. Došla však Vojtěchovi samému
tato jízlivá odpověď: »Jsme hříšníci, lid nepra
vostný, národ tvrdošíjný, ty však jsi světec, přítel
Boží, pravý Israelita, a tobě všecko s Pánem. Ta
kovému a tak velikému muži nesluší ani přebývati
ani obcovati s nešlechetnými. A pak jaký to nový
mrav, aby tolikrát zapuzené, tolikrát povržené,
znova vyhledával biskup nikoli jediného národa.
nýbrž národů rozličných? Víme, co zamýšlíš, člo
věče, a co hříšného v rouše přívětivosti svatost
tato krákorá.« — Dále ještě dotvrzovali čeští re
presentanti polské deputaci: *+Nechceme ho, po
něvadž, kdyby přišel, nepřijde pro spásn náši. ný
brž aby potrestal zločiny a příkoří, jež jsme oroti
bratřím spáchali. a těší nás, že spáchali. Není ni
kohe, kdo by jej nřijal, ani jedinkého nesií.« (Krásl
Ježek: Sv. Vojtěch, 111—1888.)

Taková odpověď dána velikému reformáto
rovi od lidí, kteří sami se postarali o Vojtěchovo
duchovní vůdcovství v českém lidu.

Veliký zápas mezi velmoži a církevní vrch
ností v Čechách vzplanul za biskupa Ondřeje. Ten
to hodnostář byl osobně velice obětavý. Věda, že
má biskupství před sebou veliké úkoly, k nimž
Jest potřebí velikého nákladu, daroval své vlastní
zděděné statky pražskému biskupství. Protože si
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zvykli velmoži církev za předešlého příliš ústup
ného biskupa Daniela II. ujařmovati, odhodlal se:
arcipastýř zlomiti pouta poroby. Protože králov
ský dvůr, zemští úředníci a šlechta rušili -duchovní
práva, žádal biskup, aby církev byla v Čechách
svobodnou sestrou a nikoli služkou moci světské.
Leč narazil na tuhý odpor. Tu s přivotením moci
papežského stolce vyhlásil r. 1216 v Čechách in-
terdikt. Leč Přemysl Otakar I. odpověděl tím, že
kázal všecky biskupské statky v Čechách zabaviti
a užíval jejich důchodů ve prospěch komory krá
lovské. Ani po důtklivém dopise papežově nezjed-
nána náprava, takže velmoži na př. nedopouštěli
biskupovi, úřadu biskupskému souditi duchoven
stvo a obsazovati svobodně a řádně kostely. Vy
dírány od duchovenstva obrovské daně. Teprve
druhé přísné zakročení papežské stolice ziednalo
rápravu. :
-O velikých obtížích křesťanského obrození

praví v úvaze o sva Václavu sám dr. Kalousek:
»Kdyby byl sebe horlivější (sv. Václav) býval, zů
stalo po něm práce na staletí... Tehdáž bylo
potřebí stavěti kostely, přivolávati kněze z ci
zích křesťahských zemí, zřizovati zde školy k vy
chování domácích kněží, opatřovati ústavy cír
kevní potřebnými důchody, starati se o neodvislost
církevní od Němec zřízením českého arcibiskup
ství, pracovati k tomu, aby zákony a obyčeje
zemské i pohanské mravy lidu uvedly se ve srov
nalost -s předpisy církevními a'j. v. To byly po
vinmosti knížete zbožného a zároveň knížete řád
ného. Že bylo nesnadno založiti kostely a ústavy
církevní v dostatečném počtu, uzná každý, kdo
pomní, že to trvalo vlastně 500 let, nežli v Če
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chách po té stránce bylo všem potřebám dosti u
činěno. Ale proměniti staré pohanské zákony, oby
čeje a mravy ve způsob od církve předpisovaný,
to byl úkol ještě těžší. Považme, že ještě 60 let
po smrti Václavově biskup Vojtěch opustil raději
svou diecesi a vlasť mezi jiným proto, že zvláště
ve vyšších třídách národa českého nemohl toho
dociliti, aby byly řádně zachovávány církevní zá
kony o manželství, jmenovitě o jednoženství a o
příbuzenských překážkách manželství. Sto let po
smrti Václavově biskup pražský Šebíř a kníže
Břetislav užili zbožného rozechvění a roztoužení
Čechův přítomných u hrobu sv. Vojtěcha ve
Hnězdně, aby dosáhli svolení k vydání přísných
zákonů proti těm neřestem, kterými předkové je
jich hněvali biskupa Vojtěcha. A ještě přes půl
druhého sta let po smrti Václavově kníže Břetislav
II. s novým sněmovním svolením zapovídal ne
křesťanské způsoby při pochovávání mrtvých, uctí
vání studánek, ohňů, kamenů, stromů a hájů i jiné
některé zbytky pohanských obyčejů. Boj proti
zbytkům pohanství v obyčejích a pověrách byl
obzvlášť dlouhý; ve XIV. věku ze synod pražských
vycházely zákazy proti nim, a vlastně úkol círk
ve v té stránce posud není dokonán.« (Obrana kní
žete Václava svatého, 59—60.)

Jestliže tedy bylo potřebí práce houževnaté
a dlouholeté na vykořenění zlozvyků před dobou
papežů avignonských, vyžadovala veliká náprava
církevní korupce na hraně století XIV. a XV. též
práce velice důmyslnéa dlouholeté.Rázemdalo
se napraviti jenom něco, ale celé složité ústrojí
církve v Čechách bylo potřebí léčiti zvolna a ve
lice opatrně.



X. Našl reformátoři za avignonských papežů.

Byla snad akce českých reformátorů ve století
XIV. snadnější než jejich předchůdců?

Velikou reformační činnost vyvinul sám vrchní
ochránce křesťanstva Karel IV., pokud bylo v jeho
panovnické moci.

Palacký píše: >O náboženském smýšlení Kar
la IV., o veliké oddanosti jeho ke stolici papežské,
o úctě k církvi a kněžím, může se souditi, jak ko
mu libo: toho aspoň nikdo zapírati moci nebude,
že vedlo ho k tomu jen hluboké a jasné přesvědčení
a nikoliv politické zámysly, an po celou dobu ži
vota svého zůstal sobě důsledným, aniž pak měnil
se ve smýšlení svém dle okolností, jako předchůd
cové jeho Fridrich I. a II., Otto IV., Albrecht I. a
Ludvík IV. Musíť se uznati, že ctil to, co mu sva
tým bylo, vždy jen za příčinou jeho svatosti, aniž
pak odvracel kdy pozor svůj od nedostatkův a
vad, které časem svým ve všech lidských záleži
tostech vystupují na jevo.« (Palacký II, 359.) De
nis praví, že Karel, věren jsa své přísaze, nezapo
mínal ani jediný den na prospěch (katolické církve.
(Denis: Huss et la guerre des Hussites, 6.) Dr. Ka
lousek svědčí: »O vroucí pobožnosti Karlově nikdo
nikdy nepochyboval, ano někteří spůsob jeho živo
ta nazývali svatým.« (Dr. Kalousek: Karel IV., 176.)

Do smrti zachoval hlubokou úctu kposvěce
ným služebníkům Kristovým, maje na mysli slova
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apoštola Pavla: »Tak o nás smýšlej člověk, jako
o služebnících Kristových a rozdavačích tajemství
Božích« (I. Kor. 4, 1.). Ač poznal často v tehdejší
kritické době církevní i kněze nehodné, přece pro
chyby jednotlivců neochabla úcta jeho k vznešené
mu stavu samému; uměl dobře rozeznávati mezi
jednotlivými osobami a úřadem samým. Dobře vě
děl, že by bezohledné vystupování proti kněžím
mělo brzy mezi prostým lidem za následek pohrdá
ní kněžským stavem vůbec. Proto hájil autoritu,
práva a svobody duchovenského stavu velmi pečli
vě. Jakkoli svým vlastním mocným vlivem zna
tmenitě přispěl k posílení moci hierarchie, přece
rad kněžský stav svoji moc nevynášel. Jako pa
novník vedl si rázovitě, ale jako věřící osvědčoval
pokornou oddanost i těm hodnostářům církevním,
kteří děkovali za svůj vysoký úřad jeho prostřed
nictví. Při tom vděčně uznával, co všecko dobrého
hierarchie jemu i jeho milému národu prokázala.
Citil se dikem zavázán kněžstvu i jako světský
vládce. A pak dobře předvídal, jak trapné nábožen
ské i sociální převraty by nastaly, až by duchoven
stvo ztratilo svůj dosavadní význam, až by přišlo
o svůj vliv na osudy národa. Pozoroval, jak práva
duchovenstva udržují poměrnou sociální rovnová
hu, jak šlechta namnoze touží po zničení moci hie
rarchie hlavně proto, aby pak tím snadněji zotro
čila prostý lid a seslabila důraz moci královské.
Duchovenstvo jí bylo hlavní překážkou.

Proti zpupným násilníkům, kteří pronásledo
vali kněze nevinné, dovedl vystoupiti s největší
přísností. Na př. dva občané jaroměřští v únoru
r. 1366 zabili kněze, že je pohnal před soud arci
biskupského oficiála pro jakýsi přečin. Karel IV.,



jsa velice rozhněván nad násilností proti ponmaza
nému Páně spáchanou, potrestal oba. zločince po
pravou. Ač byl panovníkem velice mírným, ačkoli
rád i svým osobním škůdcům odpouštěl, nedal se.
tentokráte pohnouti k mírnějšímu potrestání ani
velikými peněžitými obnosy, jimiž vrahové chtěli

"svůj život vykoupiti ani přímluvami dvořanstva.
Oba násilníci byli sťati. (Balbín: Epitome, 374; Be
neš, 388.)

+ Téhož roku pyšný vladyka Záhora z okolí Jin
idřichova Hradce dal svému faráři na svém panství
jvyloupiti oči proto, že farář vyhlásil proti němu
"odsouzení, vyřčené arcibiskupským oficiálem. Nad
tímto krutým činem rozhněval se Karel ještě více;

"rozhodl se, že dá šlechtě odstrašující příklad, aby
se nikdy taková násilnost se strany mocných lai
ků neopakovala. Císař dal vladyku jati a nehledě
nic na urozenost jeho, odplatil mu rovné rovným.
Vladyka se spolehal příliš na svůj veliký význam
a vliv mezi českou šlechtou; dal průchod bezo
hledné troufalosti, doinnívaje se, že v případě sou
'du nalezne mocné ochránce. Také se dály za něho
veliké přímluvy od samých knížat a jiných vel
možů; panstvo chtělo za onoho provinilce složiti
peněžitou pokutu; slibovali, že dají oslepenému
knězi zadostiučinění. Leč to všecko nic neprospělo.
"Karel dal v Praze veřejně přede vším lidem násil
níkovi vyloupiti obě oči, z čehož vladyka zemřel
ve třech dnech za strašných bolestí. (Beneš, 388.
Tomek: Dějepis Prahy IM,56. Balbín: Epitome:
384.) Od té doby za panování Karlova neodvážil

jse nikdo následovati příkladů Záhorova. Karel do
!kázal, že dovede držeti na uzdě troufalou šlechtu
vnejen v jejích choutkách lupičských a zotročova
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cích, ale 1 v její zpupnosti proti autoritě stavu du
chovenského.

Leč při tom všem nebyl nijak loutkou v rukou
hierarchie. Viděl-li někde mezi dudhovenstvem
zlořády, dovedl statečně starati se o nápravu po
horšení pro dobro církve samé. —

Papež Innocenc VI. poslal před rokem 1359
biskupa CavaillonskéhoFilipa z Cabassolydo Ně
mecka, aby zde sbíral pro papežskou stolici de
sátky ze všech duchovenských příjmů. Leč něme
cké duchovenstvo zdráhalo se tak velikou daň
platiti a císař Karel sám souhlasil s odporem tím.
Leč papež přes to trval na svých požadavcích.
Aby tedy na konec nedošlo k ostrému konfliktu,
uznal Karel za dobré. schystati schůzi říšských
knížat v Mohuči a osobně se tamtéž odebrati.
Papežský nuncius ovšem dostavil se do Mohuče
též a snažil se.:císaře a říšská knížata přemluvit,
aby požadavkům papežovým vyhověli Za říšská
knížata však promluvil falcký kancléř, učený
Konrád z Alzey, řeč plnou trpkosti a ostrých
výrazů.

Dal výraz svému oprávněnému rozčilení naď
nadržováním apoštolské stolice státu francouzské
mu na úkor říše německé, Leč měl vzpomenouti
toho, že když Německo pod záštitou papežů ovlá
dalo krajiny italské, mělo z toho velikou moc a slá
vu. A kdyby se bylo Německo vymanilo za Karla
IV. z područí papežské stolice asi tak jako horno
italské kraje, bylo by zavládlo zrovna takové
pěstní právo a zrovna tak žalostný zmatek, jako
v oněch krajích italských. Ovšem že měli tehdy
právo čekati od parežské stolice něco více, než
jim bylo dávár“
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Když několik dní na to nuncius znova nale
hal na splnění papežských požadavků, řekli mu
kurfiřti že nemůže německé duchovenstvo složiti
daně tak mimořádné; a jest prý ku podivu, že pa
pež tímto břemenem chtěl raději obtížiti Německo
než jiné státy evropské. Karel IV. při jednání velice
se rozčiloval nad tolik tuhým vyjednáváním o pe
níze. Konečně svému roztrpčení dal průchod 0
střejšími slovy: »Pane biskupe, proč vymáhá pa
pež od duchovenstva tolik peněz, a přece nepře
mýšlí, jak by je napravil? Vy vidíte, jaký život
duchovní vedou; víte, jak veliká jest jejich pýcha,
lakota, jejich zhýřilost a rozkošnictví.« V tom pa
dlo oko Karlovo na nádherný šat mohučského ka
novníka Kuna z Falkenštejna. Kuno měl svrchní
šat prošívaný hedvábím a zlatem. Karel vypůjčil si
jej, oblekl na sebe a kanovníkovi navzájem půjčil
svůi prostý soukenný kabát. Nato promluvil k říš
ským knížatům: »Co- se vám zdá? Nepodobám-li
se v tomto šatě více rytíři než kanovníkovi?« Od
loživ pak onen nádherný šat, přikázal biskupovi
mchučskému a ostatním přítomným vysokým ně
meckým prelátům, aby napravili své duchovenstvo
dle církevních zákonů a aby zvláště potlačili jejich
zhýřilost a marnivost v oděvu. Zároveň pohrozil,
Že se zmocní ve prospěch císařské koruny důcho
dů těch duchovních, kteří by se vzpírali nápravě.
Papežský legát vrátil se do Avignona s nepoříze
nou, což ovšem u papežského dvora vzbudilo ne
voli,

Za několik dní nato psal Karel z Koblence
arcibiskupovi mohučskému Gerlachovi: »O té věci
o níž nyní píšeme, mluvili jsme již sice ústně s
Vámi a za přítomnosti papežského legáta a biskupa
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Cavaillonského. Přes to však musíme Vásještě.
jednou prostřednictvím tohoto dopisu povzbudit
ku bdělosti a konání Vašich povinností. Přemýšleli
jsme sami velmi často — a činíme tak ještě dosud
— že staří církevní otcové a zákonodárci, kteří.
se snažili předepsati duchovenstvu jistá pravidla,
dle nichž mělo svůi život zaříditi, nadarmo vy
plýtvali všecku svoji námahu u prelátů, kněží a
mnichů Vaší církevní oblasti, jestliže jich nebudete
lépe přidržovati k ostříhání předepsaných ustano
vení a nebudete-li nad nimi bdíti. Které ustanovení
asi duchovním dovoluje, obraceti důchody církve,
jejích obročí a dědictví Kristova na divadelní hry,
lámání kopí a turnaje? — Oni se míchají do všeho
jednání rytířů; jejich mravy a Život jsou zcela
světácké; oni se nermoutí, že dávají lidu obecné
pohoršení. Že se nalézají tací preláti a duchovní
ve Vaší arcidiecési, o tom není žádné pochybnosti.
—-Naše láska a horlivost, kterou pro dům Boží má
me, působí, že si ošklivíme u kléru každý zlořád a
zkázu mravů. Tedy žádáme a napomíňáme Vás,
ano prosíme Vás za příčinou povinností Vašich,
abyste přikročil s péčí-a vytrvalostí se Svými spo
lubiskupy k nápravě prelátů, kněžstva a mnichů
Vašeho arcibiskupství, abyste trestal a napravoval
všecky výstřednosti, jakých dopouštějí se ve svých
skutcích, oděvu, životě a mravech, a abyste tyto
v lepší stav uvedl. Zde není dovoleno míti nějakou
shovívavost ani vůči přátelům, ani vůči bohatým
a mocným. Musíte býti bez bázně spravedlivým
a nutiti odbojné církevní klatbou i zabráním jejich
obročí a důchodů k poslušnosti a k povinnostem je
jich. Musíte zadržovati jejich požitky na tak dlou
ho, až se očividně polepší a záruku dají jak Vám,
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tak Vašim biskupům za svůi budoucí způsob živo
ta. Vždyť kdo stydí se sloužiti oltáři, ten není ho
den, aby měl od oltáře výživu. Jsme tedy zcela
jisti, že budete v této příčině pracovati s tím větší
pílí a horlivostí, čím více jest známo, že tyto zlo
řády již od času dlouhého trvaly a ještě nyní dále
trvají. Předsevzali jsme si pevně, že udáme stolici
apoštolské tyto nepořádky, na něž si moudří již
dlouho stěžuň. Jestliže bychom shledali, že Vy
nebo Vaši světicí biskupové v této věci — čehož ne
čekáme — nějakou liknavost jeví, anebo že Vaše
úsilí neprospívá, tu chceme našim světským kní
žatům dáti rozkaz, aby zabrali důchody prelátů,
kanovníků a jiných duchovních a aby je tak dlouho
zadrželi, až uslyšíme od papeže, co se má začíti s
těmi duchovenskými statky, jichž dosud zle bylo
užíváno.«

Takové reformační listy rozeslal Karel i ostat
ním arcibiskupům německým. Také toho času po
slal císař do Avignona děkana vyšehradského Vilé
ma. aby papeži důvěrně přednesl důtklivé přání
jeho v příčině nápravy německého kléru. Vilém
zároveň měl tlumočiti náhled Karlův o přemrště
ných daních, jaké papežský dvůr snažil se vymá

a“ na duchovenstvu německém. (Pelzel II, 597 až9, .
Rázné vystoupení roztrpčeného Karla bylo

ovšem chvalitebné. A dočasné zabavení důchodů
kněžím nehodným zajisté by bývalo trestem velice
účinným. Jakkoli však vystoupení Karla IV. ply
nulo z úmyslů šlechetných, přece ani jeho moc
nestačila na zdolání pohoršlivých zlořádů. Svým
vystoupením proti odvádění velikých poplatků pa
ipežskému dvoru dotekl se břitce i papežské stoli
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<e samé a tím nepřímo i těch, v jejichž područí
papež se nacházel. Rozumi se, že po výstupu v
„Mohuči papež byl rozmrzen.

Dobře rozeznávejme plán Karlův od návrhů
pozdějších reformačních horlivců. Císař chtěl za
baviti pouze statky kněží nehodných a přitom ne
mínil ani tyto církvi na dobro skonfiskovati ve pro
spěch moci světské; měl pouze přání, aby církev
statků těch užila k prospěšnějším věcem, než ja
kým sloužily dosud. Zajisté touha Karlova nesmě
řovala ani proti duchu katolíků nejvěrnějších a pa
pežské stolici nejoddanějších, pokud tito upřímně
si přáli pronikavé reformace v duchu Kristově.
Jestliže arcibiskup Arnošt zcela správně usiloval,
aby kněží nekázaní byli zbaveni svých obročí, šel
Karel ve stopách Arnoštových.

Leč Avignon překvapeně se tázal, proč laik
o své ujmě bez dorozumění s duchovní hlavou
křesťanstvaodvažuje se ku kroku tolik významné
mu. Papežská kurie“byla udivena, že jejího legáta
císař tak krátce před veřejným shromážděním v
Mohuči odbyl. Přes to však Innocenc VI. i v této
chvíli vděčně vzpomínal velikých zásluh Karlových
o církev; uznával, že Karlova vyhrůžka neplynula
ze zloby, ale že vytryskla z křesťanské horlivosti.
Papež poslal císaři list, v němž chválil velice jeho
horlivou péči o nápravu stavu duchovenského. Při
pomenul však, že prostředky, jimiž chtěl Karel
duchovenstvo napraviti nejsou správny; prosil
jej, aby kněze zlořádné raději na pravou cestu při
váděl přísným napomináním; za to však reální re
formační kroky nechť ponechá jedině vrchnímu
pastýři duchovnímu. Papež chtěl také císaře skut
kem přesvědčiti, že má v úmyslu mravy kněžstva
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přísně reformovati; proto téhož času poslal arci
biskupovi mohučskému, trevirskému a kolínskému,
pak biskupům brémskému a solnohradskému a ji
ným“ještě německým prelátům listy, v nichž jim
co nejpřísněji nařizoval, aby předsevzali tolik po
třebnou reformaci kněžstva a bez odkladu ji pro
váděli; nařizoval, aby zapověděli kněžstvu podří
zenému účastenství v turnajích a jiné světáctví.

Pohrůžka Karlova však přece připravila fak
ticky duchovenstvu veliké nesnáze. Některá něme
cká knížata, páni i městští konšelé počali naklá
dati se zbožím ducbovenským tak, jako by byl
Karel již vydal určitý rozkaz k zabavení. Hrozba
Karlova byla hamižným velmožům aspoň vhodnou
záminkou k rozmnožení vlastního jmění. Na př.
hrabě gorický Menhart zmocnil se některých stat
ků akvilejského patriarchy Ludvíka. Podobně za
bírali mocní laikové pro sebe duchovenské statky
kléru mohučského, kolínského, magdeburského,
brémského; úchvaty dály. sei na jiných místech.
Tu konečně nalehal papež na císaře, aby svoji po
hrůžku určitě odvolal. Karel ovšem nyní pozoroval,
že by světští velmožové lehce zašli dále, než jak
bylo jeho přáním. Nechtěl vydati duchovenstvo v
šanc samozvanému soudu světských velmožů, kteří
konfiskovali spíše z hamižnosti než z lásky k re
formaci. Tito samozvaní soudcové nebyli o nic lepší
než duchovní, kterým statky odnímali. A pak Ka
rel věděl, že by tito světští exekutoři při své touze:
po rozmnožení vlastního jmění bez dlouhých roz
paků dovedli obviniti z nepříkladného života kaž
dého preláta, po jehož zboží by dychtili.

Ostatně Karel viděl, že papež sám o nápravu
duchovenstva pečuje a proto chtěl otevřeným vy
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stoupením papežský dvůr uspokojiti. Vydal proti
hrabivým laikům majestát, jímž zaručil duchoven
stvu bezpečné držení statků. Z listu Karlova vy
svítá, jak daleko se tehdy světští stavové odvážili.
Císař psal: >Kapitula magdebůrská, mohučská a ko
línská stěžovaly si u našeho císařského majestátu,
že někteří znamenití laikové, jako knížata, hra
bata, baroni a jiní světští pánové, ano i někteří
purkmistři a konšelé měst a městeček, která v
těchže krajinách leží, z vlastního popudu zavedli
zvláštní ustanovení a nespravedlivá nařízení proti
duchovním, a to proti právu, svobodě a privilejím
církve. Oni chtějí totiž tvrditi, že světské statky
nemohou býti podřízeny moci církevní, že kněží
nemají býti slyšení,že církevní klatba nikoho ne
vylučuje od světského soudu; nadto zmocňují se
duchovenských statků a vydírají daně i jiné po
platky od církevních statků; plení a zažehují do
my a polnosti duchovních; zpěčuji se pečetiti
smlouvy, které byly uzavřeny mezi laiky a du
chovními; osobují si darování a odkazy, které ke
kostelům byly učiněny; vyhánějí násilím z koste
lův a hřbitovů ty, kteří tam útočiště berou. Poně
vadž nyní taková ustanovení a nařízení jsou za
kázána jako směřující k podvrácení svobody círk
ve, tedy -je rušíme a prohlašujeme je za neplatná
dle vlastního nejlepšího vědorní, svojí císařskou
mocí a s radou knížat, vévod, hrabat, baronů a
všech těch, kteří jsou nám oddáni; a my „přikazu
jeme pod trestem říšské klatby všem pánům a
vrchnostem ve zmíněných krajinách magdeburské,
molhučské a kolínské, aby všecka tato ustanovení,
která se dějí na úkor svobody církve, potlačili a
odvolali.« (Pelzel II. 612—3.)
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Tak skončena trapná aféra, jíž chtěli využit
kovati velmožové k vlastnímu obohacení. Kdyby
jim bývala dána plná volnost, snad by byl konec
horší než počátek.

Proti velikému a nepřístojnému hromadění
kněžského majetku a zvláště proti odvádění pře
mrštěných daní do pokladny papežské stavěl se
Karel i jiným způsobem. Vždyť již v prvních letech
svého panování vystupoval otevřeně proti papež
ským provisím a reservacím. Zachoval se na př.
formulář žádosti Karlovy, v němž papež se vybízí,
aby odvolal reservace a proviše uvalené na Ci
sterciácká opatství v Čechách. Sám se postaral o
zákon, kterým bylo stíženo rozmnožování bohatství
duchovenského. Církévní sbory a jednotlivá bene
ficia, jež Karel zřídil, netěšila se nadáním nadby
tečným; Karel jim udělil jen tolik, co jim bylo po
třebí k slušné výživě. Zato však jim dal stanovy
velice přísné, které měly vésti k životu skutečně
apoštolskému. Postaral se též, aby duchovní žijící
z jeho nadací, nehromadili v rukou svých více
beneficií.

Arnošt z Pardubic, který proslul životem sva
tým, byl ovšem reformátorem nejopravdovějším.
Jako muž velice osvícený věděl předem dobře,
že nelze všecko napraviti rázem. Jako Karel si
počínal co nejopatrněji v politice státní, tak Arnošt
postupoval obezřetně v záležitostech církevních.
Věděl, že náhlý a bezohledný nátlak reformační by
jenom situaci, církevní provincie české zhoršil v
dodě, kdy sama církevní centrála trpěla vleklým
neduhem. Radikální reformační postup v době, kdy
veliká beneficia drželi velkým dílem členové moc
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ných šlechtických rodin,moll snadno vést k domácí válce.
Jako Karel při reforměpolitického života bral

pilný zřetel k starým státoprávním poměrům, rov
něž tak Arnošt promyslil svůj reformační plán od
kořene, prostudoval staré snahy. reformační a
srovnával povahu reformačních nařízení s jejich
výsledkem. Přirozeně důkladně se zahloubal do
nálezů a zvyklostí arcibiskupství mohučského, dle
něhož církevní poměry české tak dlouho se ří
dily. Shledané dekrety a obyčeje dle potřeby své
vlastní doby rozmnožil a opravil, aby vyhovo
valy prakticky změněným poměrům. Sbírce té
vtiskl vlastního ducha tak významně a účelně, že
sama cizina reformaci Arnoštově vzdávala nad
šený hold.

Tato statuta předložil Arnošt r. 1349ke schvá
lení valné synodě kněží. Pravidla skutečně schvá
lena a vydána jako zákoník církevní provincie če
ské. Nařízeno, aby se pořídil opis těch ustanovení
a každý duchovní správce aby jimi se spravoval.

Přepis všech statut dostal se i do Krakova.
Pozdějšího času (1381) nařídil nástupce Arnoštův
Jan z Jenštejna z moci své jako delegát papežský,
aby se biskupství míšeňské, bamberské a řezen
ské spravovala dle statut Arnoštových. (Tadra:
Kulturní styky Čech s cizinou, 144, 152.)

Statuta přikazovala, aby se kněží střežili i
stínu hříchu. Jestliže by se vzdálit duchovní od
kostela bez dovolení vrchnosti a tak porušil resi
Jdenci, má býti zbaven beneficia.

Protože kněží tehdy měli dosti důchodů řád
ných, bylo zakazováno vybírání štóly. Ale poně
vadž i jinde.kněží nahražovali si veliká vydání na
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taxy vymáháním štolárních poplatků, začali též.
šeští kněží požadovati jisté platy za pohřby, křty,
oddavky, docela i za slyšení zpovědi, podávání.
Nejsvětější svátosti a poslední pomazání. Statuta.
zapovídala farářům požadování takových platů
pod ztrátou beneficia a střídníkům nebo pomoc
níkům farářův pod trestem žaláře. Duchovní již.
tehdy se vymlouvali na zvyk, tak že zákazy i po
tom bylo nutno opětovati. Dovoleno pouze přijí-
mati mírný poplatek za zvonění při pohřbech.

Statuta zakazovala vymáhati plat za svěcení
kostelů, oltářů a jiné poplatky nenáležité.

Zakazovala spojení dvou důstojenství, kanov
nictví anebo jiných beneficii v tomtéž anebo ve.
více kostelích kolegiátních, Toliko spojení dvou.
beneficií, z nichž jedno nevyžadovalo stálé resi
dence, smělo býti dopuštěno se zvláštním svolením.
biskupovým.

. Kapituly přijímaly do svých sborů také ka-
novníky bez prebend s právem na obdržení jich,.
až. by byly uprázdněny. To však bylo kapitulám
zakázáno z důvodu, že by nebylo slušno čekati na.
smrt bližního. Nejvýš se dovolovalo udělíti jedno
takové místo s povolením biskupovým pro ten pří
pad, že by to bylo k patrnému prospěchu kostela.

Nechť jsou kněží živi počestně a střídmě, ať
nestrojí častých hostin! Není jim dovoleno nádher-
ně se strojiti, hráti v kostky a tančiti. Kteří žijí
v konkubinátu, buďtež zbaveni svých 'beneficií.
Jestliže by ještě pak v hříchu svém setrvali, nechť“
jsou vyhnáni z diecése. Pražská diecése byla roz
dělena na 10 arcijáhenství. Arcijáhnovéměli velice:
rozsáhlou moc nad kněžstvem podřízeným. Dle
Arnoštových statut měl býti potrestán každý ar
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cijáhen nebo plebán tímže způsobem jako podří
zený kněz, jestliže by sťrpěl konkubinát podříze
ného klerika.

-Přebytek církevních důchodů má býti věno
ván církvi. Jen chudým lidem, posvátným místům
a svému služebnictvu smí kněz něco z toho jmění
dáti.

I jiná nařízení arcibiskupova svědčí o tom,
jak horlivě přičiňoval se Arnošt o všestrannou ná
pravu. Právě duchovenstvo vyšší jevilo malou
norlivost v konání svých povinností. Byli to zhu
sta mladí šlechtici, kteří se vkoupili do beneficií
nikoli k vůli veliké práci, ale aby pohodlně uží

vali dobrých, důchodů. Arnošt z Pardubic při vy
dání nových. pravidel kostela Pražského r. 1350
žaloval, že bohoslužbám v tomto chrámě nevěnuje
se příslušná péče, káral zištnost mnoha kanovníků,
kteří přicházejí k sidlu svému při kostele jen
tehdy, mají-li bráti užitek. Proto vydal nařízení,
že kromě tak zvaných těles prebend podíly z dů
chodů mají se dávati jen kanovníkům sídlícíma
v chrámě své povinnosti plnícím. Bylo smutné, že
prebendáři konání funkcí- povinných svěřovali
svým střídníkům, kteří, berouce si příklad z chle
bodárců, vykonávali modlitby v kostele nedbale.
(Tomek III., 205.—206.)

- Arnošt trestal přestupníky, pokud mohl. Na
př. sám panenský klášter sv. Jiří pokárán pro roz
ličné vady. Když se však jeptišky vzpouzely upo
slechnouti příslušných rozkazů, Arnošt je stihl in
terdiktem. Abatyše a konvent odvolaly se k pa
peži, utrhajíce arcibiskupovi na cti. Musily však
činiti: pokání, odprosiky Arnošta za přítomnosti
Karla IV., upustily od svých žalob u papeže. Pod
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daly se arcibiskupově kázni. Arnošt pak interdikt
zrušil r. 1355. (Tomek III., 251.)

Hned v prvých letech své vlády zřídil Ar-
nošt zvláštní úřad korektora (oprávce) kněžstva
(corrector cleri), jemuž uloženo souditi a kárati du
chovní pro přestupky proti kázni. Prvním korek
toreni nám známým byl řeholní kanovník Albert.
od r. 1357, po něm byl arciiáhen horšovský Při
bislav (1363).

Arnošt snažil se zjednávati nápravu také po
mocí synod provinciálních, t. j. duchovních sborů,.
ke kterým byli volání biskupové-sufragani, pre
láti a jiné duchovenstvo pravidelně dvakrát za rok.
Synoda začínávala kázáním někiterého výmluv
ného kazatele, jehož si arcibiskup sám vybral. V
promluvách těch káraly se vady ©duchovenstva.
Pak dal arcibiskup předložiti nařízení potřebná
k reformaci. Ustanovení ta byla po schválení od
synody vyhlášena jako statuta synodální.

„Desátek, který byl vymáhán oď českého du
chovenstva do pokladny papežské, byl značný. Ar
cibiskup platil ovšem nejvíce, totiž 150 kop, pro
bošt vyšehradský a opat břevnovský po.40 ko
pách, probošt pražský 24 kop atd. (Tomek III.,
143.) Z bázně před nemírnými daněmi tedy u nás
důchody jednotlivých beneficií byly udávány hod
ně nízko, aby desátek byl skrovný, Již za života
Arnošta z Pardubic žádal papežský dvůr na něm
i na biskupechJanovi olomouckém a litomyšlském,
aby dali zhotoviti popis všech beneficií a ročních.
důchodů z nich plynoucích dle nového předepsa
ného řádu. Vědělo se hned, že papežská stolice
tímto způsobem chce zkontrolovati zdroje k zvý
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šení svých příjmů. Proto arcibiskup i biskupové
obrátili se v té záležitosti ke králi.

Karel IV. zakročil u papeže bezprostředně.
Předložil papeži, že by bylo velice obtížno se
staviti soupis tak, jak si stolice papežská přeje,
Žádal, aby papež od svého rozkazu upustil, aby
se spokojil s řádem dosavadním jakožto prý spra

vedlivým a bezvadným.,Papež dle všeho Karlovivyhověl bez dalšího nátlaku.' Tolik jest jisto, že
rejstříky papežského desátku v následující době
skoro nic se nelišily od nejstaršího nám známého
záznamu z r. 1352; výška desátku zůstávala pořád
stejná skoro při všech, ačkoli se důchody mnohých
beneficií časem rozmnožily. (Tomek III, 142—143.
Tadra: Kulturní styky Čech s cizinou, 78.) Cha
rakteristické, jakými oklikami iČechové se bránili
proti přílišným církevním daním.

Leč přece mnohé okolnosti přerůstaly i Arno
štovi přes hlavu. Jistě by se byla zvláště v hie
rarchii veliká náprava stala, kdyby se bývala u
dílela větší beneficia výhradně kněžím řádným,
zasloužilým. Ale tomu překážely vysoké kruhy
laické. Arnošt žádal několikrát marně, aby obsa
zení vynikajících úřadů (na př. arciiáhenství) bylo

zůstaveno výhradně jemu. (Tadra: Kult. styky,77.)

Jako byl Amoštnadšeným reformátorem sám,
tak také vítal s otevřenou náručí každého upřím
néhe pomocníka v díle opravném. Praha stala se
za Karla IV. velice bohatým velkoměstem, jež bylo
zváno nejveselejším městem v Evropě. Právě
zbujnělá Praha dávala svým životem mocné svě
dectví, jak jest potřebí v Čechách reformovati.



Karel povolal r. 1358 do Prahy výmluvného
a učeného kazatele z Rakous Konráda Waldhau
sera, kněze řádu sv. Augustina řeholních kanovní
ků. Ustanovil jej za kazatele u sv. Havla. Karel
dobře volil, že povolal napřed muže, který měl
promluviti. do svědomí bohatým kupcům němec
kým, kteří byli v službě Boží daleko pohodlnější
než pražští Čechové, A slova Waldhauserova pro
ti pýše, rozmařilosti a jiným nectnostem nesla ovo
ce velice utěšené. Tak obrovské davy scházely se
do prostranného chrámu, že četnému zástupu byl
nucen Konrád kázati před kostelem. Přímo úžas
budilo, jak veliký počet hříšníků se napravoval
zcela.

Leč Konrád brzy počal reformovati i osoby
duchovní. Prohlášoval veřejně, že jest svatoku
pectvím přijímání jinochů a dívek do klášterů za
peníze. Ostře tepal lakomství a požívačnost těch
mnichů, kteří bez potřeby sbírají almužny a be
rouce dary, stále mají v ústech: »Dejte nám a po

(imodlíme se za vás.« Tu Matí dle slov Kristových:»Darmo jste vzali, darmo dejte!« Protestoval proti
prodávání míst k pohřbům v kostelích a klášte

(rech, proti nádhernému pohřbívání zjevných hříš
hníků za tučný odkaz klášteru atd.

Mniši žebraví se na Waldhausera velice horšik,
když se jejích příimy ztenčily. Spojili se proti ka

Vzateli mezi sebou a Žalovali na něho u arci
||biskupského úřadu. Dne 6. prosince r. 1358 byl

Waldhauser obeslán. od arcibiskupského oficiála.
Stání bylo asi odročeno, neboť Konrád volán k
zodpovídání ještě na den 28. prosince. Waldhauser
zatím kázal rázně jako dříve, lid se proti mnichům
sobeckým iitřil. Došlo pak dle všeho zase k od

—————
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kladu. Snad si to přál sám arcibiskup (meškající ve
Vratislavi), aby mohl žaloby osobně poslechnouti
a Konráda chrániti.

Konečně mnichové složili proti kazateli ža-,
loby ve 24 artikulích a předložili je přímoarci- |
biskupovi.Konrád odpověděl na artikule písemně.
Protivníci nevěděli, jak na obranu odpověděti.
Proto Arnošt vydal listy pod svými pečetmí
a dal je přibíti na dveřích všech klášterů .řá
dů žebravých v Praze; vyzýval v nich každé
ho, kdo by měl jakou žalobu proti Konrádovu uče
ní, aby se dostavil v určenou dobu do dvora arci
biskupova. Leč — k tomuto vyzvání nikdo se ne
dostavil. (Tomek II, 292—193.) Již tehdy tedy Ar
nošt se osvědčil jako vřelý přítel Konrádův.

Za pět let přibyl Konrádovi zdatný pomocník
v osobě kněze Jana Milíče z Kroměříže. Milíč po
cházel z chudých rodičů; dal se nejprve do služby
kancelářské při královském dvoře. R. 1350 byl
kanovníkem v Kroměříži. později stal se kanovní
kem pražským a konečně i pražským arcijáhnem.
Leč zbožný hodnostář rozhodl se opustiti všecky
své hodnosti, oddati se zcela přísnému životu aske
tickému a kázání slova Božího. Za vytknutým cí
lem začal pracovati r. 1364.Brzy se scházely k Mi
ličovým ohnivým promluvám větší zástupy než
k řečem Konrádovým.

Lichváři naslouchající Milíčovu ©napomínání,
vraceli jmění nespravedlivě získané, marnivé ženy
odkládaly nádherné šperky, i tajní hříšníci hlasitě
oplakávali své nepravosti. Docela ti řemeslníci,
jichž zaměstnání snadno svádělo k podvodu, 0
braceli se k živnostem jiným. Někteří posluchači
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docela odcházeli na místa pustá, aby se mohli kátidokonale v samotě.«
Reformátor tento byl učenější než Waldhauser

a vynikal neobyčejně bystrou pamětí. leč přes to
k svým úchvatným kázáním studoval tak pilně, že
i při jíále čítal nebo psával. Zamiloval si chudo
bu dokonalou do krajnosti, přebýval tam, kde mu
byl náhodou poskytnut útulek, z potravin darem
obdržených požíval jen část, rozdávaje zbytek chu
dině. V létě nosil jednu lehčí suknici, v zimě. sukni
ci podšitou koží; to byl celý jeho oděv. Nepopřál
si žádné zábavy, nikdo ho neviděl se smáti. Na u
líci bez nevyhnutelné potřeby nepromluvil ani slo
va, ale po největší duševní námaze rád udílel radý
četným přátelům, kteří se k němu hrnuli. Jestliže

nestudoval, oddával se pobožnostem a to dílem i
V NOCI.

Veliké pohnutí šlo ve stopách tohoto vynika
jícího muže, zvláště mladší klerikové kupili se ko
lem Milíče s nadšením stále větším. Reformátor
ve starším věku přiučil se'i jazyku německému,
aby i druhá národnost měla z jeho kázání užitek.
Odcházel z Prahy i do jiných měst (až na Moravu)
otvírat bránu duchovnímu obrodu. '

Proti zlořádům mnišským kázal tak otevřeně
jako Waldhauser. Žaloby řeholníků neměly vý
sledku, protože nad Milíčem držel ochrannou ruku
jak arcibiskup Očko z Vlašimě, tak císař Karel IV.

Leč Milíč, jakkoli se těšil davovým poctám,
stále přemýšlel, jak by reformoval ještě více sám
sebe. -Sláva neoslepila duši. která se pohroužila
hluboce do všech záhybů vlastního srdce. V pří
lišné pokoře docela začal Milíč pochybovati, zda
jest oprávněn reformovati. Pomýšlel uchýliti se
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docela v ústraní a konati kající skutky v některé:
řeholi. Leč přátelé jej povzbuzovali důrazně, aby
setrval na dráze započaté. Přes to Milíč nějaký
čas se odmlčel a přemýšlel, zda snad nebloudí ve.
svých názorech o příští Antikrista. Umínil si jako
poslušný syn církve tázati se samého papeže. Po
spíšil r. 1367 do Italie, kdež vyčkával příchod pa
peže Urbana V. Leč na obvinění pražských žebra
vých mnichů byl zatčen a dán do vězení. Preláti,.
vyslechnuvše Milíče, byli s ním spokojeni. Příjezd.
papežův přinesl mu dokonalou satisfakci, tak že se
vrátil do Prahy svobodně za velikého jásotu svých.
přátel. Milíč pokračoval v díle reformním s horli-,
vostí horečnou, Sorganisoval větší počet mladých
kazatelů, jichž promluvy odporučoval věřícím. Již:
od r. 1367 přestal požívati zcela masa a vína, ule
hával na tvrdé lože, ubíral si spánku a někdy v
skrytosti se mrskal.

Kázání Milíčova působila tak pronikavě, že i
veřejné nevěstky dávaly se na pokání. Pro takové.
kajícnice zjednal Milíč příbytek v domku u sv.
Jiljí, kde jim poskytoval ze sebraných almužen vý
živu, pokud se nevdaly anebo poctivé služby ne
obdržely. Během asi dvou let Milíč přivedl asi tři
sta takových osob na cestu polepšení. Sama ku
plířka Karuše Hofartová činila pokání a odkázala:
poslední vůlí svůj zlopověstný dům v ulici Be
nátské Milíčovi. Na žádost Milíčovu dal r. 1372
císař rozbourati v té ulici nevěstinec, místo daro
váno reformátorovi. Milíč za sebrané dobrovolné
dary vystavěl tam dům pro kající Ženy a jiný dům
pro své stoupence z řad duchovenstva. Nazval mí
sto to »Jerusalemem.« Kde dříve bujela vášeň, ko
nány nyní veliké skutky pokání a křesťanskéaske-
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se. Každodenně tři kněží sotva stačili vyslýchati
zpovědi kajícníků. Ačkoli se správou těchto útulků
měl Milíč obrovskou práci, přece kázat horlivě
dále a spisoval kázání jak česká tak latinská, která
byla horlivě přepisována. Co Milíč napsal jeden
den, to bylo druhý den dvěstěkrát až třistakrát
přepsáno od mladých duchovních. Ačkoli musil
zcela chudý Milíč opatřovati denně stravu, oblek
a jiné potřeby až 83 osobám ve svém Jerusalemě,
přece vždycky potřebný náklad sehnal a mimo to
udílel dále v neztenčené míře almužnu zástupům
žebráků, docházejících každodenně do Jerusalema.
Z toho patrno, jak veliký měl počet ctitelů. Nebylo
maličkostí, že ve zbohatlém velkoměstě, které bylo
ve střední Evropě nejvýznamnější a jež bylo zvá
no nejveselejším městem evropským, způsobil ta
kové divy reformace. Milíč docela skoupil dvacet
sedm domků v okolí Jerusalema, aby vyhostil ne
pravost i z blízkého okolí svého ústavu. Několik
domků posloužilo k rozšíření Jerusalema, v ostat
ních ubytováno obyvatelstvo zcela bezúhonné. Mi
líčovi svěřena za souhlasu úřadu arcibiskupského.
i veliká duchovní samospráva nad místy, kde byl
jeho vliv tak veliký. Stalo se to na ujmu pravo
moci dvou farností, z čehož vznikl odpor některých
farářův.

Nastaly nové žaloby až ke dvoru papežskému,
protože arcibiskup Milíče chránil. Papež Řehoř
XI., který ovšem poměrů néznal, uvěřil pomluvám
pražských žalobců. Ti snažili se raniti reformátora
na místě nejcitlivějším, obviňujíce Milíče z
bludařství. Řehoř XI. vyslovil bulou ze dne 13.
ledna 1374 podiv, proč arcibiskup proti Milíčovi
nezakročil, Očko z Vlašimě byl přísnou bulou ve
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lice zaražen, leč Milíč sám ho těšil, vyslovuje na
ději, že se pravda ukáže. Milíč odvolal se ke dvoru
papežskému. V prvé polovici března r. 1374 vydal.
se na cestu do Avignona. Zde byl reformátor ne
toliko dokonale očistěn, ale stal se docela i před
mětem velikých poct. Na př. v neděli svatodušní.
kázal před šlechetným svým ochráncem kardiná
lem Albánským. Kardinál jej pozval k své tabuli,
kdež jej posadil třetího po svém boku.

Leč právě v Avignoně tělo Milíčovo, zmořené:
velikými pracemi. a přísnými posty, začalo oči
vidně chřadnouti, ačkoli duch zůstával stále svěží.
Reformátor zemřel v den apoštola sv. Petra. Ještě
před smrtí nadiktoval některé dopisy. Kardinál.
Albánský četl poslední písemný vzkaz velikého re
formátora se slzami v očích a prohlásil: »Ačkoli
bratr můj pan Urban papež stkvěje se zázraky,
přece -—jak se domnívám — měl by tento Milíč
býti prohlášen za svatého dříve než můj bratr.«

Smrt Milíčova působila v Praze dojmem 0
hromujícím. Nastal na všech stranách zármutek,
že otec tolik milovaný již se nevrátí. Jeden jeho
vděčný žák praví: »Otcem byl — a jakým otcem!
Byl zajisté všechněch dobrých chloubou a postra
chem zlých. Ty jsi byl přístavem pro lidi zmítající
se na vlnách, štítem utiskovaných. Ty's byl slávou
Israele, radostí Jerusalema, olivou plodonosnou,
révou bohatou, palmou kvetoucí.« (Balbín: Miscel
lanea IV, II, 44—6. Tomek: Dějepis Prahy III,
281—311.)

Zajisté Karlu IV. slouží ke cti, že byl silnou 0
porou jednoho z nejslavnějších reformátorů všech
národů, jehož jméno mělo slavný zvuk daleko za
hranicemi.
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Leč věrní stoupenci Milíčovi po smrti svého
mistra trpěli různá příkoří. Některým reformují
<ím duchovním bylo zapovídáno kázati, i někteří
laikové pro Milíče byli voláni k církevnímu soudu.
"Tomek dokládá: >Jest viděti z těchto a jiných ně
kterých zmínek, že si ctitelé Miličovi a lid jemu
„oddaný vůbec nedali říci, že by jejich milovaný
kazatel byl je vedl po cestách bludných,a nedali

„si 'vytrhnouti ze srdcí lásku a úctu k němu. Byli
také 'z vyššího duchovenstva mužové | ctihodní,
kteří toto dobré mínění o něm sdíleli. Ale konsisto
ří arcibiskupa Jana Očka vládli tehdáž mužové

„přející straně protivné. Vysloviti, že pravda jest,
že Milíč učil bludům a protivil se církvi, jak zněli
„artikulové o něm sepsaní, také oni po všem vyše
„třování se neodvážili; ale konec, ve který uhodili,
byl vždy takový, že směřoval k utkvění na něm

-zlé pověsti.c (Tomek: Dějepis Prahy, 314—15.)

Karel IV. však cítil hlubokou úctu k Milíčovi
i po jeho smrti. Když odevzdával Milíčův Jeru

-salém zbožným mnichům řádu cistercienského, při
pojil, že odevzdává dům se vším příslušenstvím
tak, »jak jej dobré paměti ctihodný Milíč, kdysi náš
zbožný přítel, z pobožného uštědřování almužen
vydržoval a zřídil« ©(Pelzel II, Urkundenbuch,
372--3.) Neopřel-li se důrazně útisku Milíčových
stoupenců dá se vysvětliti tím, že po smrti Milí
čově téměř stále byl nucen zdržovati se k vůli
státním záležitostem za hranicemi.

Sám šlechetný učenec Tomáš ze Štítného sna
žil se působiti k církevní nápravě, pokud bylo v
jeho moci. Za svého pobytu v Praze navštěvoval
kázání Waldhauserova i Milíčova. Klonil še k mir
—- k 
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né, promyšlené nápravě církve, drže se pevně au
tority jak cínkve tak vysokého učení pražského.
Ve svých spisech tepal pány, kteří odírali své pod
dané, duchovní a »zákonníky« (klášterníky) lakomé
a líné, ženy marnivé a lehkomyslné. Psal, že klá
šterník nemá míti jmění soukromého, »Jsú některá
odpuštěnie a oblehčenie v některých klášteřiech
obdržána od papežóv pro některů věcpilnů: ale
ne své vlastnie penieze mieti, neb úroky neb do
bytek, neb kteréžkoli zbožie. Neb jest jako základ
zákonní najprv, aby i žádný (nižádný) sobě nic
nesobil (nepřisvojoval).« Dobré zachování řehol
ních pravidel přivedlo by zlatou nápravu. Předsta
vený kláštera nemá práva podřízeným ulehčovati
proti zákonům církve. Vstoupivším do řehole dává
Tomáš napomenutí: >Jsi-li urozený, netbaj své
šlechty: když's vstůpil v zákon, isi bratr nejsprost
nějšieho urozením. Bóhť za nic té šlechty nemá
(nepokládá) světské. Chtěl-li's býti šlechticem,
aneb mohl-li's, proč's neostal v světě?« Menším
zlem jest páchati hříchy mimo klášter než v klá
šteře.

Proti nekázaným kněžím Tomáš | pozvédá
přísný hlas: »Běda vám — praví Kristus — ješto
(kteří) máte klíče královstvie nebeského: sami
nevejdete ani jiným dáte vníti (vejíti)! Jistě máte
zákony, jimiž by (byste) dobře mohli otevřieti krá
lovstvo nebeské; ale když jich nedržíte, ani jiným
dáte v zákoniech podlé ustanovenie zákonného:
co jiné sluší na vy (na vás), než aby vám běda
bylo, jakoj' řekl Kristus?« Srovnává pokoru dří
vějších představených klášterů se světskou myslí
současných: »Dřéve za neštěstie sobě kladli, kte
réhož volili starostů; ale již to za veliké štěstie
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mají, a to vše z toho, že protiv zákonu své obláštie
maji.«

Tomáš omlouvá své výtky před duchovními
řádnými: »Nemieníimťdobrých zákonníkóv, ale ty,
kteří jsú vinni, vědě (věda), žeť mi odpustie dobří;
nebudůť se na mne hněvati z této řeči.« Zato však.
prý nedbá hany zlých. Tomáš upřímnými pokyny
nechce nijak podvraceti nutnou autoritu hierarchie.
Praví, že jestliže nám Bůh v církvi »dá starosty
zlé, bezduché, nenábožně, snad pro naše hřiechy,
aby“ zkusil nás sstojíme-li (obstojíme-li, vytrvá
me-li), abychom tiem větší odplatu iměli: proto jich
máme poslůchati a věřiti, Že všicku svátost ko
stelní podlé pořadu kostlenieho tak v plně a k ú
plnému úžitku dobrým „pósobie, jakoby najlepšie
byli.« Nespravedlivá klatba církevní sice u Boha
neškodí, ale má se snésti přece poslušně, aby kře

ssťan klatbou stížený nepadl svojí hrdostí v hřích
i v klatbu u Boha samého. »Kletý člověk, ač by
(kdyby) i nevinně byl klet, když jest mohl jei kleti
jeho vyšší, nemá také přijímati« (tělo Páně).

O pánech píše: >Páni radše chtie slůti dob
rými než býti.« Nechtějí bohatých sedláků od sebe
propouštěti; leč »veď svobodniť isů lidé; jest-liť
páně dědina, člověkť jest Boží.« Ze závisti chtějí
se vladykové rovnati ve všem pánům. >Vídáme
často pány, ani (jsou) pokorněišie postavy, než
vládyky.« — Páni mají se starati o lid a nikoli
o své pohodlí.

Proti čarování Tomáš píše: »Však každý čár
jest smrtelný hřích.« Léky pravé jsou dobrou vě
cí. >Ale všichni jiní bobonci, kterýchž učení lékaři

(nedržie: leč žehnanie, leč napsánie která na ja
bice, na oplatce neb na listě, neb pro zuby, iešto
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na Sslěně-škohrtají, leč na vuzi, zapovědiení jsú
kostelem (církví). Čím pak viece ta žehnánie, je
što jsů se lží smiešena, a některá jsú holá lež! —
A nemám věřiti ani v čáry, ani v léky; ani nám
státi po věšťbě. ani věďmě kterém, ani sniech
(snech), aby má víra nebyla porušena.

Štítný nejednou osvědčuje, že jeho víra kato
lická přes všecky. výtky duchovním činěné jest
neotřesená. Piaví: »Svá myšlenie -těch drahých
chvílí, aby jich nepamět nevzdvihla (nezrušila),

"písmem tvrdím, úfaje (duofaje) do Božieho milo
srdie, ež (že) v té pravdě ... učiní mě sstála
(stálého) do konce ... Protož vždy řku: k no
pravení kostelniemu (církevnímu) poddávám sě
(ale ne, aby lecktos chtěl mě súditi a mé řeči, jinak
je bera, než já miením). — Což slyšíte neb čtete,
ješto nemóžte tomu rozuměti, doplňte věrů. — Což
jest nad náš rozum, věrů doplňme: neb nevěří
me-li,,nesrozomieme; ale věra pravá dovede nás,
že to tak, jakož jest, opatříme.« Napomíná, aby se
nikdo žádnému článku víry neprotivil, neboť kdož
víry křesťanské celé, neporušené, věrně a pevně
držeti nebude, ten se připravuje o možnost spa
sení. —- Učení nemají zkoumati teprve, zda jest
potřebí věřiti, ale aby lépe víře rozuměli. »Svaté
písmo jest jako řeka kakás velmě divná, že najvět
šie slon nemóž jie přebřísti i oplyne (utone) v ní,
a pak beránek ji přebřede.« Učený totiž z hrdosti
nechce uznati, že u výkladu chybil, kdežto prostý
řekne prostě: »Tomu nerozumím.« — Mnozí uží
vají svých theologických vědomostí místo k dobru
lidu k své vlastní oslavě. (U Erbena str. 9, 16, 19,
27, 28, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
159, 163. Flajšhans: Písemnictví, 136.) :
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Prostá, upřímná 'slova '"Tomášova, plynoucí
jen a jen z vroucí lásky k církvi a ze synovského
smutku nad její krisí, zajisté nalezla dobrého po
chopení aspoň u těch, jimž populární spisy Tomá
šovy výhradně byly věnovány.

Zajisté i přítel Štítného, proslulý mistr Voj
těch Raňkův užíval častěji své autority k mravní
reformě církve již za Karla IV. Že to byl muž ne
toliko učený, ale i mravů neporušených, v pravdě
křesťanských, patrno z toho, že byl zvolen roku
1385 za synodálního řečníka ke kněžstvu. Jeho *
řeč tehdy čelila hlavně proti svatokupectví a proti
světskému obleku duchovenstva. (Musejník z roku
1879, str. 557.)

Cisterciák mistr Jan ze Štěkna kvetl v letech
1373—1405.Nějaký čas byl výtečným reformujícím
kazatelem v kapli betlemské, že jej sám Hlus na
zval »zvučnou troubou.« Kázal proti zlořádům
w duchovenstvu.

Mistr Matěj z Janova byl nadšeným a velice
bystrým žákem Milíčovým. Mistrovství dosáh| na
universitě pařížské. Papež Urban VÍ. udělil mu
1. dubna 1381 expektativu na kanovnictví u sv.
Víta a jinou na kterékoli obročí na patronátě arci
biskupa, probošta, děkana neb kapitoly pražské.
Byl sice téhož roku přijat do sboru kaRovníků, ale
nedosáhl tím prebendy ani tehdy ani potom, nedo
stalo se mu též delší čas jiného obročí. Několikrát
se soudil o obročí, ale vždycky prohrál. Teprve
někdy v letech 1388—9 dostal faru velkoveskou
mezi Prahou a Mělníkem. V Praze se věnoval
hlavně zpovědnici a: spisovatelství. Své spisy shr
nůl v mohutný celek pod názvem »De regulis vete
ris et novi testamenti< (O pravidlech starého a no



1 —
vého zákona). V předmluvě pravil, že cokoli psal,
bral modlitbou ze čtení Písma a pilného rozjímání
o tom, co za jeho času se dálo, srovnávaje s tím
časy bývalé; poněvadž bible dosti světla a pouče
ní poskytuje o všech podstatných článcích nábo
ženství a víry, proto prý si méně všímal církev
ních Otců. Tento theolog vmísil do svých vývodů
některé velice smělé náhledy. Mnišství nazýval
pátým kolem u vozu, nelíbily se mu nádherné chrá
my, prohlašoval, že by se měly rozbíjeti obrazy,
u nichž se modlí lidé pověrčiví. Kritisoval uctívání
obrazů vůbec tak bezohledně, že vzbůdil u konser
vativců značné pohoršení. Zavrhoval docela oči
stec a některé obřady. Leč na druhé straně odpo
ručoval i laikům každodenní přijímání Nejsvětější
svátosti. Patrno, že upadl i do značných bludů.
Když bylo proti němu zakročeno, odvolal svá ka
cířství. Začal také rozdávati Nejsvětější svátost pod
obojí způsobou, ale zanechal toho, když mu to bylo
od církevní vrchnosti zakázáno. Zemřel r. 1394.
(Winter: Život církevní, 4. Kryštůfek: Všeobecný
církevní dějepis II, 2, 674—5.)



XI. Přední učitelé Husovi.

Z tábora novohusitů ozývalo se tvrzení, že
Hus mezi křesťany první pozvedl mocný odpor
proti panství papežského Říma, že ukázal nejroz
hodnějším a nejprospěšnějším způsobem nejen Če
chům, ale i jiným národům cestu ke křesťanství
svobodnému, k samostatné národní správě záleži
tostí církevních.

Již v minulém století byla snesena celá řada
přesvědčujících důkazů, že chvalořečníci Husovi
takovými slovy šíří fráze naprosto bezpodstatné.
Novější historické badání vyneslo na světlo ještě
více dokumentů, že Husovy návrhy na reformaci
nejsou plodem samostatného uvažování, nýbrž o
pakováním těch názorů, které dříve pronesli kře
sťané jiníjak vcizině, tak v království našem. Roz
množily se též důkazy, že cesta, kterou Hus dle
vzoru jiných k reformaci navrhoval, byla nespráv
ná a bezúčelná. Jestliže někteří prohlašují, že prá
vě skutečné kacířství Husovi slouží k veliké cti,
odpovídají vážní historikové, že bludy Husovy ne
jsou žádným podstatným obohacením filosofie ani
pokrokem theologickým, nýbrž že nauka Husova
naopak zastavovala přirozený rozvoj lidstva; cír
kevně-politické, sociální a kulturní názory Husovy
zatlačovaly křesťanstvo do primitivních poměrů,
jaké panovaly celou řadu století před Husem.
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Zda nebyli nuceni proti kacířům (tedy svobo
domyslným křesťanům) bojovati již sv. apoštolé?
A ještě za starověku Arius (zemřel r. 336) svým
bludným učením o Ježíši Kristu zasadil římské
církvi za pomoci světské vlády rány tak krvavé,
jak se nepodařilo Husovi a Lutherovi dohromady.
Sektářství Ariovo rostlo jako lavina i po smrti
svého původce. Římští katolíci byli pronásledování
světskou vládou jako hrozní zločinci. Krutovláda
císaře Konstancia triumfovala nad katolíky tak, že
r. 356 valná většina samých biskupů se ocitla buď
dobrovolně anebo přinucením ve vleku arianismu.
Katolíci tvořili v křesťanstvu skrovnou menšinu.
Tehdy dle svědectví sv. Jeronyma vzdychali věří
cí, že celý svět se stal ariánským. (T. Novák: O
brazy z dějepisu církve Páně I, 264.)

Jakých hrozných rozvratů napáchali v církvi
bludaři Macedonius, Nestorius a Eutyches! V VIII
století rozzuřil se proti církvi římské fanatický
boj obrazoborců, který trval přes sto let. A jak
dalekosáhlé účinky měl východní rozkol, který za
počal v IX. století, utvrzen byl r. 1054 a — trvá
dosud. Mocné církevní otřesy způsobili valden
ští, kathaři a jiní bludaři XI. a XII. století. Tedy
Hus nebyl ani prvním ani nejmocnějším zápasní
kem proti Římu.

Bludy Viklefovy nalezly svou základnu v na
uce bludařských františkánů, kterým se hodil spor
papeže Jana XXII. s Ludvíkem Bavorem k šíření
názorů, že duchovenstvo nemá míti časných stat
ků; vždyť prý Kristus a apoštolé nic vlastního ne
měli. Kolem Ludvíka vzrůstal Kruh církevních i
politických oposičníků protipapežských, kteří se
snažili posíliti moc císařskou na úkor moci papež
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ské. Zvláště pařížští mistři Marsilius z Padovy a
Jan z Janduna usilovali raziti cestu k uklidněnísporů
mezi císařstvím a církví úplným podrobením cír
kevní moci vládě světské. Zdaž nemohli již tehdy
pozorovati, že Ludvík svým charakterem byl na
prosto nepovolaným poručníkem církve? Mistři
pařížští složili (asi r. 1326) za spolupůsobení pře
piatého františkána Ubertina z Casale dílo »Defen
sor pacis« (obránce míru), v němž uložili v pod
statě to, co o nadpráví moci světské později hlá
sal Viklef, Hus a Kalvín.

Ve spise jsou uloženy tyto názory: Veškerá
církevní zákonodárná moc spočívá v obci, ve vě
řících, od nichž jest přenesena na duchovenstvo.
V čele církve stojí všeobecný sněm, který svolává
císař: na něm se mají účastniti i laikové. Primát
papežský jest závislý na všeobecném církevním
sněmu a státním zákonodárství. Papežská hodnost
potřebuje. potvrzení státního. V církvi náleží ci
saři větší moc, než papeži; císař má říditi všeobec
ný církevní sněm, trestati kněze, biskupy i papeže
a sesazovati je. Papež nesmí kněze souditi, ale
podléhá i se svým duchovenstvem světským sou
dům. Stát má právo všecka obročí církevní v zemi
osazovati buď svým knižetem nebo obcí, v níž
má kněz svůj úřad zastávati. Také kníže a obec
mají právo dozoru na kněžské úřadování a mohou
krěze sesaditi. Vyobcování z církve smí se díti
toliko ve srozumění s knížetém neb obcí. Církevní
statky patří osobám, které je církvi věnovaly, po
případě sfátu, který v čas potřeby je smí pro sebe
zabaviti a církev obmeziti na nejnutnější. — Zkrát
'ka tedy dle těchto názorů by císař, kníže, stát,
obec representovali nad církví svrchovanou moc,



leč církev by byla pouze poslušnou služkou, vy
darou na pospas nejrůznějším rozmarům i sobec
kých velmožů. (Srv. Kryštůfek: Všeobecný církev
ní dějepis II, 434.)

Pařížští mistři neuvážili, jak takovým způ
sobem ohrožují všecku svobodu duchovních repre
seutantů církve, Jestliže však již jednou tak despo
tické zásady byly vysloveny, pak tím méně se di
víme, že sám Viklef a jeho žáci opakovali skoro.
totéž v době, kdy korupce církevní pokročila. Vle
kiá církevní choroba byla velikým lákadlem pro
zkoušku nových prostředků reformačních, třebaže
bylo i po smrti profesorů Marsilia a Jana zřejmo,

jak veliký podíl na církevním neduhu mají vladařisvětští.
Jan Viklef (John Vykleffe) narodil se kolem

roku 1324 ve vsi Wykleffu u Yorku. Studoval v
Oxfordě s velikým prospěchem filosofii, theologii
a práva. Vrstevníci jej chválili jako muže bezůhon
ného, který prý chodil stále bos a v hábitě z nej
hrubšího sukna. Byl velikým nepřítelem bohatství
církve, ale zvláště od té doby, kdy se mu zhatila
vlastní výnosná kariéra.

Jako filosof měl však uvážiti, že rozvoj kato
licismu rozhodně vyžadoval, aby církev k svým
účelům měla nějaké jmění. Vždyť katolicismus již
nestrádal v katakombách, svět činil veliké nároky
na jeho práci, jež vyžadovala značného nákladu.
Jakmile by byla celá církev ožebračena, hned by
se kněží svou existencí stali závislými na svých
světských chlebodárcích a ze závislosti hmotné
by se přirozeně -vyvinula i závislost mravní. Mniš
ská chudoba se mohla osvědčiti jen v některých
uzavřených společnostech, nikoli v „církvi celé.



Viklef ostatně sám si podržel tučné obročí, aniž
zachovával residence. Hlněval se, že neobdržel bo
hatého biskupství ve Worcestru, mstil se za to
na řeholnících. Ke všemu nenáviděl netoliko
jednotlivé mnichy žebravé, nýbrž i celé to mnišské
zřízení. Neostýchal se docela tvrditi, že vstoupiti
do řádu mnišského a ztratiti království Boží jest
jedno a totéž. Sváděl s mnichy prudké boje jak
slovní tak literární. I když začal trousiti zřejmé
bludy a zahájil veliký boj proti arcibiskupovi kan
terburskému i papežské stolici, nacházel hojnost
zastanců, protože jeho vystupování čelilo proti ve
likým daním církevním a proti usazování cizinců
(jmenovitě Italů) na obročích anglických.

Anglický král Jan Bezzemek za pomoc papež
skou- slíbil sv. stolici roční poplatek 700 hřiven
stříbra, ale jeho nástupcové placení to odpírali.
Tedy roku 1365 papež Urban žádal zaplacení pří
slušné sumy na Eduardovi III. Leč parlament, lor
dové i preláti prohlásili v květnu r. 1366 jednomy
slně, že Jan Bezzemek neměl práva bez svolení
parlamentu onen závazek 'učiniti. Usnesení par
lamentu hájil Viklef tak obratně, že se stal národ
ním hrdinou. Tehdy vyslovil (ještě ne dosti určitě)
myšlenku, že světská moc má právo zabaviti cír
kevní statky, uzívá-li se jich špatně. Oslavovaný
Viklef stal se dvorním kaplanem a r. 1372 byl po
výšen za doktora a profesora theologie.

Národ anglický vedl zápas proti avignonským
peněžitým požadavkům dále. R. 1374 byl poslán
Viklef s jinými posly královskými do Briigge ve
Flandřích k papežským legátům, aby se zjednala
úmluvave příčinědosazováníbeneficiía jinýchcír
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kevně-právních záležitostí anglického národa. Po
dařilo se zjednati částečný kompromis, ale národ
reptal proti papežské kurii dále. Syn krále Eduarda
JIL, vévoda Jan z Gent-Lancasteru, zjednal Vikle
fovi bohatou faru luttersworthskou a vybízel jei v
zájmu svého rodu k dalšímu boji s papežskou sto
licí. Když viděl vášnivý bojovník, jak jsou jeho po
sice upevněny, popustil uzdu převratnému novo
tářství. Užíval kathedry i kazatelny k útokům
proti darům zasílaným papežské stolici, tepal že
bravé mnichy i světské kněze, spílal papeži anti
kristů a vyděračův. Také sorganisoval společnost
svých s»chudých kněží«, kteři se rozcházeli po ze
mi rozšiřovat myšlenky svého mistra mezi lidem.

Poněvadž Viklef přikládal sekeru ke kořenům
katolické věrouky, byl postaven r. 1377 na zakro
čení biskupa londýnského Viléma z Courtnaye před
církevní soud, Viklef se opřel o své šlechtické pří
znivce. Dostavil se v průvodu vévody Jana z
Gent-Lancasteru, velikého maršála Jindřicha Per
cyho a ozbrojenců. Vévoda se choval proti londýn
skému biskupovi tak surově, že se londýnští mě
šťané, soudu přítomní, veliee jitřili. Měšťané byli
by jej zavraždili, kdyby se ho byl sám tupený
biskup nezastal. Veliké vzbouření nalezlo jinde
volný průchod. Domy jmenovaných velmožů byly
od lidu zpustošeny. Leč soud byl přece jenom zma
řen, předsedající biskup kanterburský aspoň uložil
Viklefovi i jeho odpůrcům mlčení o sporných člán
cích,

Přirozeně tento zákaz neměl touženého účinku.
Pravověřící byli právem velice pohoršeni, že svět

„ská moc podporuje Viklefa v šíření křiklavých blu
dů. Když odpůrci Viklefovi předložili papeži Řeho



— 138 —

řovi XI. devatenáct kacířských vět Viklefových, tu
Řehoř bulou z r. 1377káral nedbalost anglických
biskupů a rozkázal, aby byl Viklef jat a postaven
před soud. Leč provedení papežského rozkazu by
lo velice obtížné. Eduard III. právě zemřel a za ne
zletilého nástupce Richarda VI. vedl vládu Viklefův
nejmocnější zastance Jan vévoda z Gent-Lanca
steru. Viklef místo potrestání byl dotázán od par
lamentu, zda se smí zakázati vývoz peněz ze ze
mě i proti kletbě papežově. Ovšem bylo hned zřej
mo, že otázka ta jest dána k vůli dalšímu postupu
proti požadavkům papežovým. Viklef ovšem odpo
věděl ve smyslu svých laických příznivců a nazval
při tom papeže učedníkem antikristovým. Zároveň
snažil se Viklef nakloniti si theology anonymní 0
branou svých devatenácti vět. Soudní řízení bylo
prováděno proti Viklefovi velice rozpačitě, tak že
novotář odvažoval se k převratným krokům dal
ším. Papežský rozkol r. 1378 byl mu vítanou posi
lou v dalších prudkých útocích na papežství.

Ačkoli neznal ani jazyka řeckého ani liebrej
ského, vydal r. 1380 anglický překlad Písma sv.,
v:němž chyběly všečky spisy deuterokanonické,
zároveň prohlásil Písmo za jediný pramen víry a
alespoň Nový zákon za zcela srozumitelný.

R. 1381 postoupil.ve svém radikalismu útokem
proti katolické nauce o svátosti Oltářní. Učil ve
svých přednáškách, že chléb a víno i po svátost
ném posvěcení zůstává chlebem a vínem. Tyto
způsoby však jsou. znameními těla a krve Páně
a účinkují potud, že zbožného přijímatele spojují
s Kristem. Kancléř oxfordské university ovšem byl
nucen zavrhnouti toto učení. Zakázal také Vikle
fovi učiti pod pokutou a příslušný dekret podepsalo
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dvanáct mistrů. Když pedel vstoupil do posluchár
ny augustiniánů, kde Viklef právě. četl, a ohlásil
rozhodnutí kancléřovo, Viklef zbledl a zamlčel se.
Nepoddajný a prudký jeho duch však nabyl hned
smělosti znovu. Bludař prohlásil, že se odvolává
ke králi. Tato zadní dvířka, jimiž se chtěl Viklef
zachrániti z nebezpečné situace, nesvědčí ani o ry
tířské statečnosti ani o porozumění nutné církevní
svéprávnosti. Kam by byla došla již za dávných
časů autorita církve a celé její učení, kdyby byli
věroučné spory rozhodovali velmožové? Známo
jest, jak často snažili se přetvořiti někteří zpupní
velmožové katolickou věrouku tak, aby dogmati
cké změny byly posilou jejich despotických anebo
jiných světských cílů. Vynikající právník Viklef
však k vůli záchraně vlastní své osoby hned po
změnil církevní právo, jako by byl nevěděl, jakých
i jiných přehmatů se velmožové za jeho věku do
pouštěli zvláště proti lidem chudým. Sám vévoda
Jan pozoroval dobře, že zašel Viklef příliš daleko
a že bude těžko hájiti radikála proti lidu upřímně:
věřícímu dále. Proto přikázal prudkému radikálovi,
aby o této věci mlčel. Viklef neuposlechl, odebral
se na svou faru a vydal r. 1381 populární obranu
svého bludu, aby své učení i mezi prostým lidem
co nejvíce rozšířil. Téhož roku, kdy Viklef svůj
spis vydal, propuklo veliké selské povstání, opíra
jící se o některé sociální zásady Viklefovy. Dva
kočovní kazatelé Viklefovi rozdmychali žhavé jis
kry v obrovský požár. Zpustošeno mnoho zámků.
Sedláci dobyli i Toveru, kam se před nimi utekl
král se svým dvorem. Při tom byla pohaněna mat
ka králova a arcibiskup Šimon Sudbury zabit. —
Vzpoura byla potlačena teprve s náporem všeclr
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sil vojska královského. Povstání sedláků ovšem
Viklefovi u šlechty málo posloužilo.

Nyní se stal arcibiskupem biskup londýnský
Vilém z Courtnaye, který svolal r. 1381 do Londý
na provinciální synodu. Ta odsoudila Viklefovy
bludy. Kromě toho také vydal arcibiskup zákaz
„proti potulným neschváleným kazatelům Viklefo
vým. Téhož roku rozkázal král, aby kancléř uni
versity zabavil spisy Viklefovy a sesadil i ty uči
tele, kteří byli Viklefovými stoupenci. Sám vévo
-da Jan jim odepřel další svou protekci. V listopadu
téhož roku slavil arcibiskup novou synodu v Ox
fordě. na které se podrobili dva universitní uči
telé, kteří byli stoupenci Viklefovými.

Viklef, ačkoli byl k synodě pozván, nedostavil.
:se. Odvolal se ke králi a parlamentu, ale ujala se
cho pouze nižší komora, která vymohla, že Viklef
nebyl ztrestán jako jiní jeho stoupenci. Viklef po
„býval a kázal dále bezpečně na své faře. Neupo
slechl také obeslání do Říma, předstíraje chorobu.

V Luttersworthu sepsal své hlavní dílo »Trialo
"gus.« Dne 28. prosince byl raněn mrtvicí, když byl
přítomen mši, kterou jeho stejně smýšlející kaplan
Purney sloužil. Nato 31. prosince skonal.

Viklefova nauka, uložená v četných velikých
„svazcích, podkopává základy křesťanství. Učení
anglického bludaře jest vlastně pantheismus (vše
božství, názor, že vesmír sám ve svém věčném
ruchu jesť sobě Bohem). Dle Viklefa »veškerá pří
rcda jest Bůh a každý tvor jest Bůh«, vždyť co
v Bohu jest v myšlence (v idei), jest Bůh sám, pro
tože idea jest Bůh, proto také jest Bůh i němá tvář.
Bůh nemůže mysliti a poznávati nic více, než co
:skutečně poznává a myslí — a nemůže více stvo
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řiti, než co stvořil. Tak obmezoval Viklef Boží vše
mohoucnost.

Stvoření se rozplývá u Viklefa ve vyronění
či emanaci, z čehož plyne, že všecko, cokoli se.
děje, dobré i zlé, děje se z věčné nutnosti. Tak
Viklef obmezoval svobodnou „vůli Boží a sblížil se.
s moderními monisty. O svobodě dle Viklefa zcela
v důsledku výše pověděného není řeči. Viklef také
stanovil důsledně pochmurné názory praedestianis-
mu (předurčení). Prý jedni jsou předurčení k věčné.
slávě, druzí předzvědění k zatracení. Příčina toho.
nevězí ani v předurčených ani v předzvěděných,
nevězí v jejich chování po čas pozemského života,
nýbrž v samém Bohu. I když předzvěděný -jest ně
jaký čas v milosti Boží, nesetrvá v ní, protože se.
mu nedostává daru setrvání. Naopak hřeší-li před
určený, přece se obrátí a umírá v Boží milosti.
Jelikož se děje všecko z nutnosti, jest i hřích nutný
a slouží k tomu, aby záměry Boží se staly skut
kem.

Proto také církev jest sbor předurčených k
slávě, nemůže-li předurčení a předzvědění nikdo
zrušiti, není dovoleno bez zvláštního zjevení Bo
žího někoho z církve vyobcovati anebo naopak
někoho svatořečiti.

, Jediným pramenem víry jest Písmo. Není nut
no věřiti, že církev římská jest nejvyšší mezi círk
vemi. Je-li papež předzvěděným anebo zlým, a tu
díž údem ďáblovým, nemá nad věřícími pravomo-
ci, leč kterou mu snad císař dal. Po Urbanovi VÍ.
nemá již nikdo býti přijat za papeže, naopak sluší
se žíti po způsobu Řeků pod vlastními zákony.
Církev římská jest sborem Satanášovým, papež.
pak není ani bezprostředním ani nejbližším ná
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městkem Krista a jeho apoštolů. Volení papeže od
kardinálů jest zavedeno ďáblem. V staré církvi
byli pouze kněží a jáhni, ostatní stupně jsou po
„zdějšímvynálezem na zkázu církve, papež pak jest
ohavností spuštění a antikristem.

Kněží a jáhni mohou kázati slovo Boží bez
„svolení apoštolské stalice nebo biskupa a ti, kteří
od kázání slova Božího za příčinou lidské klatby
„upouštějí, jsou proklati a budou v den soudný po
kládáni za zrádce. Nižádný prelát nemá nikoho vy
obcovati, leč když prve poznal, že ten člověk jest
vyobcován od Boha. Jest pak kacířem a kletým,
„dává-li do klatby bez takové potřebné vědomosti.
Preláť který by dal duchovního do klatby za to,
že se odvolal ke králi anebo sněmu v království,
stává se takovou klatbou zrádcem krále i králov
ství. (Tuto zásadu objevil k vůli osobní obraně.)
„- VOltářní svátosti zůstávají podstata hmotného

„chleba a rovněž podstata hmotného vína. Kristus
zde není skutečně svým vlastním tělem přítomen.
Není v evangeliu založeno, že Kristus mši sv. usta
novil. Člověku náležitě zkroušenému jest všeliká
"zpověď zbytečnou a neužitečnou.

Pošetilostí jest věřiti odpustkům papeže a bis
'kupů. Svátost posledního pomazání nelze ze sv.
Jakuba dokázati. Duchovenské statky jsou proti
Písmu. (Ale sám Viklef si svou faru podržel.) Obo
hacovati kněžstvo znamená čeliti proti zákonu Kri
"stovu. Papež se všemi duchovními, kteří vládnou
statky, isou kacíři. Rovněž jsou kacíři všichni ti,
kdož to trpí, totiž všichni světští páni a ostatní
laikové. Císař a světští páni jsou navedení od ďá
bla, aby církev světskými statky obohatili: Po
bloudili. papež Silvestr a císař Konstantin Veliký,
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udělujíce církvi bohatství. Světští páni mohou dle
libosti vezdejší statky církvi pobrati, pokud ti,
kdož jimi vládnou, trvale hřeší. Desátky jsou pouhé
almužny a věřící osadníci mohou je dle libosti 0
dejmouti prelátům pro jejich hříchy. Všichni jsou
svatokupci, kdož se zavazují modliti se za jiné,
kteří jsou jim nápomocni ve statcích vezdejších.

Všechny řehole :bez rozdílu jsou uvedeny
dáblem. Augustin, Benedikt a Bernard jsou zatra
ceni, jestliže pokání nečinili, že statky měli; řeho
le založili a do nich vstoupili. A tak jsou všichni
od papeže až do posledního řeholníka kacíři. Za
kladatelé klášterů hřeší, a kdož do nich vstupují,
jsou ďábelníci. Kdož se dávají do některé řehole
nebo řádu, stávají se již tímto skutkem neschop
nými k zachování přikázání Božích a tedy též k
dosažení království nebeského, leč by odpadli. —
Všechny řády žebravých mnichů jsou kacířské, a
kdož jim almužny dávají, jsou prokleti. Kdo udě
luje almužnu řeholním bratřím, jest již takovým
skůtkem vyobcován.

Vysoké školy, studie, koleje, povýšování na
mistrovství — vše to povstalo z pohanské poše
tilosti a prospívá to církvi tolik, jako ďábel. Pří
saha, která se činí ke stvrzení lidských smluv a
občanských obchodů, není dovolena ...

Již pouhé přečtení těchto radikálních bludů
přesvědčí moderního člověka, že taková věrouka
naprosto nemohla vésti k reformaci, nýbrž k nej
pochmurnějšímu sklíčení lidských duší. Zásady
Viklefemhlásané nebylo možno provésti: netoliko
proto, že odporovaly nutnému vývoji společnosti
lidské, ale i z té příčiny, že ve Viklefově učení
zásada odporuje zásadě. Některé body Viklefova
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učení jsou příkrým útokem na rozvoj kultury, jiné
svobodu lidského jednání svírají železnými pouty.
Učení to by přivedlo největší sociální rozvrat a
nad to by zničilo všelikou jistotu důležitých občan
ských práv.

Nehodilo se ovšem ani pro Anglii, jak uznal
národ angilcký praktickým stanoviskem k bludům
těm po smrti Viklefově sám. Stoupenci Viklefovi
(lollardi) pracovali ovšem dále i po smrti svého
učitele, potulní kazatelé pobuřovalilid proti stat
kům církve a prospěšným ústavům občanské spo
lečnosti. Leč životní prakse, skutečné poměry po
učovaly velice jasně, že nelze jádru národa vnutiti
takové fanatické názory. Proti hloučkům bludařů
postavila se rázněji i moc světská, tak že anglické
novotářství zvolna uhasínalo.

Jestliže se naprosto nehodila nauka Viklefova
národu anglickému, tím méně mohla posloužiti ná
rodu českému. Zvláště símě politických, sociálních
a hospodářských myšlenek nemohlo se v půdě če
ské země naprosto uchytiti. Vždyť rozvoj politi
cký, sociální a hospodářský bral se u nás cestami
značně různými. Kdo chtěl v Čechách šířiti Vikle
fovy radikální myšlenky; měl se napřed jasným 0
kem rozhlédnouti po současné situaci ve vlastní
zemi, měl se zamysliti důkladně nad historií vý
voje náboženských a sociálních poměrů domácích.
Bylo potřebí probádati krisi až k pramenům, ohle
dati skutečné závady zdravého národního vývoje
a důmyslně posouditi zásady, které se již v proudu
dějin co nejlépe osvědčily. Bylť tak skvělý vzor
ve stanovisku Otce vlasti! Právě čeští reformátoři
měli vzácnou příležitost zamysliti se hluboce nad
vítěznými triumfy Otce vlasti! Pražští inteligenti



— 14 —

mohli pozorovati sladké plody činnosti Karlovy
hodně z blízka. Všem velkým akcím pražským
vtiskl Karel své jméno písmem nesmazatelným.
Právě na základě konservativních osvědčených

zásad stala se Praha tak velikou a slavnou, národvelice mocným a ctěným.
Jestliže Karel v národohospodářské politice

vykonal činy tak veliké, nezasloužil, aby česká
inteligence vážně zamyslila se i nad jeho politikou
církevní?

Karel nebyl ani v příčině poměrů církevních
romantickým snílkem, počítal vážně s danou si
tuací a vyhledával při svých pokusech reformač
ních cesty vždycky reální. Proto také se stavěl
proti různým snílkům, kteří sice mohli přivésti do
svého tábora jen některé hloučky mystiků, ale
pro obrození poměrů ve všech vrstvách národa
nikdy nestačili. Dr. Kalousek v té příčině píše:

>Reformový ruch v Čechách nesl se k nápravě
mravův uvnitř církve, nikoli k utvoření nějaké
sekty mimo církev; chtěl tomu, aby dobré zákony
církevní měly skutečný průchod, a nikoli aby
církev se zřízením a učením svým byla odstraně
na. Tomuto praktickému směru Karel byl blaho
volně nakloněn. Jiného však rázu byla německá
mystika, učení pošmurné, kteréž jak vymykalo se
všem positivním řádům, tak unikalo také prosto
rozumným pravidlům logiky. Střízlivá mysl císaře
Karla nikdy nenacházela záliby v takovéto blouz
nivé filosofii, která kolikrátkoliv v Evropě se zje
vila, vždy zde zůstala odsouzena k neplodnému
theoretisování nemnohých skroucených hlav; ale
císař také nikdy nedával sobě záležeti na potla

čení mystických theorií, snad právě proto, že zal
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jejich nezpůsobilost k jakémukoli velikému účin
kování v životě praktickém. Friedjungrozepsal se
o německé mystice a poměru Karla k ní. Míní str.
199, že mystika byla nejznamenitějším zjevem to
ho věku (!), a má Karlovi za zlé, že prý ji nepo
chopil (?). Někteří němečtí učenci dovedou ovšem
zhola odděliti theorii od praxe; a jen taková hlava
může v našem věku, jehož myšlenková výše vy
rostla z empirie a z indukce, velebiti mystiku, kte
rá vrcholila v pojmu srovnalém s buddhistickou
nirvanou.«

Tato vážná slova slovutného dějepisce by si
měli zapamatovati romantičtí horlivci, kteří i nyní
každou chvíli by chtěli učiniti náš národ pokusným
králíkem nejrůznějších theorií, které třebas v ji
ných zemích již silně zkrachovaly. Při všech změ
nách — a zvláště náboženských — jest nutno bráti
zřetel ke všem složkám národního Života. Než se
vysloví blýsknavé heslo, než se vydá apel k celé
mu národu, nutno uvažovati, zda zdánlivým a
chvilkovým prospěchem jedné národní vrstvy by
netrpěly velice vrstvy jiné, zda by bylo možno
při změně poměrů zachovati v zemi potřebnou
společenskou rovnováhu, či zda by naopak vznikly
tak tuhé sváry, které by celé národní těleso za
chvátily škodlivou horečkou |

Společnost lidská jest ústrojím složitějším, ve
svém vývoji choulostivěiším a citlivějším, než nej
kombinovanější stroj. Jestliže ve složitém stroji
chybná oprava jediné nejmenší součástky dovede
zastaviti chod celé mašinerie zcela, podobně i ve
společnosti lidské jediná na pohled nepatrná novo
ta může vésti k velikým katastrofám, není-li pře
dem důkladně promyšlena vzhledem k nejrůznějším
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okolnostem. Karel IV. Viklefova učení neznal. Ale
kdyby mu bývaly známy převratné zásady angli
ckého bludaře, byl by se proti nim postavil zcela
právem s větší ještě horlivostí, než jak se stavěl
proti pověrečným mystikům německým. Za to nám
ručí celé jeho střízlivé vystupování v otázce cír
kevní.

Viklef rozšířil a doplnil převratnou nauku zma
tených Františkánů Jana z Janduna a Marsilia z
Padovy a jiných. Viklefova nauka se odsuzuje sama
zvláště různými nápadnými protimluvy. Poole v
předmluvě ke spisu Viklefovu >»Decivili dominio«
napsal: »Člověk myslí, že jde ku předu, zatím
běhá kolem do kola, k tomu sloh ani nemůže být
bídnější a ubožší, proto unavuje až příliš.« Kdyby
řekli (chvalořečníci Viklefovi), že jest Viklef proto
veliký, že patří mezi nejzuřivější tupitele svaté
církve katolické, že mu v boji proti ní nejde o ná
pravu, nýbrž jen o zmar na zmar a o nic jiného,
pak by měli pravdu.«< (P. Ant. Rejzek: M. Jan
z Husince, 81—82.)

Bludy Viklefovy se šířily v Čechách s touž
rychlostí, s jakou hynuly v Anglii již před Huso
vým veřejným vystupováním. Hus dovídal se o
bludech Viklefových prostřednictvím jiných če
ských theologů. Mezi první české viklefovce ná
leží Stanislav ze Znojma, učenec jména evropské
ho, universitní učitel Husův. Byl vlastencem uvě
dorělým a horlivým. R. 1388 se stal mistrem,
později doktorem theologie. v letech 1395—1396
byl děkanem fakulty artistické (filosofické). Byl
z nejagilnějších českých reformátorů. Při tom
však s počátku byl tak odvážlivým a přivržencem
a Šiřitelem učení Viklefova, že zacházel ještě dále
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než Hus. Ovšem Stanislav nadchl svého posluchače
Jana Blusa pro Vikleia. Hus vzpomínal na Stani
slava s velikou láskou, že se od něho naučil v
exerciciích a veřejných přednáškách >mnohému
dobrému«. I když se jasně shledalo, že celá řada
Viklefových vět jest zdela blidařská, Stanislav
Viklefa veřejně hájil, tvrdě, že anglický mistr
není kacířem. Později však nahlédl bystrý mistr,
kam by vedlo uplatnění zásad Viklefových. Vrátil
se k učení konservativnímu a stavěl se bludům
Husovým rázně na odpor. Podobnou cestou kráčel
jeho přítel Štěpán Páleč. Ten stal se r. 1386 baka
lářem svobodných umění a r. 1390 mistrem. Učil
pak na artistické fakultě. R. 1399zastával v zimním
běhu úřad děkana fakulty a v létě r. 1400byl rekto
rem. R. 1403 stal se bakalářem theologie a někdy
kolem r. 1410 doktorem theologie. Spolu se Stani
slavem ze Znojma zastával se horlivě spisů Vi
klefových, ale pak společně s tímž doktorem se
postavil zřejmě proti Husovu sektářství. (Srv.
Flajškans: Mistr Jan Hus, 80, 140. Rejzek: Mistr
Jan z Husince, 66—67.)

Ještě větší vliv měl na Husa nepokoiný novo
tář Jeronym z Prahy. Náležel k nejbystřejším sou
časným duchům. Flajšhans líčí Jeronyma takto:
>Muž vysokého vzrůstu, bohatého, černého vou
su (nepřijal nikdy svěcení kněžského), dosti zá
možný, vysoce vzdělaný, nesmírně výmluvný byl
takřka zrozen za hlasatele a průkopníka nových i
dejí. Nebyl, jako Hus, povaha zdlouhavá a nedů
věřivá, za to však později stálá a umíněná, nýbrž
horkokrevný a vědychtivý, svárlivý při tom a
nepokojný. V- něm bylo cosl již z prvních huma
nistů, jako vskutku dělal na humanisty dojem anti
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ckého filosofa, v jeho myšlenkách a řeči vane již
jaksi duch moderní, nad Husa vyniká nesmírně na
dáním i vědomostmi. Kdežto studie Husovy ne
vzuášejí se nad niveau (úroveň) prostřednostia mí
sto jeho jest také stále uprostřed, v řadě s jinými
a za jinými, Jeronym již při zkouškách bakalář
ských (1398) byl mezi 27 kolegy druhý, nabyl po
zději mistrovství na čtyřech universitách evrop
ských.< (Flajšhans: Mistr Jan Hus, 127.) R. 1401byl
v Praze, ale nejspíše již téhož roku byl v Oxfordě,
kdež opsal Viklefův »Dialog« a >Trialog.« Asi r.
1402 ta díla rozšířil v Praze a pak se hned vydal
na novou cestu. Putoval do Palestiny, ale již r.
1405 byl v Paříži. Svou větou, že Bůh nemůže nic
zničiti vzbudil velikou nevoli proslulého theologa
Gersona, jíž se vyhnul útěkem. R. 1406 rozséval
své novoty v Kolíně n. R., r. 1407 odjel z Prahy
znovu do Oxfordu. Protože však tam se již roz
nesla pověst o jeho kacířství, uprchl. Od té doby
již se splétají osudy Jeronymovy s Husovými.

Na Husa působil dále Petr ze Znojma, který
se stal mistrem r. 1378, Jan Eliášův, Petr ze Stup
na. Jan z Mýta, Štěpán z Kolína, Ondřej z Broda
a jiní vynikající theologové z části konservativní,
z větší části radikální. [Husovšem se držel radikál
nějších myšlenek svých učitelů. Hned za jeho ve
likého konfliktu s úřední vrchností církevní věděl
znalci, že Hus nešíří svým radikalismem svéráz
ných myšlenek vlastních, nýbrž že hlásá to, čemu
byl od jiných naučen. V hrubém pamiletu konser
vativců, hraničícím se zlehčováním slov užívaných
při bohoslužbě, bylo psáno: >Viklef zrodil Stanisla
va ze Znojma, Stanislav zrodil Petra ze Znojma,
Petr zrodil Pálče, Páleč zrodil Husa .. . Knín zro
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dii Jeronyma, Jeronym zrodil Jeseniec.« (Flajš
hans: Mistr Jan Hus, 151.) V tomto říkadle jest čá
stečně naznačen i časový postup, v jakém druh
od druha Viklefovy bludy přejímal.



XII. Původní předlohy Husových spisů.

Winter uváděje r. 1895 stručně významné bo
dy učení Husova, dokládá: »Kolik v tomto učení
Husově po stránce zevrubné tají se ze spisů Wi
klefových, to není dosud na vlas vypočítáno. Ale
počítání zbytečné. Husovi šlo o věc, a našel-li v ci
zím spise myšlénku příhodnou, užil jí po způsobě
všech literátů, aniž toho zapřel. Že by však slepě
šel za prudkým farářem Luttersworthským; toho
říci nelze. Hus sám se Wiklefa nejednou odříkal.
Čteme v starých painětech domluvná slova: »Veli
ké bláznovství jest říci o mistru Janu Husovi, že
by on Wiklefachtělvšudy zastávati... A toje v
Konstanci před smrtí zjevně všem řekl: »Co mě
viníte Wiklefem. Co mi do něho? Však jest Wiklef
nebyl Čech, aniť otec můj, ale bylť jest Angliš;
protoť, psal-liť jest bludy, nechť zaň Anglišové od
povídají.« Winter ještě dodává: »Moderní mínění
o originalnosti a plagiatu přenášeti do XV. století,
jest věc chybná. Loserth 've všech svých pra
cech snaží se dokázati, že Husova literní činnost

všecka jest Wiklefství.« (Winter: Život církevní
v Čechách, 6, 7.)

Winter jest zajisté v přirovnání k jiným histo
rikům velice umírněným, rozvážným kritikem, ne
tepá církve úmyslnými něsprávnostmi strhává
mnoho pozlátka z vynikajících representantů husitství. Proto tím více překvapuje, že i takový hi
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storik otázku velice důležitou odbývá povrchně aHusa omlouvájak nesprávně tak zbytečně.'
Již před Loserthem krátké srovnání bludů [Hu

sových s Viklefovými přesvědčovalo důkladně, že
bludy své Hus čerpal výhradně z Viklefa a nikoli
ze samostatného přemýšlení. Loserth pak odkryl
takové významné okolnosti, že jeho objevy přímo
křičely po tom, aby moderní stoupenci Husovi buď
Losertha věcně opravili anebo národu oznámili, že
Husova původnost jest vymyšleninou. Tolik pozor
nosti měli zajisté Husovi věnovati lidé ti, kteří se
tolik chlubili, že Husa znají a že právě pilné stu
dium otázky husovské je vede k nadšení pro Husa.

Ukážeme, že Winter se velice klamal, když se
domníval, že jest zbytečno počítati, kolik se tají
v učení Husově z Viklefových spisů. Jestliže se
u nás prohlašoval Hus za největšího Čecha, jestliže
jeho samostatné soudnosti byla dávána přednost
před svérázným důmyslem velikého Tomáše Štít
ného, jestliže u nás Hus kladen i nad Viklefa, za
jisté bylo povinností dobře promysliti, pokud Hus

pronáší myšlenky vlastní a pokud opsané.
Dále není pravda, že Hus upřímně se přizná

val k svému velikému opisování. Naopak užíval
takového způsobu vyjadřování, jako by podával
myšlenky vlastní, jako by skutečně celé veliké
opsané stati byly jeho duševním majetkem.

Zvláště překvapuje, jak se mohl odvážiti .v
Kostnici odříkati se tak radikálně Viklefa ten Hus,
který přece tolik na anglickém bludaři závisel, kte
rý netoliko z Viklefa opisoval soustavně, ale jeho
kacířským knihám dělal tak nadšeného obhajce v
Čechách veřejně. »Co mi do něho? Nechť zaň An
glišové odpovídajíl« Tak se přece neměl vyjadřo



vati muž, který se nejvíce přičinil, že bludy Vi
klefovy, upadající v zapomenutí v samé Anglii,
pojednou právě v Čechách se začaly rozšiřovati
tak rychle.

I Winter sám mohl dobře rozeznati, že Hus
následoval Viklefa slepě. Vždyť Loserth netoliko
snažil se dokazovati, ale zcela jasně dokázal, jak
Husova kathedra byla poslušnou filiálkou Lutter
worthu. .

Slyšme hlasy a důkazy nejvážnější! V samém
mírně pokrokovém >Přehledu« dne 19. července
r. 1914 čteme tyto řádky: »Prof. Kamil Krofta po
dává v posledním sešitě »Vědy české« vysoce in
struktivní přehled badání o nejdůležitější otázce
filologie Husovské, totiž o poměru Mistra Jana Husi
k Viklefovi. Již před třicetl lety zjistil německý
badatel J. Loserth, že hlavní Husovo dílo, latinský
spis >De ecclesia<, je z valné části opakováním
stejnojmenného základního spisu Viklefova; důkaz
svůj rozšířil Loserth v dalších studiích i na jiné
spisy Husovy, a věda přijala se souhlasem jeho
výklad, že základní bohoslovecké a tilosofické
myšlenky Husovy jsou přejaty od Viklefa. Loserth
uložil takto české vědě problém veledůležitý, ale
dlouho nepřistupováno k jeho řešení. V našich u
čených kruzích převládalo 'apriorní (řiž předem
stanovené) mínění, že závislost ta platí pouze pro
latinská díla Husova, kdežto spisy české pokládá
ny za jeho samostatný majetek hlavně po stránce
formální. Leč odborné badání posledních let pod
niklo i zde značnou redukci samostatnosti Husovy..
R. 1905 V. Flajšhans v >Osvětě« přiřfknul dobrou
polovici české »Postilly« Husovy s citáty a s do
klady. < vědomostmi historickými a antikvárními
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Viklefovým >Sermones«, Flajšhansovy výklady po
tvrdil novým rozborem učený bohosl. brněnský Jan
Sediák, jenž od letoška vydává zvláštní. periodi
cké >Studie a texty k náboženským dějinám če
ským.« Sedlák provedl podobný důkaz také pro
druhé nejvýznamnější české dílo Husovo >Výklad
víry, desatera a páteře«, v němž shledává ohlas
Viklefova »Dekalogu«, kdežto již dříve Fr. Černý
(v >Čas. Mat. Mor.« 1903) tu nalezl shody s Vikle
fovým dílem >»Deecclesia.« Konečně rozebrán i
Husův důležitý traktát >O svatokupectví«; char
vatský badatel O. Prochaska (v >Čas. pro mod. fi
lol.« 1913) nalezl v něm volně zpracování spisu Vi
klefova »De simonia«. Takto Loserthovy názory
docházejí obecného potvrzení i pokud se týče če
ských děl Husových. Prof. Krofta vehni pěkně shr
nuje dnešní stav badání o poměru Flusa k Vikle
fovi v tyto pozoruhodné věty: »Nemůže býti po
chyby, že z učení Husova právě to, co by jeho pů
vodci zjednávalo nárok, aby byl pokládán za sa
mostatného, svérázného myslitele, co by zname
nalo vážný pokrok v obecném vývoji myšlenko
vém, není původním majetkem Husovým, nýbrž
pocházi od Viklefa. Je to skutečnost, kterou je
marné zastírati tvrzením, že Hus slovy Viklefo
vými vyjadřoval myšlenky své, ač tvrzení samo
jistě je správno potud, pokud se jím naznačuje, že
Hus tak byl proniknut přesvědčením o pravdě my
šlenek přejatých od Viklefa, jako by to byly jeho
myšlenky vlastní.«

Poslední slova Kroftova jsou zase jen nezda
řeným pokusem, aby opisovači Husovi byla zů
stávena přece nějaká záře samostatného přemý
šlení. Leč laciná fráze néní podepřena věcnými
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důvody. Kdyby si byl zjednal Hus větší theologické 
vzdělání, kdyby býval měl tak veliký rozhled po.
theologickém poli jako na př. Tomáš Štítný, Voj-
těch Rankův anebo Páleč, nikdy by býval neopi-
soval takových prostoduchých naivností, které od-
porovaly tak ustálenému přesvědčení vynikajících.
theologů, tak normálnímu rozumu, ba docela zá-
kladním pravidlům nezměnitelné logiky.

Dr. Loserth, profesor dějin na universitě ve:
Štýr. Hradci, v »Realencyklopaedie fůr protestanti
sche Theologie und Kirche« napsal o Husovi toto::
>I co se týče jeho učenosti, musí se hodně slevo-
vati, neboť všude tam, kde odbočuje od Viklefa,.
jest nejistý, tápavý a rozvláčný. Vlastních refor-
mačních spisů máme z jeho péra málo, jsou to hlav-
ně polemiky proti Stanislavovi a Pálečovi a spis:
o církvi, kdež ovšem vše čerpáno zase z Viklefa...
Viklefův spis o církvi zcela si přivlastnil. Kniha ta- 
to a pak >De potestate papae« obsahují podstatu
Husovy nauky .. . Historická látka, již Hus v po-
sledně citovaném spise uvádí, je zcela vzata z Vi
klefa. To pak, co uvádí i o zkaženosti církve v ká-
záních a což jest 'ostrou kritikou zkaženého kléru:
a mnichů, co dále praví o velikých škodách pro o-
byvatelstvo celé země a říše, že mrtvá ruka má
majetek, co připomíná o povinnostech vrchností,
aby totiž církev očistili: všecko téměř doslova ie:
vzato z kázání Viklefových .... Jest velmi vý
značným pro poměr Husův k Viklefovi že ony
tři veliké řeči, kterými Hus chtěl koncil strhnouti
na svou stranu, jsou doslova kázání Viklefova, že
v Čechách Viklefovy »sermones« (řeči) připisovaly
se Husovi, ba že Hus ve svých menších pracích
krátce tam, kde Viklef má slovo Anglia (Anglie)
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dává slovo Boemia (Čechy) a ostatní zůstává stej
no.« — Neměla kritika tolik důležitá probuditi z
pozlátkových, nevěcných snů právě novohusity?
Nevybízela k důkladnému prozkoumání, zda Lo
serth Husa nebagatelisuje příliš! Vždyť přece pro
testantský vážný badatel dokazuje Husovi přímo
nejapnost. Dosvědčuje, že.si Hus docela i kritiky
českých poměrů vypůjčoval od Viklefa, což jest
známkou nemyslivého papouškování a obmyslné
demagogie. A jestliže Loserth docela uvádí důka
zy, jak i před koncilem hájil se naučenými slovy
Viklefovými týž Hus, který před týmž tribunálem
Viklefa se odříkal, pak vrhl na důslednost a oprav
dovost Husovu německý spisovatel světlo zvlášť

pozoruhodné. :
Leč moderní husité, kteří vytýkali katolíkům

slepou víru a nedostatek samostatného badání, kte
ři místo studia paušálně katolické spisovatele ob
viňovali, jak prý utrhají Husovi na cti, hověli si
dále v svých romantických vidinách. Loserth pře
ce vytkl Husovi tak veliké nedostatky, takové lite
rární činy, z jakých není usvědčen žádný reformá
tor a žádný protikatolický theolog. Lidé, kteří proti
katolíkům tolikrát mluvili o vědě a kteří brojili
proti »klerikálnímu modlářství«, klečeli dále před
modlami vlastními, zapomněli zkontrolovati vážně
a soustavně to, co sám cizinec napsal o muži na
zývaném u nás Čechem největším. Dle novohusi
tů jest doba Husova nejvýznamnější, nejproslulejší
dobou v dějinách naší země, prý národ náš jest
národem Husovým. Přes to všecko však bylo me
zi novohusity klidno, když cizinec na základě vě
deckého badání strhl s hlavy předního represen
tanta velikého hnutí náboženského v Čechách nej
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větší zář, kterou české protikatolické živly tolilé
uctívaly. .

Vážní učení laikové pak byli zdržováni od
prohlášení nepříjemné pravdy hlavně strachem
před lidmi, kteří ve své zaslepenosti vůbec nepři-
pouštějí žádné, sebe věcnější nepříznivé kritiky
taktiky Husovy. Taková jest výslednice neupřím-
ného horování pro vědeckou kritiku. Jenom někteří:
lajkové — jak patrno — něco málo napověděli, ale:
přidali ihned různé výhrady a omluvy, aby novo-

psiaá kletbanedopadla-na jejichhlavupřílišbolestně. .
V kritickém díle Loserthově pokračoval se vší

vědeckou pečlivostí katolický kněz dr. Sedlák, kte
rý potvrzuje výsledky Loserthova studia a nad to
přináší ještě nové dokumenty, dokazující, jak ne-
samostatným myslitelem byl Hus a jak věroučný
justament ještě nemusí býti známkou ženiálnosti.

Dr. Jan Sedlák rediguje >Studie a texty k ná
boženským dějinám českým«<.V 1. čísle těto sbír-
ky pojednává dr. Sedlák o prameni k Husově spi
su »Expositio decalogi« (Výklad desatera). Kritik:
praví: »Prohlédl jsem středověké výklady desate-
ra, jež byly známy a rozšířeny v Čechách před Hu-
sem, a podařilo se mi pramen Husův nalézti. Jest
jim spis augustiniána Jindřicha z Frimaru >Prae
ceptorium, seu de decem praeceptis.« Dr. Sedlák:
srovnává řádek za řádkem, všude jasně vykládá,
kde co opsáno doslovně, kde jsou opakovány my-
šlenky augustiniánovy trochu jiným slohem, kde
přidal Hus něco — třebas nešťastně — z vlastního.
Konečný posudek z uvedených pádných dokumentů
zní takto: >Jak patrno z podané analyse, jest v
Exposici duchovního vlastnictví Husova velmi má
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10 .... trojdílné rozčlenění při každém přikázání
myšlenky i zpracování jich převzato z Jindřicha
z Frimaru, většinou doslovně, někde poněkud vol
něji..... Samostatné ceny v Husověčinnostilite
rární nemá.«< .

V 2. sešitu dr. Sedlák pokračuje v odkrývání
předloh Husových spisů. Udává pramen Husova
českého »Výkladu.« Předem probírá Husův traktát
o svatokupectví a dospívá po podrobném srovná
ní k výsledku: >Jak z přirovnání toho viděti, jest
Viklefův spis De simonia předlohou, z niž Hus
traktát O svatokupectví zpracovává. Jest pak asi
18 stran ze 154 přeloženo z Viklefa, tedy více než
devítina spisu Husova.. . Tolik jest jisto, že Hus,
píše traktát O svatokupectví, měl Viklefův stejno
jmenný traktát před sebou, sledoval jej v hlavních
myšlenkách a celé kusy prostě překládal. Toto po
znání přimělomne, abych sáhl kriticky i na největší
český spis Husův, na Výklad,a hledal jeho prame
ny. Neurovnanosít spisu, nepoměrnost, s | jakou
zpracovány jsou jednotlivé části, a zvláště mravo
kárné partie skoro u každého bodu, lišící se slo
hově od partií doktrinálních, vedly mne na myšlen
ku, že je tu něco podobného jako u spisu O svato
kupectví.«< Sedlák chopil se Viklefova © traktátu
»Decalogus seu de mandatis« a výsledek srovnání
byl překvapující. Kritik praví: »Řeknu to předem:
Husův výklad desatera a páteře jest vlastně pře
klad Viklefova Dekalogu, překlad ovšem po způso
bu Husově rozšířený mravokárnými úvahami, a na
některých místech značně rozmnožený | novými
partiemi, z části přejatými z jiných spisů Huso
vých, z části odjinud vzatými. Ve výkladu desa
tera jest asi třetina textu přeložena z Viklefa, ve
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Výkladu páteře více než polovina. Hlavní myšlen
ky jsou i obsahem i postupem z Vikleia — arci mi
mo části přidané.« :

Po těchto slovech přikročuje Sedlák k velmi
podrobnému rozboru, srovnávaje důkladně řádek
za řádkem. Hus opisuje z Viklefa někde tak, že
docela jsou přejata doslovně z Viklefa i slova vzta
hující se na osobou pisatelovu, jako by ty řádky
vytryskly přímo z duše Iusovy. Na př. Hus píše:
»Protož najlepšie učenie bylo by mně i mým rov
něm nestřepěti k časným věcem myšlením neb žá
dostí ... A tak když otieže mne mů mój tělestný
člověk.. « Takovým způsobem se Hus sotva při
znává, že užívá myšlenky cizí. Někde docela, kde
Kus dobře smyslu Viklefovu neporozuměl, raději u
žívá špatného překladu, než by vsunul myšlenku
vlastní. Dr. Sedlák kritisuje dále: >Z podrobného
rozboru zde podaného, jest zajisté zřejmo, že Hu
sovy »knížky o Božím přikázání«, jakž je sám na
zývá, nejsou vlastně nic jiného než překlad Vikle
fova Dekalogu. Ovšem ne překlad otrocký. Překla
datel jest si dobře vědom, co překládá, a nezapo
míná nikdy, pro koho pracuje. Proto vykládá slova
autorova případnými výroky Písma, přidává živá,
rhetoricky účinná napornínání a časové i osobní re
flexe a vynechává části spekulativní, lidu nepří
stupně..... Ale přes tento guantitativněznačný
majetek Husův nelze Výklad desatera nazvati jinak
než překladem Viklefova Dekalogu. To proto, že
Hus při své práci Viklefův traktát má před sebou,
ist po listě, myšlenku po myšlence jej sleduje a
celé strany překládá doslovně, Že jej značně — a
nelze vždy říci, že vhodně — rozšířil, nemůže na
tom faktu nic změniti. Po stránce theologické jest



tedy Husův Výklad desatera — vyjímajíc v při
daných částech traktát o boji a o trestání — pro
historika bez ceny; neboť tu nemluví Hus, nýbrž
Viklef. Zajímati jej může pouze po stránce filolo
gické a kritické.«

Dále promlouvá kritik o Husově Výkladu pá
teře. Po velikém a málo volném překládání Hus
v zpóse svérázného spisovatele zakončuje po ně
kolika větách vlastních jednu kapitolu takto: >Ně
co sem tuto prodlil (vlastně tam prodlil Viklef) o
milosrdenství a zdá se mi, Že nevelmi zle, neb jest
nesmierné, a také že mně hřiešnému jest utěšenie
mysliti, mluviti i psáti o jeho svatém milosrdenství,
a také, že nižádný mi v tu dobu, když jsem sem
psal, nepřekazil.« Měl spíše napsati, že by ten vý
klad byl kratší v tom případě, kdyby nebylo mož
no z Viklefa velice mnoho opisovati.

Dr. Sedlák konečně shrnuje výsledek svého
porovnání v tato slova: >Jak z rozboru viděti, lze
Husův výklad páteře ještě větším právem nazvati
překladem Viklefova Dekalogu než výklad desate
ra. Zde zajisté kromě některých drobných přídav
ků není Husovo nic než části o svátosti oltářní v
prosbě čtvrté, o odpouštění v prosbě páté a o po
kušení v prosbě šesté. Mistru Janu Husovi patří dí
kv, že myšlenky Viklelovy, zde vskutku dobré, u
činil v českém rouše lidu přístupnými, ale chce
me-li si utvořiti úsudek o Husově theologickém
vzdělání a zručnosti vědění bohoslovné popula
risovati, jest pro nás velký Výklad jehobez ceny.
Tu nemluví theolog a moralista Hus, nýbrž Viklef.
Zbývají nám tu jen Výklad víry a části při Vý
kladu desatera a páteře přidané. A u těch ještě jest
nutno býti opatrným, protože i zde jest původnost
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často velmi pochybna. Nelze si zapírati, že jsme
tím poznáním připraveni zase o jednu illusi. Posud
jsme přiznávali odvislost Husovu od Viklefa ve spi
sech jeho latinských, vysvětlovali a omlouvali jsme
ji, spisy české však měli jsme za samostatnější.
»Uložil-li (Hus) v latinských spisech soustavněji
a vědečtěji, ale i odvisleji ideje Wiclifovy«, píše
Vlček, »hlásal je v českých knihách volněji a sa
mostatněji. Tam rozhovořila se jeho duše: i v 0
tázkách sebe abstraktnějších Hus promlouvá s te
plou plastikou mladého, tvořícího se teprve literár
ního jazyka, stává se v slohu dějepiscem, žurnali
stou, řečníkem, básníkem: jasně, i sebe prostšímu
posluchači neb čtenáři pochopitelně článkuje látku,
oživuje ji příklady ze života, z dějin i Písma, na
rážkami na současnou českou literaturu, obrazy a
přirovnáními z přírody, silnými kontrasty a častým
apostrofováním čtenáře neb uváděného spisovatele
neb dialogisováním řeči.. .« Toho nelze již nyní
podepsati, aspoň co do Výkladu ne. Článkování lát
ky, obrazy ze života, z Písma, z přírody jsou na
mnoze z Viklefa a odvislost od něho jest tu větší
než ve spisech latinských. Tím méně Ize souhlasiti
s Flajšhansem: >Z této doby pochází největší a
nejdůkladnější jeho český spis... . »Výklad viery,
desatera božieho přikázánie a páteře«, ve kterém
Hus ještě sice pečlivě dbá učeného způsobu do
kladů, uvozuje po straně nejrůznější knihy Písma
i jejich církevní vykladače, ano i úzkostlivě si hle
dí náležitého utřídění i rozškatulkování látky —
avšak již celým provedením a lehounkým slohem,
hojně příslovími a verši proloženým, obrací se k
celému lidu českému« a jinde: »A takový je celý
Výklad, nejcennější a nejdokonalejší kniha Husova;1
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vzorným jazykem řadí se ke klasickým dílům na
šeho písemnictví a její cena zvyšuje se ještě mo
hutným dojmem, jaký ještě dnes na nás působí její
bohatý obsah«. Dnes budeme na Výkladu obdivo
vati ryzost jazykovou a pěkný sloh, jako dosud,
budeme si všímati míst, kde mluví skutečně Hus,
a používati jich pro dějiny doby a pro dějiny života
Husova jakož i pro jeho karakteristiku, jak se do
sud dálo, mimo to však budeme odtud posuzovati
Husovu obratnost překladatelskou a používati la
tinské předlohy ke kritice českého textu. To nám
bude náhradou za ztracenou ilusi o obsahové sa
mostatnosti Husově.«

V 3. čísle svých »Studií a textů« podrobil dr.
Sedlák zevrubné kritice Husovu >Postillu«<.Praví
předem: »Na konci jejím a v následujících výkla
dech nalézám zase celé části přeložené z Viklefa,
tak že i zde nutno konstatovati, že Hus používal
Viklefa, a to mnohdy doslovně.« Po detailním roz
boru dr. Sedlák dodává: »Ale, ať neprostředně ne
bo jen prostředně, ijčeská Postilla Husova jest zá
vislá na Viklefovi. Je tu něco podobného jako u
traktátu O svatokupectví a u velkého Výkladu.
Celkem však i v jednotlivostech jest v Postille v
tom ohledu stav pro Husa příznivější než v oněch
Spisech; neboť kdežto ve Výkladu desatera celá
třetina a ve Výkladu páteře dobrá polovina jest
slovně závislá na Viklefovi a v traktátu O svato
kupectví víc než osmina jest přeložena, lze v Post
ille sotva u desítiny textu určiti slovnou závislost
na předloze. Celé homilie nejeví žádné souvislosti
s Viklefovou Postillou na nedělní evangelia a v ně
kterých jsou přejaty jenom nepatrné drobty.«

Leč v témže čísle Sedlák uveřejňuje jiný člá
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nek, v němž praví úvodem: >Ve II. čísle Studií a
textů bylo dokázáno, že Hus asi osminu traktátu
>O svatokupectví« přeložil z Viklefova spisu >De
simonia«. Použití spisu Viklefova přestává náhle
u kap. VII. — o farářích a lidech světských Viklef
již nemá. Nyní podařilo se mi zjistiti, Že zde použí
vá Hus Viklefova spisu »De officio pastorali« nebo

»Pastorale«. Téměř celé I. přeloženo jest z tohotraktátu Viklefova.«
Ve 3. čísle »Studií a textů« promlouvá dr. Se

dlák o pramenech Husovy Lektury na III. knihu
Sentencí. Praví: »Husův Výklad Sentencí Lombar
dových zůstal při vydání naprosto neprozkoumán
ohledně pramenů. A přece jest zde používání pra
menů mnohem pravděpodobnější než jinde.« Kritik
seznal, že zase zde Hus mnoho z Viktefa opisuje;
tentokráte na dvou místech pramen výslovně udá
vá, ale nenaznačuje, jak veliká část jest vzata z
předlohy.

Kritik dodává: >Jeví se tedy v Lektuře na III.
knihu Sentencí poměr Husův k Viklefovi následují
cím: V části christologické používal Hus Viklefova
spisu »De benedicta incarnatione« až po dist. IX
velmi vydatně, vypisuje z něho celé kusy doslovně,
odtud pak již méně. Ve druhé části byl mu prame
nem Viklefův Dekalog, z něhož však vypsáno do
slova poměrně málo. Co se tkne redaktorské práce
Husovy, nelze mu při tom upříti uznání. Zvláště
při Viklefově spisu »De benedicta incarnatione«,
jenž věru není příliš průhledný. Hus jej zná doko
nale, vybírá z něho vhodné spekulativní části a
zařazujeje do svého díla obratně... Je tedy
pro rok 1408 značný theologieký vliv Viklefův na
Husa bezpečně zjištěn. Arci otázka pramenů jeho
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Lektury na III. knihu tím není vyčerpána. Neboť
ačkoli počáteční prostý výklad Lombarda na po
čátku každé distinkce a četné krátké odpovědi na
podružné otázky, jež otázku hlavní jen rozvádějí,
možno přičísti Husovi samému, ovšem v závislosti
na knize, již vykládá, jest nioméně v Lektuře ještě
pěkná řada delších míst, filosoficky a theologicky
spekulativních, jež nejsou původním Husovým
vlastnictvím, nýbrž předpokládají ještě jiné pra
meny.« : .

Tato svědectví vynikajících mužů tedy jsou
nezdolnými důkazy, že Hus místo samostatné du
ševní práce opakoval výhradně myšlenky theolo
gů jiných.



XII. Hus proti svobodomyslným křesťanům.

Hus prý přinesl náboženskou svobodu, porazil
duchovní útlak Říma, otevřel tu bránu, z níž se
šířila do světa náboženská snášelivost. Jemu náleží
zásluha, že konečně náboženství začalo se pova
žovati za věc osobního svědomí, za soukromou zá
ležitost každého jednotlivce. Proto musí Husa ve
lebiti každý svobodomyslný Čech. Hus jest otcem
moderní náboženské svobody. — Takové a podob
né fráze vířily hustě ke konci století minulého a
ozývají se silou setrvačnou podnes. Ovšem novo
husitští hlasatelé svobody Husovy byli velice skou
pí na důkazy svého tvrzení, protože jich nemohli
objeviti. Snad ani sami nepozorovali, že svým bez
duchým heslováním vlastně Husa snižují, že jeho
náboženskou horlivost a ráznost bagatelisují.

Hus již proto nemohl považovati náboženství
za soukromou věc každého jednotlivce, již pro
to nemohl plouti ve vodách takové náboženské to
lerance, jakou novohusité předpisují, že Ipěl tolik
na Písmu. Hus činil bibli nejvyšším rozhodčím jak
nad papeži, tak i jinými církevními hodnostáři a
nad světskými vladaři. Bible mu byla základním
pravidlem společenského života, byla mu soudcem
nad každou světskou filosofií.

Nuže — a jak oceňuje samo Písmo toleranční
zásady moderních husitů? Zda bible prohlašuje-n |



někde náboženské přesvědčení za soukromou, vni
terní věc každého jednotlivce?

Kristus sám ani jednou neprohlásil náboženství
za věc soukromou, nikdy neřekl, že farizeové a
zákoníci mohou býti spaseni, i když se nedají zá
zraky přesvědčiti o pravdě učení nového. Učil na
místech veřejných a to i tam, kde valná většina
obyvatel byla jeho protivníky. Čtěme na př. tyto
výroky Písma: >A obcházel Ježíš všecka města
i městečka, uče ve školách jejich a káže evangeli
um. — I dí jim Ježíš: Pojdmež i do jiných měste
ček a měst, abych i tam kázal, neb na to jsem
přišel. | kázal ve školách jejich a ve vší Galilei.
(Mar. 1, 38—39.) — Co vám pravím ve tmách,
pravte na světle: a co v ucho slyšíte, kažte na
střechách. (Mat. 10, 27.) — Kdožkoli tedy mne vy
zná před lidmi, vyznámť i já jej před otcem svým,
jenž jest v nebesích.« (Mat. 10. 32.) Na úřední 0
tázku veleknězovu odpověděl: »Já jsem mluvil
světu zjevně, já jsem učil vždy v synagoze a ve
chrámě, kde všichni židé se scházejí, a taině jsem
nic nemluvil.« (Jan, 18, 19.) V zahradě Getseman
ské Kristus řekl biřicům: »Denně sedával jsem u
vás uče ve chrámě a nejali jste mne.« (Mat. 26, 55.)

Tedy Kristus učil v takových veřejných bu
dovách, které ve smyslu tehdejšího práva byly
maietkem církevníků konservativních a jež byly
zřízeny k účelům Zákona starého. Poučoval tam
netoliko vlastní přátele, ale i odpůrce Zákona no
vého. Kdyby nyní chtěl někdo v synagoze anebo
v židovské škole vyučovati náboženství moderněj
šímu, Israelité by jistě reptali. Leč vyučováním na
místech nejveřejnějších Kristus chtěl dokumento
vati, že jeho včení zavazuje lidi všecky.
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Sami židé cítili, že má každý člověk vyznávati

pravdu, která není paterá ani desaterá, nýbrž jedna.
Proto také neodvážili se tvrditi, že Kristu musí
býti zamezen přístup do chrámu a synagog z dů
vodů práva historicky zdůvodněného, Hledali ú
činnější a chytřejší zbraň. Snažili se dokazovati se
vším úsilím, že Kristus šíří nesprávnosti, že vy
stupuje proti pravdě.

Apoštolům řekl Kristus: »Vy jste světlo světa.
Nemůže ukrýti se město na hoře ležící, aniž roz
svěcují svíci a kladou ji pod kbelík, nýbrž na sví
cen, aby svítila všem, kteří jsou v domě.« (Mat. 5,
15.) Tedy apoštolé neměli se skrývati s nějakým
»soukromým přesvědčením«, ale měli býti světlem
světa. Kristus žádal veřejné vyznání víry: »Každý
tedy, kdo mne vyzná před lidmi, toho vyznám i já
před Otcem svým, jenž ješt v nebesích.« (Mat. 10;
32—33.) Věděl dobře, jaké pohnutí nová nauka v
celém světě způsobí, že nastanou z veřejného vy
učování sv. apoštolů také veřejné sváry. Proto
předpověděl: »Nedomnívejte se, že jsem přišel u
vést pokoj na svět, nepřišel jsem uvést pokoj, ný
brž meč. Přišel jsem zajisté, abych rozdvojil člově
ka proti otci jeho a dceru proti matce její a nevěstu
proti tchýni její, a nepřátelé člověka jsou domácí
jeho.« (Mat. 10, 34—35.) To snad mělo být povzbu
zením, aby si apoštolé »nechali své vnitřní pře
svědčení pro sebe«? Těmi slovy Kristus jistě ne
napomínal, aby sv. apoštolé ze strachu před veřej
nými různicefní své přesvědčení šířili jen tajně u
málokterých. lidí. Kristus docela pohrozil zatrace
ním a věčnými mukami těm »svobodomyslným«
věřícím, kteří by se odvážili věřiti jinak, než jak
sám kázal. Žádal statečné přiznání k evangeliu slo
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vy: »Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo ne
shromažďuje, rozptyluje.< (Luk. 11, 23.)
„ A což svatí apoštolé? Odvažovali se také na
míilstá veřejňá, kde bylo proti nim hlasitě prote+
stováno. Přicházeli tam, kde je židé a úředníci
státu římského pronásledovali jako největší zlo
čince.

Když sestoupil na apoštoly Duch svatý, mluvit
sv. Petr před obrovským shromážděním. Na tomto
velikém táboru lidu docela prohlásil: »>Zbavte se
pokolení tohoto zlého.«

Velerada přemýšlela, jak by nejchytřejším
způsobem sv. apoštoly umlčela. Členové její radili
se vespolek o sv. Petru a Janovi: »Co učiníme
těmto lidem? Neb zajisté známý zázrak učiněn jest
skrze ně všem přebývajícím v Jerusalemě, zievné
jest to, aniž můžeme zapříti. Ale aby se to více
nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme jim,
aby v tom jménu (Ježíšovu) žádnému z lidí více
nemluvili. A povolavše jich, přikázali, aby nikoli
nemluvili ani učili ve jménu Ježíšovu.« Chytrý
plán z nouze! Velerada ani nyní se neodvážila tvr
diti, že náboženství jest věcí soukromou, ale na
značila chytrákům moderním, jak by se nejpohodl
nějším způsobem zbavili propagátorů náboženské
myšlenky. Nechť se jim zaváží ústa! Leč členové
velerady velice se zmýlil. Písmo praví: >Tedv
Petr a Jan, odpovídajíce, řekli jim: Zdali to spra
vedlivé jest před obličejem Božím. abychom vás
více poslouchali než Boha, suďte: neb nemůžeme
nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.«

Když kázali apoštolé dále. byli uvězněni. »Ale
anděl Páně otevřel v noci dvéře žaláře a vyved je
řekl: Jděte a stojíce mluvte lidu v chrámě vše
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cka slova života tohoto.«< A pak bylo knížatům
kněžským zvěstováno: »Aj, muži, kteréž jste vsa
dili do žaláře, jsou v chrámě stojice a učíce lid.«
I když apoštolé proto byli zmrskáni, dle slov Písma
»nepřestávali na každý den v chrámě i po domích
učiti a zvěstovati Krista Ježíše.«

A což sv. Pavel? Vedl si zrovna tak důsledně
a statečně jako jiní apoštolé. Také vybízel Timo
thea: >Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Je
žišem, jenž bude souditi živé i mrtvé, skrze pří
chod jeho a království jeho, hlásej slovo, nalé
hej včas i nevčas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a
to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou.« (II.
Tim. 4, 1.)

Jak rozuměl sv. Pavel snášelivosti ke kře
sťanůra, které by moderní husita nazval svobo
domyslnými? Řekl snad, že jsou v právu ti, kteří
se snažili zůmyslně zaváděti náboženské novoty?
Na tyto otázky jsou pádnou odpovědí slova Pa
vlova: »Člověka bludaře po jednom a druhém na
pomenutí se varuj, věda, že takový (člověk) jest
převrácen a hřeší, sám sebe odsuzuje.« (Tit. 3, 10—
11.) Zde nemluví ani o potřebě debaty, nýbrž pro
stě o nutném napomenuti, protože pravá nauka
Kristova jest nad všecku moudrost lidskou.

Sv. Jan praví podobně: »Mnoho svůdců vyšlo
na svět, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého
v těle, to jsou svůdci a antikristové. Mějte se na
pozoru, ahyste neztratili toho, čeho jste se dopra
covali, nýbrž abyste dostali odplatu plnou. Nikdo,
jenž přestupuje a nezůstává v učení Kristově, nemá
Boha. kdo zůstává v učení, ten má Otce i Syna.
Přichází li kdo k vám a nepřináší-li tohoto učení,
nepřijímejte ho do svého domu, ani ho nepozdra
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vujte. Neboť kdo ho pozdravuje, zúčastňuje se V
jeho skutcích zlých.« (II. Jan, 7—11.)

„Hus tyto a jiné věty Písma proti křesťanství
liberálnímu četl a také na nich přirozeně lpěl. Kdy
by byl tedy tvrdil, že víra jest jako víra, že si
každý křesťan má upraviti svůj poměr k Bohu po
dle vlastní vůle, byl by jednal nedůsledně. Věřil-li
slovům přečteným, pak nesměl tvrditi, že k blu
dařům máme zachovati tak vřelé přátelství, že s
nimi máme míti tak intimní styky, jako s pravo
věrci.

Středověký člověk soudil o víře velice logicky.
Jestliže středověký poctivec považoval za člověka
bezcharakterního muže překrucujícího smysl vý
roků lidských, nazýval přirozeně rouhači a zlo
činci takové lidi, kteří převraceli smysl slov Bo
žích.

Jako nyní, tak i ve středověku byla křivá pří
saka pokládána za velikou zvrhlost. Kdo Boha bral
za svědka k stvrzení podvodného prohlášení, zaji
sté byl schopen všeho. Leč středověká duše při
rovnávala důsledně: křivopřísežník volá Boha za
svědka pouze k nepoctivému uhájení své vlastní
lži, kdežto kacíř vkládá do úst Kristových falešný
smysl o samé Božské pravdě. Křivopřísežník snaží
se zneužitím Božího jména uplatniti lež, která má
význam pouze pro jeho osobu anebo pró užší spo
lečnost. Taková lež málokdy poškodí větší počet
věřících, nemá dalekosáhlého významu pro celý
národ, nedovede v širokých vrstvách dávati nový
směr náboženské mravouce nebo věrouce, nesvádí
celých davů k převrácenému názoru životnímu,
Jestliže jest křivopřísežník usvědčen, každý po
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ctivec se od něho odvrací a žádá, aby byl přísně
potrestán. 2

Leč kacíř, který mámí celé pluky věřících, jest
pro veřejnou morálku a pro veřejný pokoj daleko
nebezpečnější, protože rozum lidský má méně pro
středků k usvědčení jeho zlomyslnosti. Kdekoli se
podaří podkopati autoritu církve učící, tam kacíř
má pole velice volné, protože jak jednotlivé věty
Písma, tak tendenční seskupení různých výroků da
jt se pouhým rozumem vykládati různě. K tomu
všemu kacíři dovedou manipulovati umělým sesku
pením jednotlivých vět tak rafinovaně, že tím spí
še nevědomé davy k svým lžem přikloní. —
Nedivn:e se tedy, že v době, kdy náboženství Kri
stovo bylo kvasem, pronikajícím všecky stránky
lidské životosprávy, byl tak veliký odpor proti
kacířům. V té příčině středověk snášelivosti v mo
dernít slova smyslu nerozuměl.

Samikacíři neodvažovali se svou volnost há
jiti prohlašováním plytkého hesla, že jest víra jako
víra, že náboženské přesvědčení jest soukromou
záležitostí každého jednotlivce. Jakmile by byli ta
kovou zásadu pronesli, bývali by ©opouštění od
vlastních stoupenců. Byli by slyšeli z úst vlastních
přátel: »Je-li každá víra dobrá, vede-li každé dob
ře zachovávané náboženství ke spáse, proč tedy
zavádíte v širých vrstvách lidových náboženství
nové?« Proto také středověcí bludaři hleděli či
niti propagandu svým zásadám způsobem obrat
nějším: snažili se dokazovati, že pravda -jest jen
na jejich straně, že sami předkládají lidu ryzí na
uku Kristovu a že bludným jest učení právě kato
lické. Dokazovali, že ohrožuje vlastní spásu ta
kový člověk, který by se vzpíral »nápravě.« Nauka
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Božská byla vysoce kladena nad všechnu mou
drost světskou. Proto také středověký bludař ne
odvažoval se prohlašovati, že jen tomu z Písma
máme věřiti, co jest důkladně zkontrolováno roz
umem. Filosofie i bludařům pravidelně platila za
služku theologie. Nejúčinnější zbraní tedy ve spo
rech mezi katolíky a bludaři byla slova Písmasvatého.

Nuže — Hus od těchto názorů neučinil k ná
zorům nynějších liberálů ani kroku. Naopak svou
naukou o Písmu vymezil samostatnému rozumo
vému hloubání užší meze, než jaké dovolovala církev katolická.

Napsal: »Křesťané všichni mají věřiti, což jest
Bůh přikázal, aby bylo věřeno.« Prý každý »ho
tov jest a má býti hotov, když jemu bude pravda
z Písma sv. ukázána, aby ji mile přijal, a držel-li
by co proti Písmu, aby pravdu poznaje, ihned ustů
pil'« (Výklad u Erbena I, 6—7.)

Rozsah a jádro víry neurčuje rozum, nýbrž
bible. Chceme-li býti spaseni, musí se rozum po
drobiti Božské pravdě. Hus také píše o sobě: »Já
človíček mysl svou Písmu sv. jsem podrobil a po
drobuji. . .. také věře se svatou matkou církví ve
všecku pravdu uvěřitelnou (k věření předloženou),
jak chce vznešená Trojice, aby se v ni věřilo.«
1Lenz: Učení M. Jana Husi, 197.)

Definici kacíře udává Hus takto: »Kacíř jest
ten, kdož drží blud svatému Písmu protivný neú
stupně, to jest, že ho nechce ustůpiti.« (Proti knězi
kuchmistrovi u Erbena, 243.) Ale tato definice se
stanoviska katolického i s hlediska rozumu jest
neúplná. Kdokoli prohlásí bibli za neomylnou uči
telku, musí také k uvarování nejrůznějších nedo
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rozumění uznati neomylného vykladače téže bible.
I katolíci věří, že Písmo jest v příčině věrouky a
mravouky neomylné. Leč zároveň vědí, že jsou
některá slova Písma sv. nejasná, tak že potřebují
správného výkladu. Vždyť různí kacíři některou
nedosti jasnou větu Písma sv. tak vykládali, že jí
byl dán až desaterý smysl. Má-li tedy Písmo býti
nejvyšším náboženským zákoníkem, má-li zava
zovati naše svědomí, musí věřící věděti jasně, k
čemu jest vlastně Pismem zavazován.

Jinde Hus vysvětluje šíře: »Věz, že kacířství
jest učení bludné, Svatému písmu odporné, ne
ústupně bráněné... A že někdo drží blud proti
Písmu svatému skutkem a někdo řečí, protož ne
toliko ten jest kacíř, jenž by řečí držel blud, ale i
ten, jenž skutkem drží... By nebylo Svatého pí
sma, tehdy nebylo by kacířství. A dále, jakož ne
můž člověk poznati kacířství, jedné ač (jen když)
pozná Písmo svaté, proti kterému jest to kacíř
ství: takéž nemá nižádný svého bližního kacířem
nazvati, jedné ač pozná Písmo svaté, proti které
mu mluví neb činí neůstupně... Každý, jenž drží
blud neústupně proti Písmu svatému řečí neb skut
kem, každý takový iest kacíř. Ale snad díš: Te
hdy každý žid i každý pohan, jenž v Krista již
nevěří zde na světě, jest kacíř? A to, zdá se, že
není pravda, neb jedné ten, kterýž byv křesťanem
i odstůpil od některého Písma sv., slove kacíř. Tu
dím, že každý pohan i každý žid, jenž drží blud
neústupně proti Písmu sv., jest kacíř, ale umře-li
v kacířství neb nic, Bohu porúčím. A tak když
řečeno jest, že by jedné ten byl kacíř, kterýž by
prvé byl křesťanem, není to pravda. Dále dím, že
každý od Boha vyobcovaný a tak od Boha kletý,
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jStoje v tom vyobcování a kletí neústupně, jest
kacíř.« (Erben I, 389—391.) —Tedy i zde Hus hou
ževnatě Ipí na Písmu jako na jediném soudci ka
cířství. Hus docela k vůli zdůraznění autority Pi
sma dával slovu >kacířství« rozsahširší, než jak
činí katolíci. A jelikož Husovi bylo kacířství zije
vem nejodpornějším, stal se mistr bezohlednějším
žalobcem jinověrců než církev katolická.

Hus ovšem sám pravil, že drží výroky sně
movní a výpovědi svatých Otců. Ale uznává zá
vaznost svou jen potud, pokud ty výroky se srov
návají s Písmem svatým, jsouce v něm buď zřejmě
anebo smyslem svým zastřeně obsaženy. Na ko
nec dle Husa nerozhodují sněmy a Otcové, nýbrž
výhradně Písmo.

Hus tedy tradici (ústní podání) podceňoval a
tak bagatelisoval též věroučné výklady lidského
rozumu. Takové stanovisko ovšem příkře odporu
je zásadě husitů moderních, kteří prohlašují neob
mezené panství lidského rozumu nad biblí a kteří
docela se odvažují tvrditi, že v bibli jsou bajky.
Novohusité však nazývají zpátečnickou naši cír
kev, která přece hlásala a hlásá, že bible potře
buje autoritativního výkladu, že společnost věří
cích má býti ovládána netoliko literou, ale i zod
povědnou autoritou živou. Husa však, jehož počát
kem a koncem přemýšlení byla bible, nazývají
mužem, který rázil cestu volnému myšlení.

Hus sám mohl nahlédnouti snadno, že tradice
církevní jest velice významná. Vždyť přece sama
bible proto tolik ovládla mysli věřících, že církevní
tradice potvrdila její důležitý význam. Hus také
právě z úst církve katolické se dověděl, že bible

řest slovem Božím, z rukou církve „bibli nřijal.
€ Pak De * ao *
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Kde řekl Kristus, že jediná bible musí býti záko
níkem pro jeho církev? Nepřikázal apoštolům, aby
psali, ale řekl: »Učte všecky národy!< Apoštolé
také hlásali učení Kristovo s počátku jen ústně,
živým slovem.

Katolické učení velice zkvétalo dříve, než bylo
napsáno prvé slovo evangelia. Zemřelo na tisíce
mučedníků těch, kteří ani jediné řádky Písma sv.
neznali.

Samo Písmo dosvědčuje, že není jediným pra
menem Zjevení. Sv. Pavel na př. napomíná Solu
ňany: »Protož, bratři, stůjte a zachovávejte po
dání, jimž jste se naučili skrze naše slovo nebo
náš list.« (II. k Thes., 2, 14.) Sv. Jan napsal: »Měl
bych vám psáti, mám však naději, že budu u vás
a ústy k ústům mluviti budu.« (II. Jan, 12.)

Sv. Irenej dosvědčuje, že celí národové žili
věrně po křesťansku, ač Písma sv. neměli.

Udává zároveň příčiny: »Národové ti se drže
li pevně křesťanského ústního podání, tradice.«

Bez tradice by byl Hus ani nevěděl, které
knihy náležejí k bibli. Světil neděli místo soboty,
ačkoli bible svěcení neděle nepřikazovala. Apošto
lé shromáždění na sněmu jerusalemském poslali
do Antiochie netoliko psaní, nýbrž i nejváženější
z bratří, kteří měli tamější křesťany o týchž vě
cech zpraviti i ústně. (Skut. ap. 22—35.) Jestliže
tedy Viklef prohlásil, že jediným pramenem víry
jest Písmo. neměl ho Hus následovati slepě. Mohl
zcela dobře jak pročtením Písma, tak rozumem
seznati. že náhled bludaře anglického byl zakrnělý
a neudržitelný.

Protestantský universitní profesor Harnack
napsal: »Společnost nemůže býti řízena slovem
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(psaným, nýbrž jen osobami, neboť litera vždy jendělí:« (Dogmengeschichte I, 416.) To se jeví přece
jasně i v oboru práva občanského. Paragrafy
soudní jsou přece podány slohem jasným. Jest
však dovoleno aspoň všem inteligentům, aby si
smysl jasných zákonů vykládali samostatně? Ni
koliv, stát k tomu určil učené právníky, protože
při různých praktických příkladech ljest potřebí
vysvětlení zvláštního, jest nutno k vůli správné
mu rozhodnutí soudu přibrati na pomoc i smysl
jiných paragrafů, týkajících se téže záležitosti.
K tomu všemu nerozhoduje právník jediný. I stát
ních právníků bývá přibráno za různých okolností
více a k tomu všemu ještě advokáti svým vysvět
lováním snaží se usnadniti správný rozsudek stát
ním zastancům práva. I když společnou akcí ně
kolika právníků rozhodne jedna právní instance,
zkoumá rozsudek instance druhá a po případě jej
zruší. Ejhle, jak se vyžaduje autorita živá i při
rozhodovánío právech psaných formou jasnou!
Jak by se tedy nemělo žádati, aby úřední auto
rita také v církvi nerozhodovala zvláště o smyslu
těch biblických vět, které nejsou dosti jasné? I
velice důležité srovnávání jednotlivých výroků
Písnia musí rozhodně provésti autorita živá, ne
má-li se křesťanská nauka roztříštiti ve veliký po
čet mínění neirůznějších a sobě odporujících.

Katolíkům jejich protivníci zcela neprávem
vyčítají, že církev žádá víru slepou. Vždyť církev
rozvinuje celé řady důkazů rozumových, nabádá
věřící, aby se přesvědčili studiem, že se hlásí k
vyznání správnému. Právě katolické důkazy roz
umové působí tak pronikavě, hatí plány živlů pro
tikřesťanských tolik, že volnomyšlenkáři již roku
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1907 začali tvrditi proti katolíkům, že věroučné
články se nemají dokazovati. Tedy zase pravý
opak toho, co se snažili namítati proti církvi starší
odpůrci tvrzením o víře slepé.

Hus lpěl na liteře bible příliš. I v Kostnici
žádal, aby byl přesvědčen slovy Písma, že učil
bludně. Proto dobře o něm praví dr. Jiřík v Otto
vě naučnémslovníku: »Hus není modernímčlově
kem, jehož idee by dobu předstihovaly, autoritou
mu není rozum, nýbrž Písmo.« (920.)
Hus, vymeziv slepě dle Viklefa, kdo jest ka
cířem, také takové lidi, které za kacíře pokládal,
odsuzoval bezohledně jako největší zločince. Na
psal: »Které těžší utrhání, než bližního nazvati
kacířem? — Nižádný nemá trestán býti, jedné
(leč jedině) pro blud.« (Erben I, 230, 239.)

Ve svém »Výkladu písniček Šalomůnových«

Hus cituje slova velepísně Šalomounovy apřidává,výklad: »Lemizové domóv našich cedroví... Ced
rus svů vóní hady zapuzuje: tak doktorové svatí
ďábly a kacíře naučením svým.

Zlapajte nám lišky malitké, kteréž kazí vini

ce... Hlas tento jest chotóv milého, jenž přika- |zuie choti své neb dcerám jeruzalémským, t. dok
torům pravdy své neb duším věrným, aby zlapali
lišky, jenž jest zvíře chytré a Istivé a v jeskyních
a dúpatách přebývá, nepřímů cestů chodí: protož
rozdělence a kacíře znamenávají, jenž kazí vinici,
t církev Boží, kteříž lid věrný kúsati a roztrhovati
nepřestávají. Protož přikazuje, aby maličké lišky
zlapali, tociž aby bludy kacířské hned na počátku
kazili, ať by se potom nerozmohůc, silně se církvi
svaté neprotivily... Jakož vinice, když ktve (kve
te), malá překážka velmi jí uškodí, tak církvi sva

12
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i té, když počíná dobré skutky, snadně ji malé kacíř
+ství svede a naprzní.«

Cituje a vykládá dále: >To ložce Šalomůnovo,
t církev svatů, ostůpilo (obstoupilo) jest šedesáte

| udatných: znamenají se všichni doktorové světí
svatí), kteříž církev svatů kázáním svým ostů
pivše, ostříhají aneb myšlením svým k věčnému
blahoslavenství přivésti žádají... Ti »šedesát naj
silnějších« znamenají doktory svaté, jenž jsú silné
ho úmysla a ustavičného; neb všichni silně v Kris
ta věří a jeho silně milují. A ti jsú z Izrahele, jenž
se vykládá »muž vidůcí Boha«; neb doktorové
světí naiprvé mají sami Boha znáti a potom církev

licho kázáním od ďáblóv a od kaciřóv bráuiti...
Znamenaj, že prvé (Písmo sv.) dí: Všichni držíce
meče, totiž v ruků, ale potom dí, že na každého z
nich meč na bedrách jeho. Tehdy doktorové a ka

- zatelé meč slova Božího v ruků drží, aby kacířóm
a protivníkóm víry svaté se protivili a jim jich
bludy zahubili. © :

Jako věž Davidova šíje tvá, kteráž vzdělána
„jest s výkuši. Kterážto věže udělána jest s výkuši

neb s arkéři neb střelnicemi: a znamenají vtipné a
Wtajnérozumy Písma svatého, z nichžto jako šipové
pocházejí proti dáblóm a údóm jeho kaciřským...
Víra církve svaté pravdů čtení svatého utvrzena
jest, takže ani kacíři ani zlí duchové víry církve
Svaté roztrhnůti nemohů... Z toho Libánu, tociž
z církve svaté, teků, t. pocházejí vody naučení ne
beského, a to s prudkostí, t. s někaků mocí,
jížto všechny bludy a moci kacířské zkaženy bý
vají a převráceny.

| Nalezli sů mě strážní... Skrze ty strážnédoktorové světí se znamenávají, jenž město, t.
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církev svatů, ohražujíce vší pilností, slovem Bo
žím a dobrým životem od protivnikóv, t. od ďáb
lóv a kaciřóv bránice a k nebeským žádostem ža
něcujíce... Krásná jest ta duše, kteráž není zprz
něna žádným kacířstvím... Jakož Bóh jeden jest,
jedna víra, jeden křest, tak jedna jest obecná čír
kev, jenž v pravdě holubice slove. — Nos tvój jako
věže Libánská... Proto, že nosem vůni dobrů a
zlů rozeznáváme, právě skrze nos doktory církve
svaté znamenáme; neb oni můdře a rozumně roze
znati umějí mezi vůní pravého naučení a mézži
smradem bludu kacířského... Doktorové světí v
církvi svaté najvyšší místo drží a tak jako na Li
bánské - hoře posazeni sů a odtud brání církev
svatů od duchóv zlých a od kacířóv. Zástup vo
jenský a rozkoš jsúůsobě odporni. Ale církev sva
tá obé to do sebe má; neb jest zřízena jako zástup
vojenský: neb se nevěrným kacířóm protiví a
ďábly svým dobrým a svatým životem pudí. A
také v rozkoši jest: neb nebeské sladkosti ustavič
ně dásněmi mysli své okušuje.« (Erben III, 23—86.)

Jest tedy velice charakteristické, že Hus kla
de soustavně kacíře po bok ďáblům; činí tak bez
ohledně, nemírní svůj odpor ke kacířům ani slo
vem. naopak provází slovo »kacířství« přísnými
přívlastky a líčí jeho zhoubnou povahu. ,

Husovo zcela jasné stanovisko vůči liberální
mu křesťanství vysvítá z manifestačního listu, při
lepeného na dveřích dvora královského: »Aby pro
mě neměl Králova Milosť utrhání a česká země
pohanění, rozeslal jsem mnoho listóv i rozlépal,
poddávaje se na dvór arcibiskupóv, že chci tu
státi k své pravdě ohledání; a jest-li kto v celé této
české zerni, jenž by věděl které kacířství, aby Se
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na dvoře arcibiskupově ohlásil a tu se z jmena své
ho proti mně zastavil... A přes to ještě přese
všechno ohlašuji celé české zemi i jiným zemím
před časem dosti velikým, že chci státi v Konstancí

jna prohlášeném sboru, bude-li tu papež, před papežem a před obecním sborem (všeobecným cír
kevním koncilem); a ví-li kto na mě které kacíř
stvo, chystaj se tam na ten sbor, aby tam před pa
pežem a přede vším sborem z jmena svého vedl
na mě, které je kdy slýchal ote mne kacířství; a
bude-li na mě kacířství dovedeno, úeodmlůvám
jako kacíř utrpěti.«

V jiném listu (před odchodem do Kostnice 26.
srpna 1914)prohlašuje Hus v podstatě totéž: »Po
něvadžv mnohých kůtech kacíře mi obrážejí proti
spravedlnosti a právu, na jevo před knězem arci
biskupem vystupte ti a veďte (žaluite) na mě beze
strachu, které ste ote mne slýchali kacířství; a
budu-li shledán v kterém bludu anebo v kterém
kacířství, neodmlůvám, jako bludný, jako kacíř
utrpěti.« (Erben III, 275—277.)

Jestliže tedy někteří moderní husité prohlašují,
že veliká cena Fusova spočívá právě v Husově
kacířství, směřujícím proti církvi katolické, zleh
čují povahu Husovu; mistr — jak patrno — v titu
lu kacíře spatřuje pro sebe velikou urážku a vy
znává bez obalu, že kacíř zaslouží trestu. Hus do
cela za svého pobytu v Čechách ani jednou se ne
vyjádřil, že přísně trestání kacířů jest nespravedli
vé a že by se pokuta za kacířství měla nějak
zmírniti. .

Hus souhlasí zřetelně, aby se bludy vyplenily

petoiko zbraní duchovní, ale i fysickou mocí; nasalť v latinském spise (Ad scriptum octo docto
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rum) toto: »K výkladu, který dí: Uznává se příkla
dem Mojžíšovým, že církev není krutá, jestliže
bludaře a rozkolníky k sobě přijíti donucuje. Ten
to výklad jest pravý... Souhlasímtedy dle výkla
du, že zřejmí bludaři mají býti k víře přinuceni,
aby v pravdě vyznávali Krista a jeho zákon, po
něvadž: třebaže nemůže nikdo věřiti leč dobro
volně, přece může býti nucen k zevnějším skutkům,
jelikož skutky vábí k věření tak, jako štětina (dra
tev) vleče nit.« (Lenz: Učení, 197.)

Hus králům, velmožům a obcím dával moc k
přísnému trestání hříšníků, k jakému by novo
husité jistě nepřivolili: »Knížata, páni, rytíři, mě
štěné měli by brániti, aby lidé jich nesmilnili a
zvláště nezciložili, pakli by nechtěli nechati, ale
mrskati, bíti, ale nesmím říci, zabíti.« (Erben, 133.)

Leč Hus rozšiřoval právo světských vrchností
ještě dále: tyto mají netoliko moc k trestání
smrtelných hříchů, ale mají docela i právo k tomu,
aby nutili liknavé věřící k účasti na bohoslužbách.

Hus vykládá evangelium na II. neděli po sv.
Trojici o člověku, který učinil večeři velikou a
povolal mnohých. Zde praví: »Také máme ve čtení
tomto troje lidi, volané k večeři: první jsou, jenž
isouce voláni, nechtěli jsou přijíti. Druzí jsou, kte
řiž isou dobrovolně přišli. Třetí jsou, kteříž jsou
bezděčně přišli, o nichž jest řekl »puď (nuť) vjíti.«
Protož tu jest otázka: poněvadž Pán velí puditi
(nutiti), aby šli k večeři, sluší pánu světskému tak
puditi, aby lidé zmatení šli k té večeři? A zdá se
prvé, že nic, protože pán světský nemá duchovní
moci, aby pudil k té večeři. Druhé proto, že nižád
ný k Bohu se neobrátí jedné volně. Třetí, že po
něvadž vjití k té večeři má býti i jest libé a tak
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dobrovolné, a každé připuzení jest nelibé a tak
protivné vůli: kterak tehdy bude volné i nevolné?
Čtvrté proto, že dána jest každému člověku svobo
da i k dobrému i zlému: kterakž tedy stane ta svo
boda s bezděčným připuzením?

V té otázce jistá strana jest, že pánům svět
ským: králům, knížatům, šlechticům, rytířům, pa
noším i měšťanům sluší z lásky řádem puditi zma=
tené lidi, aby šli k té poslední večeři, neb proto
od Pána Boha mají moc a panství a meč, jakož
dovodí sv. Pavel k Římanům, řka: Každá duše,
neb není moc, jedné (jedině) od Boha.... protož
t. j. každý člověk, mocem vyšším poddána buď,
kdož moci se protiví, Božímu zřízení se protiví,
a kdož se protiví, ti sobě zatracení zasluhují ...
To vše sv. Pavel, dovodě zjevně, že každý člověk
má býti poddán moci vyšší ruky světské, a že
proto. meč kníže neb pán nosí, aby mocně pro
chválu Boží řádem mstil nad zlými a pudil je k zá
konu Božímu zachování a,tak k poslední večeři a
dobrých aby bránil. A k témuž dí sv. Petr: »Pod
dáni buďte každému člověckému stvoření: buďto
králi jako povýšenému, buďto vévodám, jako od
něho poslaným ku pomstě zlých lidí. A tak z toho
slova Kristova ve čtení: puď neb připuď vejíti,
neb. ať jdou a z jeho dvou apoštolů i z jiného
mnohého písma máme, že král, kníže, pán jest
sluha Boží, maie panství, moc a meč na obranu
dobrých a na připuzení:zlých, buďte světští neb
duchovní, neb obojí poddání mají býti vyšším...

Pak k důvodu prvému, jenž dí: pán světský
nemá moci duchovní, aby pudil k té večeři, přím
(popírám) toho, nebo proto pán má platy a pan
ství, aby zlé krotil mocí a dobrých bránil. A máme
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toho příklad v Starém zákoně, že král Šalomoun
najvyššího biskupa Abiatar s biskupství i s kněž
ství ssadil a kázal jemu k roli a na jeho místo vsa
dil Sadoch kněze. “

K druhému důvodu, když dí: že nižádný se k
Bohu neobrátí jedné volně; tu věz, že někdy bý
vá něco na počátku proti vůli a potom s vůlí: jako
panna někdy velmi nerada za muže jde, chtíc ji
ného míti, avšak, když otec připudí, bývá to, že
potom s ním rádaa tak volně bydlí. A .tak její
na počátku bezděčné za toho muže jití potom jí
jest prospěšné i ku plodu i k jiným věcem...
A z tohoto máš ihned odpověď k třetímu důvodu:
že jití na počátce k večeři připuzením není libé,
ale potom, když člověk srozumí sobě, bude jemu
volné, a tak i libé.

Máš příklad již na panně položen. A druhý
tento: kupec, kdy jest v lodi na moři a má mnoho
koupě, jenž loď tíží a tak táhne ho k potopení,
a on vida to, vyvrže koupi raději, než by utonul
s tou koupí, a tak vyvrci koupi jest nelibé, ale
však pro zachování života vyvržení to jest volné.
A tak, ač počátek jest nelibý, však konec bývá
libý. Z toho máš, že týž skutek můž slouti i volný
i nevolný, ale rozličně: nevolný na počátku a vol
ný na konci. Jako vržení koupě u moře jest někte
rak nevolné, neb by člověk nerad jí vrhl u moře,
a jest také volné, neb člověk raději vrže ji u moře,
než by i s ní utonul: puzení k večeři věčné
jest na počátku tomu, jehož pudí, nevolné a i ne
libé, ale na konci býválibé; jako nemocnému lékař
ství bývá nelibé, kdy jemu lékař ránu šije aneb
úd, který řeže, ale když bude zdráv, tehdy bude
jemu to velmi vděčné. — Pak k čtvrtému důvodu
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řku, že vždy jest vůle svobodná, tak že nižádný
kromě Boha nemůž ji připuditi, aby jí člověk co
volil, když by sám nechtěl, a tak svoboda vůle
stojí, ač ji kdy hne kdo připuzením, že spíše volí
než bez připuzení .. . A tak již máš, že sluší pá
nům světským mocí puditi zlé, aby byli dobří, 4
kněžím sluší, aby ne tak mocí, jako napomínáním
"dobrým vedli lid k večeři. A obojím dal jest Kri
stus ve čtení naučení: knězi vele, aby volal, a pá
nu, aby pudil, dal jest jim i příklad: kněžím káže
pokorně, a pánům jakožto král, vymrskávaje z
chrámu svatokupce a ve svém jímání slovem po
raziv židovské zástupy mocně, a Šavla, to věz,
sv. Pavla, poraziv na cestě, an jede, aby jimal jeho
sluhy.« (Erben II, 256—259.) ©

"Tedy světské moci Hus ukládá jako povinnost,
aby nutila poddané k účasti na náboženských úů
konech. Z kontextu jest zjevno, že Ius nemá na

-mysli pouze sv. přijímání, nýbrž hody duchovní
vůbec. Hus ani nepozoroval, jak takovým způso
bem zavádí absolutismus moci světské, který by
mohl snadno dusiti svobodu každého občana. Sou
středění moci duchovní ; světské v jedněch rukou
mohlo vésti k největšímu despotismu. Hus přece
na vlastní oči mohl viděti, jak šlechtici — zvláště
královi milci — velice málo dbají o evangelickou
reformu života církevního. Mohl pozorovati. že
šlechtá mísí svůj hlas do záležitostí církevních
hlavně z příčin osobního zisku. Za Husa také bo
hatí šlechtici se vkupovali do nejtučnějších pre
bend, a když beneřicia obdrželi, starali se hlavně
o svůj vlastní blahobyt, dávajíce lidu pohoršení.
Tak se šlechtici »ujímali kázně' církevní«. Jako
despocie velmožů měla Iví podíl na církevním roz
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kolu, tak také v Čechách bylo zasahování šlechty
do záležitostí církevních neblahé, jsouc řízeno
choutkami osobními.

Kdyby byli páni, rytíři a měšťané dosáhli již
za Husa takové moci, jakou jim mistr dával, kdyby
byli mohli poroučeti i kněžstvu v záležitostech
duchovních, pak by se bylo zneužívalo takového
nadpráví měrou úžasnou. Kde měl Hus potvrzeno,
že velmožové lépe obstarají záležitosti církevní,
než kněží odborně vzdělaní, rozumějící dobře cír
kevním právům a smyslu Písma sv.? Jestliže chy
boval časem velice i ten stav, který byl celou
výchovou určen k úřadu pastýřskému, mohli se
lépe osvědčiti laikové, z nichž mnozí ani čísti a
psáti neuměli, natož aby znali dobře dějiny církve
a Písmo sv.?

Hus odvolával se na Šalomouna, tedy ua Zá
kon starý, ačkoli přece od doby Kristovy platilo
cínkevní právo nové, Poměr státu židovského k
moižíšskému vyznání byl zcela jiný, než poměr
různých států křesťanských k jednotné, obecné a
apoštolské církvi. V židovském národě byly zá
kony řádu občanského i církevního stanoveny
přímo Bohem, forma státního zřízení byla theo
kratická (bohovládná), vláda Saulova, Davidova
a Šalomounova byla od Boha potvrzena přímo,
kdežto vestátech. křesťanských nastupovali vlada
ři dle světských řádů jednotlivých států. V židov
ském státě také král sám byl náměstkem Božím.
Jestliže však Hus poukázal, že Šalomoun sesadil
velekněze, měl zároveň pověděti, kdo zase:na
vzájem měl právní povinnost trestati Šalomouna,
který přes svou velikou moudrost upadl do žívota
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pohoršlivého a dával lidu docela zlý příklad i mo
dlářstvím.

Jestliže se však Hus odvolával docela navý
roky sv. apoštolů, aby obhájil svou zásadu o nad
práví světské moci v záležitostech církevních,

pak chybil ještě daleko více, Čož sv. Petr a Pavel
nabádali věřící, aby byli poslušní pohanských cí
sařů i v záležitostech církevních? Vždyť by tak
byli zrazovali příkaz Ježíše Krista. Každý prů
měrný čtenář přece snadno vystihne, že příslušná
slova vybízejí křesťany jen k poslušnosti v zále
žitostech občanských. Kdyby se bývali apoštolé
řídili církevními příkazy pohanských prostopáš
ných velmožů, nikdy by bývali církev nerozšířili.
V příčině náboženství se přece řídili pravidlem,
že děti nejsou povinny poslouchati rodičů svých
Hus tuto apoštolskou zásadu vysoce cení ve své
Postile. (Erben, 188.)

Husovo přirovnání věřících k dívce, která se
naposledy spokojí i s manželem vnuceným, silně
pokulhává. Vždyť Hus sám ve své Postile praví,
že děti nejsou povinny posoluchati rodičů svých
ve všem. Jestliže velí matka dceři, aby muže po
Jala, a ona raději chce pannou zůstati, tehdy není
vázána v tom uposlechnouti. Jestliže však matka
velí, aby dcera, chtějící se vdávati, zůstala pan
nou. také není potřebí v tom matky uposlechnouti.
(Erben, 31.) Jestliže tedy Hus přiznává dívce prá
vo jak na panenství, tak na manželství, přiroze
ně měl připomenouti také, že !dcera nemusí si
bráti za muže člověka takového, kterého ji otec
vnucuje. Vždyť přece takový příkaz by byl daleko
bezohlednější, než rozkazuje-li se dceři, aby vůbec
v stav manželský vstoupila. Každý novohusita
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přizná, že tu Hus odůvodnil nadpráví velmožů
příkladem obmezujícím valně lidskou svobodu.
Jestliže si dcera někdy přece zvykne i na muže
vnuceného, tím ještě není řečeno, že by takové
potlačení svobody nevěstiny bylo dovoleno. Na
podkladu takového přirovnání hroutii se důkaz
Husův okamžitě. Ani jediný pokrokář by nyní
s Husovým zdůvodněním nesouhlasil. Ani jediný
také by si nedal předpisovatiod světskýchvrcli
ností bez reptání, kdy a jakých náboženských úů
konů se má účastniti.'

Rovněž jest nešťastné přirovnati poddané ke
kupci, který zachraňuje život ztrátou svého zboží.
Vždyť přece takový kupec vrhá svou koupi do
vln dobrovolně, bez ujařmení své vůle člověkem
jiným. Kupec volí menší zlo docela svéprávně,
aby se uchránil zla většího, ale tím nezaprodává
svou svobodu na celý život. Nahodilá a ojedinělá
ztráta pozemského majetku nedá se rozhodně při
rovnati k ztrátě duševní svobody, která má trvati
celý život.

Hus poručnictví mocných laiků v církevních
záležitostech velmi často schvaloval. Napsal na
př.: »Druhdy sluší světským kúkol vypleti vedle
rady Písma Božího.« Mají si však při tom počínati
opatrně, aby »pšenice nepotlačili ani z kořen ne
vytrhali.« Jinde dovozuje. že vrchnostem má býti
poddán jak laik, tak člověk duchovní. »Ale z toho
Písma antikrist chce svů kněží (kněžstvo) vyníti
(vyjmouti) svým ustavením, tak že již chtí, buď
kněz kterakkolivěk živ, že nemá s ním pán svět
ský nic činiti, ani ho tresktati, ani naň sáhnáti.«
(Leč proč Hus zároveň nepsal proti velikým privi
lejím i nedostudovaných členů university, kteří
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přece také byli vyňati z pravomoci obvyklých
soudů?) Prý knížata a páni jsou vázáhi kněze od
hříchů odtrhnouti mocí, »poněvadž: mají moc od
Boha, aby křivdy, kterůž činí Bohu lidé, mstili,
neb jinak byli by nevěrné sluhy krále nejvyššího.«
Moc světská má zasáhnouti do správy duchovní.
Biskupům mají vládnouti králové. (Erben, 61, 65,
96, 106.)

V latinském svém spise proti tajnému protiv
níkovi opakuje své vývody, které častěji vyjá
dřil jazykem českým... . Praví tam, že králové
a světští páni dle slov sv. apoštola jsóu služebníky
Páně, proto nosí meč a přijímají daně, aby tresta
li ty, kteří páchaji zlo. [ kněží mají býti poddání
všemu lidskému stvoření pro Boha. Tedy knížata
mají krotiti kněžskou zlobu a zvláště kacířství
svatokupecké vypleniti. Jestliže prý tajný protiv
ník se zpěčuje uznati oprávněnost světské vrch
nosti k stihání, pokutování a trestání kněží hříš
ných, zapomíná, že Kristus volil kárati sv. Petra
skrze sv. Pavla a jiné kněze skrze jich apoštoly
a jejich nástupce, ano apoštola Jidáše skrze sa
mého ďábla. (Lenz: Učení M. J. Husi, 201—202.)
Tomu-li tak, kterak lze popírati, že jsou králové
i velmožové oprávněni trestati nešlechetnosti
kněžské?

Hus však zamlčel, proč sv. Pavel něco namí
tal proti jednání sv. Petra. Nejednalo se přece o
žádný hřích. Jestliže pak kárali apoštolé kněze ji
né, neznamenalo to, že by měli kněžstvo trestati
velmožové světští. Pokárání apoštolské přece
bylo pokáráním duchovním, kárali tu vyšší kněží
kněze nižší. nekárala tu světská moc stav duchov
ní. A měl snad docela ďábel nějaké skutečné, ú
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řední právo v církvi, že Hus i jeho jména užívá
k odůvodnění své zásady? Důvody Husovými
zkrátka by se dalo dokázati, že mají králové a
velmožové i nevinné sužovati, ano i mučiti. *

Jestliže Hus odporučuje kněžstvu velikou pod
danost a poslušnost, jest k velnožům milosrdněj
ší. Což když sám velmož se dopouští nepravostí?
Má snad moc kněžská nebo kterákoli moc jiná
ihned právo k důkladnému ztrestání přestupníka?
Zlé patrony dle Husa nutno přemáhati dobrotou,
jestliže to neprospívá, pak nechť se prosí Bůh
a dobří lidé. Pakli vše neprospěie, že lid snad není
tebe hoden aneb ty lidu toho, vzdada beř se ji
nam.« (Erben I, 445.)

Tedy světský pán (často ignorant, který zdědil
hodnost beze vší zásluhy, beze všeho studia prá
vem svého rodu) měl by míti velikou církevní moc.
Leč i hodný kněz měl by patronu zlému poddajně
ustupovati, proti křivdě zřejmé neměl by míti
právního zastání.

Z uvedeného zřejmo, že Hus byl rozhodným
nepřítelem kacířů, že je docela kladl po bok ďáb
lům. Hus se nám jeví jako odpůrce tak zv. svobo
domyslných křesťanů i tím, že rozum lidský pod
řizoval přísně Písmu sv. Ani v nejmenším nedovo
loval podříditi bibli filosofické kritice. Souhlasil
také, aby kacíři byli přísně trestáni. A jestliže ši
roce vykládal, že mocní laikové mají právo nutiti
liknavé křesťany k účasti na večeři Páně, k plnění
církevních povinností, uznati musí každý, že se

snažil zaváděti opak toho, co moderní husité nazý
vaií svobodomyslnými požadavky.

če



XIV.Víra nejvyšším a výhradním ideálem Huso
vým.

Jedni novohusité tvrdí, že křesťanský názor
světový jest překonaným stanoviskem a že tedy
jest potřebí náboženství nového, má se' prý bojo
vati proti všemu stávajícímu církevnictví. Jiní
(volnomyšlenkáři) praví docela, že má nastoupiti
absolutní vládu věda, lidský rozum, že všeliká ná
boženská věróuka se má vymýtiti; tento tábor
novohusitů také k. odůvodnění svého stanoviska
snažil se potírati existenci osobního Boha. Jiní za
se poučují, Že sice vědě se má přiznati přednost
před náboženstvím, ale přece jenom náboženství
nelze odstraniti zcela; jest prý potřebné zvláště
davům méně vzdělaných, které ještě nedovedou
chápati velikých cílů moderní filosofie. Budiž tedy
zatím náboženství trpěno! — Hned zase slyšíme
hlasy, že nezáleží na tor, zda a jak kdo věří, ale
jak člověk žije.

Zkrátka jest tu celá řada různých mínění, z
nichž by nepřijal Hus ani jediného.

Nutno důrazně vytknouti, že vědě se ukládá
daleko větší úkol, než na jaký stačí. Vždyť posud
věda skutečná nám nepodala přesně zdůvodněného
životního názoru. Jeden druh myslitelů tvrdí, že
člověk nemá nesmrtelné duše, ba docela že i my
šlení jest výronem hmoty.(monismus). Jiní zase
se domnívají, že odkryli více světa duchového
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než katolíci (spiritismus). Část učenců tvrdí, že
jest potřebí konati dobro jen ve prospěch veřej
ného blaha pozemského, jiná část naopak poučuje,
že dobré skutky pojišťují ctnostným lidem blaho
posmrtné. Zkrátka věda sama posud nám nedo
kázala zřetelně a jasnými argumenty, jaká jest
podstata lidského žití a jaký účel pod zorným ú
hlem věčnosti má célé pokolení lidské.i s přírodou,
která náš obklopuje. Filosofie posud nedovede od
pověděti na otázky, jež jsou pro náš život nejdů
ležitější. Sami přední současní myslitelé přizná
vají, že v luštění podstaty a účelu lidského pokole
ní nepokročili dále než filosofové antičtí věku
předkřesťanského. Gideon Spicker napsal, že nikdy
nebyla volnost myšlení a badání tak velikou jako
nyní. Ani.pud po vědění nebyl tak silný jako dnes.
»nepožívá filosofie žádné vážnosti a důvěry. Chce
li býti vědou empirickou (zakládající se na zkuše
nosti), zastavuje se na poloviční cestě. Filosotie
jest opravdu v zoufalé situaci.« Úkolem jejím jest
luštění nejvyšších problémů (záhad) a »na konci
vývoje, trvajícího dva tisíce pět set let, přichází
konečně k náhledu, že to vůbec není jejím úkolem,
že filosofie jako vědy dosud vůbec ještě nebylo.
Filosotle ztratí veškeren vliv na život, mravnost
a náboženství«

Dle Ludvíka Steina »není žádné definitivní
(konečné) filosofie s jistými pravdami a nemůže
být žádného uceleného názoru na svět.« — Frisch
eisen-Kóhler napsal upřímně: »Každá filosofie nosí
svůj zárodek smrti v sobě. Dějiny filosofického
myšlení neukazují žádné souvislosti, žádného po
kroku, naopak chaos mínění a anarchii názorů a
theorli (nauk), z nichž žádná není dokázatelnou



— 192—

a přece vystupuje každá se stejným nárokem na
všeobecnou platnost. V tom oboru jest boj všech
proti — všem.« Tento filosof správně podotýká,
že jednotlivec, který touží po pravdě o světě,
nemá kdy čekati, až. věda svou nekonečnou úlohu
dokončí. (Flídka 1914, 519—522.) Proto represen
tanti živlů protikřesťanských podvádějí lid, kdy
koli tvrdí, že nynější pokolení lidské má žíti pod
zorným úhlem moderních, vědecky zdůvodněných
názorů životních. Pravdou jest, že žádného ucele
ného, vědeckého životního názoru není. Za to
však Zievení Boží odpovídá nám zcela jasně na
nejdůležitější otázky: jaký jest původ člověka,
jaká podstata a jaký konečný smysl lidského ži
vota, co máme činiti, abychom vyhověli vůli své
ho Stvořitele.

1 kdyby jistá část filosofů důkazy dosti pře
svědčivými a souhlasnými nám poskytla aspoň
trochu světla v nejdůležitějších záhadách naší du
še, jest ještě otázka, kolik lidí by se chtělo jejich
autoritě podříditi. Zkrátka filosofie světská stále
tříštila a dosud tříští, neprokázala schopnosti za
vésti v lidstvu celém stejné názory životní.

Jestliže tedy dosud prozrazuje filosofie veli
kou slabost, byla rozpačitá také za věku Husova.
Je-li uznávána i nyní velikými mysliteli důležitost
Zjevéní Kristova pro lidstvo veškeré, uznávala
se autorta Boží v otázkách všelidských tím spíše
ve středověku, kdy filosofové“ počínali si velice
opatrně, aby místo životních positivních názorů
nerozsévali lehkomyslně skepsi (pochybovačnost)
a kdy největší díl bystrých filosofů prohlašoval
filosofii za pomůcku theologie. Tehdy slovo Kri
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stovo bylo nejvyšším rozhodčím v nejrůznějších
záležitostech netoliko náboženských, ale i občan
ských.

Středověký člověk soudil zcela logicky, že
nauka náboženská vysoce svou podstatou a účelém
vyniká nad všecky nauky lidské. Platilo v plné
váze slovo Písma: »Jestliže svědectví lidské při
jímáme, svědectví Boží větší jest.« Jestliže nauky
lidské snaží se zpříjemniti krátký život pozem
ský, neskonale nad ně vyniká nauka ta, která ne
toliko řídí přesně a bezpečně naše kroky v životě
pozemském, ale která nad to připravuje duši blaho
nehynoucí, věčné.

Sám rektor pražské university dr. Mareš 25.
června t. r. na veřejné schůzi v Karlíně prohlásil:
»Život jednotlivého člověka jest krátký; ale lid
ský život trvá, jest nesmrtelný, věčný. Tomuto
věčnému životu jest každý jednotlivec 'zavázán
sloužiti. A slouží též každý, kdo jest poslušen své
ho citu a pudu, i proti počítavému rozumu. Pečuje
o dobro pokolení ještě nezrozených, jako by on
sám měl věčně žíti. V tomto citu a pudu jest
pravda převyšující pochopitelnost obmezeným so
beckým rozumem jednotlivcovým. Pravda přika
zující závazně: služ životu věčnému, i proti vlast
nímu sobeckému zájmu, který ti ukazuje tvůj
rozum. Tato pravda jest kořen veškeré mravnosti,
která znamená vyšší závaznost, v zájmu převy
šujícím každého, i hromadného jednotlivce. Z té
pravdy prýští náboženství, neboli religio, závaz
nost vyššímu. Nemožno vykořeniti ji z lidské my
sli a nahradit rozumovou vědou. Ona jest zvláštní
výsadou lidské mysli, ona tvoří podstatný charak
ter člověčenství. ... Rozumovésobectví, oceňu
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jící jednotlivosti pouze podle prospěchu jednotliy
ce, spatřuje též ve smrti konec života, svádí ke
zpronevěře životu věčnému, ježto rozum vede k
nevěře i v takový život. Avšak lidstvo nemůže žíti
v této nevěře. Opravdoví nevěrci, věřící v tuto
svou nevěru, již nenacházejí víry u lidí, které pu
dí cit k vyšší pravdě; jsou již jen dokladem mar
nosti vzpoury jednotlivců proti životu věčnému.«

Hus napsal tato památná slova: »Kterážkoli
věk péče není potřebná k jednomu konci, jenž jest
radost věčná, ta jest péče nehodná. — Nižádného
nemá člověk milovati k povýšení v světě, ani
k utěšení kterému, jedné ač (leč jestliže) to po
výšení a utěšení tíhne k ctnosti a tak k prospěchu
církvi svaté, k Boží chvále a k spasení té osoby,
již člověk miluje... já pro ctnost a pro užitek
církvi svaté více miluji cizozemce ctnostného a
užitečného církvi svaté, než bratra vlastního
ne tak užitečného. — Bláznivi jsúů lidé, kte
řiž pilněji pracují a žádost větší mají k pan
ství neb k království světa tohoto, než-li k
království nebeskému, o němž dí Spasitel: »Naj
prvé hledajte království nebeského. — Nižádného
zákona nesluší křesťanu slyšeti a čísti, jedné (je
nom) zákon Božích přikázání, neb nižádného jiné
ho zákona nesluší plniti, konati neb zachovati. —
Zlořečený člověk, kterýž ufá (doufá) v člověka a
pokládá tělo, rámě své, to jest tělestného člověka
pokládá za obranu a za sílu svů, opustě přikázání
Boží... Protož opustic svět, a žádost jeho, ne
poddávejme se přílišně službě lidské, abychom tak
milostivého Pána nezapomenuli.« — Milování Bo
ha nade vše »iest zákon najprvnější, najlepší, naj
větší, najlehčejší, najkratší, naiužitečnější;, od ně
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hož každý smrtedlně pobíhá a tak jest poběhlec
s Luciperem od první řeholi, to věz správy, jíž
se všeckna obec svatá spravuje, aby upřímě (pří
mo) k Hospodinu šla do nebe.« — Hus praví, že
Bůh jest rozsévač, >ale jiní jsů rozsívky (nádoby
naplněné k setí), z nichž on rozsívá. Protož řekl
jest učedlníkům svým: Vy nejste, jenž mluvíte, ale
duch otce vašeho, jenž mluví v vás... Protož,
milý brachu! hrzíš-li (pohrdáš-li) mnů, rozsívků
nečistů a košíkem smrdutým, ale nezamítej se
mene slova Božího; nebť Bůh skrze ten košík tobě
rozsívá. Protož dí Kristus: Kdož vámi hrzí, mnů
hrzí! To věz, když v tom jich neposlůchá, co Kris
tus skrze ně velí.« — Onoho světla žádajme, kte 
réž s angely viděti můžeme, kteréž ani počátka
má, ani skonání, kterémuž světlu jistě víra cesta
jest.« (Erben, 75, 89, 161, 297, 351, 372.)

Tedy zákon Boži byl Husovi netoliko nad
všecko všední pachtění pozemské, ale i nad vzne
šené ideály jiné. Ani národnost nebyla mu tak
drahá jako nauka Kristova. Tak zřetelně odpově
děl Hus těm, kteří tvrdí, že víra jest věcí druho
řadnou, že jest si třeba všímati napřed záležitostí
pozemských a pak teprve nadzemských. Nábožen
ství dle Husa nemá býti pouze přesvědčením trpě
ným, nýbrž zákonem zavazujícím jak jednotlivce,
tak celé i největší společnosti. Husovy. zásady
stojí tedy v příkrém, nepřeklenutelném rozporu se
zásadami těch novohusitů, kteří kterýkoliv ideál,
kteroukoli péči lidskou kladou výše než nauku ná
boženskou. Rozhodně nemůže býti skutečným stou
pencem Husovým, kdo bojuje proti hlavnímu ži
votnímu dílu Husovu. Nelze uznati, že Husa upřím
ně ctí člověk takový, který se staví proti základ
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ně, na které Hus stavěl anebo domníval se sta
věti všecky své činy „všecky své řeči. Kdo si
chce od osoby Husovy odmysliti vlastnosti ná
boženské, tomu zůstanou nevysvětlitelny příčiny
všech jeho ostatních činů, uzří místo mohutné po

(stavy neforemnou a zcela záhadnou sochu, zbavu
je tak Rusa nejvýznamnější vlastnosti jeho cha
rakteru.

Vyznání Husovo o důležitosti víry zajisté ne
překvapí žádného člověka. Husova slova jsou vý
ronem důsledné logiky, rozum každého uvážlivého
myslitele musi prohlásiti: »Jestliže náboženství
vůbec jest prospěšno a užitečno, pak důsledně tře
ba také uznati, že náboženství jest naukou nejpo
třebnější a tím povýšenější nad nauky světské,
čím důležitější problémy řeší.

Jestliže jest zákon Páně vysoko povýšen nad
všecky zákony světské, jestliže se má posloucha
ti vůle Boží daleko ochotněji než různých přání
lidských, pak se toto stanovisko musí velice jasně
zračiti i v zevnějších lidských skutcích. Napřed

se musí sloužiti Bohu a pak teprve záležitostemsvětským.
Proto také zcela důsledně Hus vyžadoval, aby

křesťané světili svátky a účastnili se svých boho
služeb co nejhorlivěji. Napsal: »Vešken den ne
dělný má naložen býti a ztráven v duši, v slovu
a v skutku v někakém povýšení chvály Boží.« V

[neděli »máme zvláště ctíti Pána Boha, krmíc a
okrašlujíc duši ctnostmi; neb jinak neděle nesvě
tíme, jedné (leč) naiprvé ctíce Boha, druhé při

| pravujíc duši a třetí a najposlé (naposledy) tělo...
|Bídně a ohavně hřeší, mnějíce, by v svátek světi
li. kteříž opustíc díla tělesná, obžerstvím, opil
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stvím, mrzkomluvením, turnováním, kolbů, kost
ků, šachováním, frejováním, tancováním, lako
mým tržením a jinými péčemi se tohoto světa za
neprázdní ... Lenochové sváteční, dlůho ležíc,
mše i kázání, neřku jitřní a ranné vstání chtíce
zameškávajíc, a jiní léně se modléc, slůží ďáblu |
jenž slove Šathan. — Protož běda nám, že v svá
tek neobíráme se s zákonem Božím, ale s těles
ným zbožím. — Kterakž tehdy vydáme počet z
každého slova prázdného v poslední neděli, o spa
sení nedbajíc, ale písní, básní, pištěb, hudeb, kolby,
tancův pilni jsúc? Kostečníci, šachovníci, pipláči
s piplavicemi nehledí na "Boží dílo. — Radějše
marnů řeč v kostele mluvíme, nežli svatů slyšíme.
A druzí jako hadové, jenž nemohů slyšeti zaklínání,
utíkají před Božím slovem z kostela a idů na sní
daní a nechtí věděti, že jest dávné ustavení, že
když laik, to věz z potupení slova Božího, jde ven
z kostela, ano (když) kněz káže, že má od biskupa
klet býti. — O by též nyní knížata a páni učinili |
aspoň neděli, již jest sám Bůh ustavil, světiti ká
zali a nedali, neřku tržiti, jenž móž (což může)
kromě neděle dobře býti, ale aby nedali v kostky
hráti, tancův strojiti a jiných zlostí vésti.« (Erben,
116, 121—133.)

Patrno, že veliké horlení Husovo pro svěcení
dne svátečního docela kazatele svádělo k"přílišné
přísnosti. Lidé, kteří celý týden pilně pracovali,.
přáli si ašpoň někdy oddati se zábavě. Jelikož ve
všední den k tomu neměli příležitosti ani času.
veselili se různým způsobem tehdy, když učinili
za dost svým povinnostem náboženským. Hus za
povídá zcela právem různé veliké nešvary, které
za jeho věku v Praze bujely. Uvažme však, že
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se horšil i na nedělní produkce hudební, na ne
dělní deklamování básní. Jistě žádný moderní člo
věk neřekne, že by se měl řus v té příčině po
slechnouti beze vší výhrady. Vždyť i nyní bývá
pro většinu lidí den sváteční vítanou příležitostí
k poslechnutí hudby, k návštěvě různých akade
mií, divadla a pod. Kdyby katolík v tom směru
s Husem projevil naprostý souhlas, byl by jistě
provázen posměškem jako veliký zpátečník, jako
nepřítel umění a vzdělání. Zapovídá-li Hus kolby,
staví se tím i proti veřejným tělocvičným pro
dukcím nedělním. Dle toho by mělo býti sokolské
cvičení odloženo na den všední. Leč ve smyslu
Husova příkazu si nepočínají ani sokolové ani jiní
novohusité. Ani katolíci se nestaví bezohledně
proti nedělním cvičením tělesným, negabraňujice
hasičům a Orlům cvičení ve svátcích. Leč moder
ní husité docela často určují takovou hodinu ke
svým slavnostem, že větší části účastníků jest
znemožněno obcovati dle náboženské povinnosti
bohoslužebným obřadům vůbec. Tu se tedy jeví
příkrý rozpor s požadavkem Husovým.

Kdyby se prakticky zakročilo dle zásady Hlu
sovy proti nedělním tancům. přispělo by se ovšem
k zvelebení nedělního klidu. Ale v té příčině se
mnoho reformátorů namáhalo marně i po smrti
Husově, Ani nyní není možno zvyk ten zameziti
„a proto se aspoň dbá o to, aby zábavy takové
nebyly příliš časté; rozvážní křesťané napomí
nají, aby se každý v neděli střežil vůbec zábav
divokých, které lehce svádějí k velikým hříchům.

Nedělní prodej nedal se snadno odstraniti ani
za doby Husovy. Tím méně jest to možno za okol
ností nynějších; vždyť celé řady i drobných pro
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davačů čekají na dni sváteční s toužebností jako na
chvíle nejlepšího výdělku. A což když dochází v
neděli k velikým národním slavnostem, ke schů
zím, k táborům lidu? Kdyby se i pro takové pří
pady zapovědělo prodávati, pak by veliké schůze
byly skoro znemožněny.

Co vyžadoval Fus, to jest požadavkem ideál
ním, pramenícím. zcela důsledně z jeho zásady o
veliké povýšenosti věcí Božských nadzáležitost
mi pozemskými. Aby se však dalo svěcení dne
svátečního provésti tak, jak Hus poroučel, pak by
musilo dojíti k velikým změnám sociálním, k pro
měnám dosavadních řádů vůbec. Jakmile by se
však začalo postupovati tak, aby se vyhovělo
požadavkům Husovým, byli by moderní husité
prvními oposičníky proti zavádění »poměrů stře
dověkých«.

Tedy jest patrno, že nejcennějším pokladem
byla Husovi víra, že sledoval všecko pozemské
konání pod zorným úhlem svého křesťanského ná
zoru. Husovi platily věci pozemské za užitečné
jen potud, pokud sloužily účelu nadzemskému: slá
vě Boží a spasení lidských duší. Proto také Hus
tak přísně zavazoval k účasti na bohoslužbách.



XV. Hus proti modernímu pokroku.

Leč Hus učil také věcem, kterým nepřisvědčí
ani pokrokář ani katolík. Ba, některé bludy Hu
sovy daleko vice odporují moderním pokrokář
ským zásadám, než nauce katolické,

Katolíci věří, že církev jest viditelné shro
máždění všech pravověřících křesťanů, kteří jed
no učení vyznávajíz jedněch svátostí 'užívají a
jednou viditelnou hlavou jsou řízeni.

Leč Hus učil, že církev jest neviditelný sbor
všech předzřízených k životu věčnému. Podle Hu
sa člověk od Boha samého předzřízený, ať činí
cokoliv a jakkoliv, zůstává stále ve spojení se
skrytým tělem Páně, nevypadaje nikdy z lásky
Boží, byť i Krista zapřel jako sv. Petr, anebo
na smrt Kristovy vyznavače vydával jako Šavel.

Naproti sboru vyvolených, předzřízených,
stojí sbor předzvěděných, to jest lidí určených
k zatracení, kteří jsou zevnější formou satanského
temného těla. Kdyby se tito předzvědění namáhali
jakkoliv, kdyby i z lásky k Bohu byli hotovi obě
tovati svůi pozemský život, nevymaní se nikdy
z okruhu satanské říše. Předzvěděný člověk se
nevysvobodí ze sboru určeného k zatracení ani
tehdy, když byl povýšen ve stav milosti Boží,
neboť, ačkoli trvá v milosti, není vlastně synem
Božím, ani dědicem království Božího podle na
děje, ani údem mystického těla Páně, ale jest
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přes všecko své namáhání, přes dočasnou svou
spravedlivost a svatost údem těla ďáblova a říše
satanské.

K tomu poznamenává Lenz právem: »Mimo
volně zde nám na mysl připadá, že sobě předsta
voval Hus svrchovaného Boha asi tak jako po
zemského krále, který vládne dvěma národům.
Jeden z těch národů, byť svou věrností a obětov
ností proslul a krále svého až do toho hrdla hájil,
nebéře za tuto svou oběť ničehož, nedospívá nikdy
až ku přátelství panovníka svého, spíše že mu
panovník železnými zákony přitužuje. Národ dru
hý však zůstává v lásce krále svého, lahodí se
jemu zákonem i dobrým bydlem, ač jest ku vzpou
ře velenáchylen, nejednou vladaře svého těžce u
razil, ano jej i s trůnu svrhnouti chtěl... I Písmu
odporuje kazatel Betlémský, neboť čteme v Pís
mě, že Bůh není přijimatelem osob: »Není přijímá
ní osob u Boha« a že všichni jsou synové Boží
skrze víru v Krista Ježíše, jehož křtem byli oblek
li, tak že odtud není rozdílu mezi židem a pohanem,
mezi služebníkem a svobodným, mezi mužem a
mezi ženou, ježto všichni jedno jsou v Kristu Je
žíši. A zase dí Písmo, že Bůh, neisa přijímatelem
osob, soudí jednoho každého podle skutků a na
pomíná, abychom tudíž v bázni za času přebývání
svého na zemi obcovali.« (Lenz: Učení M. Jana
Husi, 97—99.)

Je-li pochmurné učení Husovo o sboru před
zvěděných, uvádí jeho domněnka o neviditelnosti
skutečných členů církve věřící do největších roz
paků.

Ani pokřtěný nejzbožnější člověk by vlastně
nevěděl, zda jest členem církve pravé. Člověk



— 202 —

není pouhou duší, má také tělo, které tlumočí duši
skutečnost fakt svými smysly. Proto k neviditel
ným milostem Kristus Pán připojoval viditelná
znamení. Také si přál, aby i věřící byli viditelný
mi členy církve, aby se navzájem poznávali, druh
druha aby povzbuzoval a podporoval.

Kristus nepřirovnává svoji církev k tajemné
mu, vzdušnému zámku, ale k městu ležícímu na
hoře: »Nemůže- město na hoře ležící býti skryto.«
Do církve jsou lidé přece přijímáni viditelným zna
menim (křtem). Křest by byl pouhou formalitou,

věků byli předurčení k spáse. Kristus pravil: »Tak
svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.
Kdo církve neslyší, budiž tobě jako pohan a pu
blikán, praví Pán. Leč má-li věřící rád poslechnou
ti hlasu církve, zajisté musí tato býti společností,
kterou lze určitě smysly lidskými poznati; jest
nutno, aby to byla společnost viditelná. Jest blá
hové tvrditi, že již proto jest neznámo, kdo jest
členem církve a že nikdo s jistotou neví, zda jest
určen k životu věčnému. Zde nutno rozeznávati:
členství církve a vyvolení — toť věc dvojí.

Kristus sám trpěl mezi apoštoly (tedy ve své
cirkvi) Jidáše, aniž nejmenším slovem dal na jevo,
že Jidáš není členem církve. Naopak ještě při po
slední večeři podal nehodnému apoštolovi své tělo

"a Svou krev. Kristus také prohlásil, že nepřišel
volati spravedlivých. nýbrž hříšných ku pokání.
Ježíšovo podobenství o koukolu mezi pšenicí nám
potvrzuje, že v církvi Spasitelově jsou i ti lidé,
kteří jednou budou zatraceni. Hus opakoval po
chmurné myšlenky Viklefovy, aniž uvažoval, jaké
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neblahé důsledky by plynuly z učení tak neroz
vážného. Kdyby církev Kristova byla neviditelná,
pak by hynul každý řád, ustanovený k zachování
království Kristova na zemi, pak by bez zvláštní
ho zjevení nevěděl žádný křesťan, má-li v církvi
vůbec jaká práva, nevědělo by se, kdo jest právo
platným představeným, komu náleží rozhodovati
různé spory. Zkrátka neviditelná církev by byla
vzdušným zámkem, který by se rozplynul při
prvním zavanutí | ostřejšího větru. Nepouštějíce
se do dalšího- rozboru, pokud se Hus v té příčině od
učení katolického liší, tážeme se krátce: odpovídá
Husovo učení o předzvěděných i přezřízených a
o neviditelnosti církve moderní pokrokové filoso
fii? Který moderní myslitel uváděl prosté duše do
tak pochmurných rozpaků jako Flus?

Hus vzdušné domněnky o církvi, které by
skutečný organický život církevní znemožnily, je
ště doplňoval a posiloval jinými popěrnými vý
mysly. Prý není ani v nejmenším pravdě podobno,
že by církev musila míti viditelnou hlavu, která
by ji u věcech duchovních řídila, vždy v církví
bojující trvala a v ní byla zachována. Prý Kristus
by bez takových obludných hlav lépe církev svou
spravoval skrze pravé učedníky své, rozptýlené
po všem světě.

Jestliže sám pokrokář musí uznati, že stova
Husova o předzřízených a předzvěděných, jakož i
o členstvu církve zavádějí jen zmatky, pozastaví
se ještě více nad tvrzením Fusovým o zbyteč
nosti vrchního viditelného správce církve. Byla
snad církev nepatrným společkem, aby se udržela
v jednotě i bez nejvyšší hlavy? Jak by se pozna
lo, kteří rozptýlení učedníci mají právo v církví
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rozhodovati? Mělo se snad čekati vždycky na
zvláštní zjevení Kristovo v té příčině? Netoliko
veliké organisace, ale i malé spolky mají své před
sedy, aby nezhynuly hned po svém založení. Vše
cky církve nekatolické, pokud aspoň poněkud
dbají, aby se.v nich jednota zachovala, mají své
nejvyšší představené. Ale církev katolická, která
již za Husa byla rozšířena v několika dílech svě
ta, měla býti udržována jen neustálým zázrakem,
bez vrchního centrálního vedení? Bylo věru po
koušením Boha, jestliže Hus čekal, že církev se
zachová bez obvyklých opatření, potřebných v
každé řádně zřízené společnosti.

Hus sám napsal: »Kristus jest otec náš a cír
'kev svatá jest najvyšší matka naše. A toho otce
a tu matku najprvé máme ctíti, neb v nůzi musime
'A máme toho otce a matky té naučení a pomoci
volati a trestání od nich mile přijiti (přijmouti).
A když právě a plně ty rodiče uctíme, tehdy plně
zákon křesťanský zachováme, a kterak daleko
jich neuctíme, tak daleko přikázání Božího neza
chováme; neb nelze jest křesťanům shřešiti, jedné
ač tomu otci a té mateři chvály neb poctivosti
umenší ... Máme trpěti od otcóv a mater i ne
vinné bití a protivenství, a kdyby byli nuzní a
chtěli hříchu ostati, jim mile pomáhati... Ten
břeší proti čtvrtému přikázání, nectě otce Krista a
matky církve svaté, kterýž vida matku svů v Ú-
dech hříchem zprzněnů, netoliko neutře psoty, ale.
přidá neb rozmaže... To velí Spasitel, řka:
»Neuposláchá-liť obce, buď tobě pekelník, pohan,
neb zjevný hříšuik.« (Erben, 24, 144—146.) Jak
však srovnati tyto výroky Husovy s jeho jinými
rnyšlenkami? Vždyť Hus ostře se stavěl i proti
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reformujícímu arcibiskupovi, proti iiným hierar
cřům, napadal zcela nespravedlivě papeže, prote
stoval proti církevní klatbě. Zkrátka nemínil se:
poddati žádné zřízené autoritě církevní. Neutřel
psoty, ale přidával a rozmazoval. Jestliže však
přece jenom psal o potřebě úcty k církvi, každý
se mohl Husa tázati, kdo tedy vlastně v neviditel—
né církví věřících má právo k pastýřskému úřa-
du, kdo vlastně má právo žádati poslušnost od vě
řících. Zdaž Hus označil jménem aspoň některé
současné kněze, kterým mají býti jiní kněží a lai
kové podřízeni? A jestliže vyžadoval zhurta, aby
kněží a laikové poslouchali jeho samého, jakým
způsobem hleděl k tomu zdůvodniti své právo?
Vždyť přece ani sám nevěděl určitě, je-li mužem
předzřízeným, či předzvěděným. Jestliže častěji
se zmiňoval, jak jest potřebí přímého zjevení Bo
žího k potvrzení úřední moci církevní, pak sám
nemohl dokázati, že nějaké zjevení ho oprávnilo
ke kárání nejširších kruhů církevních, ba i k sni
žování takých hierarchů, jichž charakteru a skutků
ani neznal.

Hus velmi často tupil kněžstvo šmahem a sice
tak paušálně, že mu vlastně bylo potřebí připo
menocuti, že přece sám jest knězem také. Ovšem
později. v jednom listě zaslaném z Kostnice, vybí
zel: »Prosím, abyste kněží dobrých obyčejův mi
lovali a velebili a je ctili, a zvláště jenž pracují
v slovu Božím.« (Erben, 282.) Ale dle jakého Hu
sova pravidla se mělo vyzkoumati, kteří kněží
jsou zcela řádní a tedy hodní úcty? Vždyť přece
i člověk, který se zdá po celá dlouhá léta mužem
nejvzornějším, pojednou jest shledán jako indivi
duum bezcharakterní, které dlouho své přátele
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podvádělo a často je přivedlo i do citelné škody.
A přál si Hus, aby Čechové ctili ty kněze života
vzorného, kteří proti jeho bludům psali? Vždyť
proti nim. bojoval vášnivě. Tedy theorie Husovy
naprosto na soudu moderní kritiky neobstojí. —
Chtěl-li Hus něco napraviti, pak měl předložiti
jasný návrh na pevný právní řád, měl vytknouti
určitě, jaké vlastnosti se požadují od člověka, kte
rý má něco v církvi říditi, jaká moc komu se má
přiděliti a za jakých okolností sé má komu admi
nistrativní právo v církvi odebrati. Aby pak prá
vo církevní bylo postaveno na bezpečnou základ
nu, také se mělo zcela určitě a podrobně vysvět
liti, kdo a kdy má právo k sesazování kněží ne
hodných a kdo takového důležitého práva pozbý
vá. Stesky a obžaloby v době tolik kritické málo
pomohly k ujasnění názorů a k potřebné nápravě
celých širých davů. Hus tedy přidával k zmatkům
starým zmatky nové. Nezanechal žádného bez
pečného právního měřítka. Vždyť přece i v moder
ních společnostech proticírkevních jest přesně vy
mezeno právo jednotlivých členů. I když se často
uznává od četných příslušníků takové společnosti.
že by jiný daleko lépe spolkové záležitosti řídil,
než dobře placený správce, který právě třímá
otěže, dlouho se uvažuje, než se vezme pohlavá
rovi jeho moc. Kdyby právo kněžské bylo vydáno
v šanc náhodě a nejrůznějším rozmarům svede
ného lidu, pak by zajisté málokdo se odhodlal při 
Imouti úřad kněžský.

Naprosto neudržitelnou jest zásada Husova
o následcích hříchu smrtelného, Dle Husa totiž
hřích smrtelný celou lidskou bytost zatemňuje a
veškeré lidské úkony tak otravuje. že jsou zcela
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netoliko poskvrněné, ale i zlé a nešlechetné. Prý
všecko, co nešlechetný koná, jest nešlechetné.
Jestliže jest při skutku úmysl dobrý, také skutek
jest dobrý. Leč úmysl jest dobrý jen tenkráte,
když byl pojat ve stavu milosti Boží. Dobrý úmysl
přenáší svůi dobrý charakter na všecky úkony
činné i trpné, tak že u lidí omilostněných jest
dobrým skutkem i spánek. Ale naopak úmysl do
brý, pojatý ve stavu hříšném, jest zlý a přenáší
tuto svou zlou povahu na veškeré výkony třebas
i dobré, porušuje je a činí je nešlechetnými. Dobrý
člověk nemůže činiti skutky zlé, zlý pak nemůže
působiti skutky dobré. Jako prý jsou navzájem
sloučeny ctnosti, tak i hříchy splývají v jedno,
tak že ten, kdo se dopustil jednoho smrtelného
hříchu, jest vinen všemi. Hus přivádí svým ška
rohlídným učením hříšníka do stavu nejvýš skli
čujícího, téměř zoufalého dalším rozváděním této
zásady. Praví: Ten, kdo činí dílo služebné ve
svátek, najednou více hříchů páše, anť jako ten.
kdož má jednu ctnost, všechny má, tak kdo má
jeden hřích, má jich mnoho. Je-li na příklad Jan
opatrný, bude i toho pilen, aby činil vše sprave
dlivě .. . Též také hříchové svázání jsú, že kdo
má jeden, má jich mnoho: jakož jsem řekl: kdož
hřeší přestůpením přikázání Božího. nesvětě ne
děle. ten mnohými smrtedlnými hříchy hřeší. Neb
že dělá lakomě, jest lakomec, a že tak lacino svů
duši a království nebeské tratí, jest marnotratce,
A že Božího přikázání neplní, jest pyšný, a že
jest pyšný, Bohu závidí. že mu přikázal světiti
a tak jemu cti ujímá a tak jest zloděj. A že nečiní,
co má v svátek činiti. protož lení jest; a že své
duši zlé činí, protož jest hněvivý, neb sám své
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duše nenávidí, neb dí Pismo: Kdo sobě zlý, kte
rak. jinému bude dobrý? A že Boha neposlůchá,
tedy ho nemiluje; a že Boha. nemiluje, tedy na
darmo jméno Boží jest vzal a darmo slova kře
sťan. A poněvadž darmo slove křesťan, tedy Otce
Pána Krista nectí a nectí matky své, jenž jest
sbor všech svatých... A tak přestůpiv jedno
přikázání, jest všemi vinen, jako dí sv. Jakob,

apoštol a bratr Pána J. Krista.« (Lenz: Učení MJ. Husi, 101—103.)
Kolik tedy smrtelných hříchů.Hus navěsil na

člověka toho, který zanedbal svěcení neděle! Ko
lik moderních myslitelů by přesvědčilo k tak ve
likému, přísnému odsuzování? Kolik novohusitů
vůbec považuje nesvěcení neděle za hřích těžký?

Leč Hus rozvádí své přísné stanovisko k hří
chům smrtelným ještě dále. Tvrdí totiž, že dobrý
skutek, jestliže jej konáme ve stavu hříšném, ne
toliko nám neprospívá, ale docela škodí. »Zlý v tu
dobu, když jest zlý, nic dobře nečiní... Každý
kazatel, když káže, i kněz, když se modlí, i každý
jiný člověk, ač mluví řeč Boží, jsa v hříše smrtedl
ném, však mluví křivě... Vědomo jest, že
modlitba učiněná úehodně, jakožto v smrtediném
hříše... -taká modlitba netoliko není užitečná,
ale jest škodlivá, A tak prý »kněz, jsa v smrtedl

|ném hříše, a lid hříšný, čině skutek, jenž v sobě
Jjest dobrý, hříchův přidává a tím více hřeší.«

(Erben, 290, 325. Lenz: Učení, 103.) Slovům tolik
1 fasným marně se snažil Hus v Kostnici dávati mír

nější smysl. Napsal-li docela, že modlitba vykona
ná ve stavu hříchu smrtelného, jest škodliva, pak

Vjako inteligent docela dobře věděl, jak takové větě
budou rozuměti -širé davy. Vysvětloval lidu če



— 29 —

skému nauku křesťanskou horlivě, populárně a slo
hem obratným. Tedy zajisté věděl, jak důležito by
bylo k větě tolik radikální připojiti aspoň nejstruč
nější vysvětlení. Všichni rozvážní lidé, ať se hlásí
do tábora kteréhokoliv, rozhodně přisvědčí, že
uvedené zásady Husovy isou naprosto neudržitel
né a že přivádějí duši neopatrným způsobem do
nadbytečných přístrachů,. Jestliže některý křesťan
zlehčí těžce čest svého bližního velikou pomluvou,
spáchá hřích smrtelný. Jestliže by však týž po
mluvač za chvíli udělil chuďasovi větší almužnu,
prohlásí snad některý uvážlivý pozorovatel, že
udělením almužny spáchal nepravost? Z každé
neopatrné věty dogmatické mohou kacíři spřádati
dalekosáhlé důsledky. Zcela logicky v příčině vý
roku Husova o modlitbě se mohlo říci: Je-li mod
litba hříšníkova vůbec škodliva, pak by hřešil i
kajícník, který by modlitbou prosil za smilování.
Pokud by mu nebylo odpuštěno ve zpovědi, páchal
by hříchy i těmi dobrými skutky, které by byly
přípravou k svátosti pokání.

Jest podivno, že Hus smysl slov sv. Jakuba
moudřeji nepromyslil, než jich užil k zdůvodnění
svého neudržitelného náhledu. Sv. Jakub totiž na
psal: »Kdo by celý zákon zachoval, prohřešil by
se však v jednom, provinil se proti všem. Vždyť
ten, jenž řekl »Nesesmilníš«, řekl také »Nezabiješ«.
(Jak. 2, 10—11.) Již ze souvislosti jest patrno, že
svatopisec klade důraz na autoritu Boží, že chce
poučiti, jak všecky příkazy Boží nutno zachovati
bez výjimky, protože jsou všecky výrazem vůle
téže autority, Kdo přestoupí jeden čánek Božského
zákoníka, zlchčuje zákoník celý, čili pohrdá auto

ritou Boží tak, jako by se dopustil přestupku proti
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zákonům jiným. Naprosto však svatopisec nepra
ví, že ten, kdo se provinil krádeži, již jest také
Vinen smilstvem. Vždyť by pak mezi hříšníky
vlastně nestávalo rozdílu. V důsledcích učení Hu
sova by také na př. člověk v prchlivosti urážející
byl zrovna tak velikým hříšníkem jako lupič; ob
čan zanedbávající kostel takovým zločincem jako
palič atd. Pak by také nebylo pravdou, že pokuta
za hříchy jest na onom světě rozdílná podle jejich
velikosti a počtu.

Temné stíny hříchu smrtelného Hus rozšířil
i na občanskou hodnost i na majetek hřišníkův,
na všecko to, čeho hříšník k vůli zachování své
pozemské existence užívá. Hus ve stopách Vikle
fových prohlašuje, že ten, kdo se nachází v hří
chu smrtelném, nemá práva k daru Božímu, proto
že veškeré právo lidské má svůj základ v právu
Božském. Smrtelným hříchem zbavuje se hříšník
práva k daru Božímu. Nalézá-li se tedy člověk
ve stavu hříšném, cokoli má, drží nespravedlivě.
Hříšník jest docela i nespravedlivým držitelem
vlastní duše. K majetku a důstojnostem pozbývá
hříšník práva i proto, že smrtelně hřeší ve všem,
ať koná cokoliv: ať se chová činně či trpně, ať
bdí či spí, ať činí skutky zlé či skutky podstatně
dobré; na př. hřeší i tenkráte, když ze svého ma
jetku dává aknužnu. Jako jest proti všemu právu,
že hříšník žije, tak jest i proti právu, že vládne.
Proto po právu a spravedlnosti vlastně hříšníkovi
nenáleží právo vládnouti.

Třetí příčinou neschopnosti hříšníkovy k o
právněnému držení majetku a vlády jest okolnost,
že hříšník neužívá stvořených věcí k svému zdo
konalování, ale otročí jim proti Božskému řádu.
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Hříchem se snižuje člověk pod věc daleko nižší,
než jest všeliký tvor.

Čtvrtou příčinou pozbývání práva hříšní
kova na statky a vládu jest otroctví, do něhož
se hříchem smrtelným upadá. Jako zrádce pozem
ského vladaře jest zbavován práv občanských,
tak také zrádce zákona Božího ztrácí práva, kte
rá se zakládají na Božském právu. Hříšník, vy
padnuv z milosti Boží, usmrcuje sama sebe, oddě
liv duši svou od Boha, který byl jejím životem, a
zbaviv ji tak života nadpřirozeného. Fřích smrtel
ný jest tudíž vraždou a velezradou.

Z těch a jiných důvodů plyne, že král, vladař
a vlastník atd. pro hřích ztrácí právo na své krá
lovství, vladařství a vlastnictví. Takto dovozuje
Hus ve spise latinském, navazuje tak na Viklefovu
zásadu, že nikdo není párem, nikdo prelátem, ni
kdo biskupem, nalézá-li se ve hříchu smrtelném.
(Lenz: Učení, 116—120.)

Leč Hus tyto myšlenky, které by způsobily
hotovou anarchii v občanském právu, opakuje je
ště ve,svém výkladu desatera Božích přikázání.
Praví: »Že přestůpení jednoho přikázání Božího
tíhne po sobě (vleče za sebou) přikázání jiného
přestůpení, protož každý hříšník smrtedlný, které
hokolivěk stavu, zloděj slove před Bohem, a tím
větší, čím hříšnější. Důvod tento jest: že každý
taký béře, v hříše jsa, nevěrné cizí věci, bez vůle
Pána; neb jsa v hříše, cožkoli béře, to jest Boží,
jenž jest Pán nejvyšší. A béře bez vůle jeho, neb
nechce Pán Bůh, aby člověk to bral, jsa v tříše
smrtedlném; neb chce Pán Bůh, aby což činí člo
věk, aby vždy v jeho milosti jsa činil. A tak že
Pán Bůh nepotvrzuje braní hříšného člověka, pro
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„tož (člověk) proti vůli jeho béře. . . . Každý jenž
jest v smrtedlném hříše, nespravedlivě má, což
má, a tak jinak má, než spravedlivý .. . Protož

[dobře dí sv. Augustin, že hříšník smrtedlný neníhoden chleba, kterýž jí. Z toho máš, že každý,
jenž smrtedlně hřeší, krádež činí; neb béře cizí

(bez jeho vůle, jenž jest Pán; béře proti vůli Boží
|pokrm, zdraví, déšť, slunečné světlo, povětří, jako
|by byl věrný sluha jeho, a (ale) jsa lživý a nevěr
Iný ... Ale hrubí lidé toho neznamenají, protož
'neustavují pomsty pro ten krádež; ale pro krádež
tělesný, zřejmý, mnoho sú nakonali práv. a usta
vení ukrutných, a ta drží pevnějé než Boží zákon.
A to ukazuje na lidech převrácenú žádost, jíž (žá
dosti) více zboží tělesného se drží než nebeského;
neb člověk co více žádá, o tom více pracuje, pro
tož více mstí krádeže tělesného než duchovního,
jenž jest těžší... . Protož krádež má vždy měřena
a vážena býti Božským panováním, a tím, že Bo
hu křivda se děje.« (Erben I, 208—210.)

Zde tedy Hus nespokoiuje se s pouhou the
orií, s pouhým náhledem o právu hříšníkově, ale
docela usiluje, aby se křesťanstvo prakticky za
řídilo proti nehodným držitelům majetku a moci.

Kdyby někdo šířil takové myšlenky v nejmo
dernějších republikách, byl by okamžitě volán k
soudu pro pobuřování a to i od úředníků, jimž by
se smrtelné hříchy nemohly vyčísti. Uvážine-li
dále, co všecko Hus považoval za smrtelný hřích,
pak by v moderní společnosti nejméně devadesát
procent lidí bylo zloději darů Božích. Vždyť Hus
hříšného majitele (důstojnosti anebo mařetku
hmotného) zřetelně prohlašuje za zloděje horšího,
než člověka takového, který porušuje právo ma
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jetkové způsobem zřejmým, odporujícím světské
mu zákoníku. «

Hus žil v městě tolik inteligentním! Mohl na
vlastní oči pozorovati, jak se liší praktický život
od divokých teorií a úzkoprsých náhledů. Viděl
přece, jak se bližním ubližuje i zneužíváním nábo
ženských pojmů, což přece sám káral. Bylo tedy
Husovi obtížno povážiti, jak hrozně by se dalo
zneužívati jeho názoru o zlodějství hříšníků? Jak
mile by vešla v praxi zásada, že člověk hříšný má
býti zbaven hodnosti i majetku, hned by se vy
skytly celé společnosti rafinovaných sobců, kteří
by se snažili dokazovati smrtelné hříchy takovým
Jidem,v jejichž úřad by se chtěli vetříti. Kolik řád
ných držitelů moci by uniklo slídivé inkvisici?
A naopak sobečtí vládcové a držitelé statků. by
se utíkali k větší přetvářce než za poměrů nor
málních. Před zrakem světa by si dávali pozor na
každý krok a páchali by tajně hříchy takové, které
by se daly ukrýti před zrakem různých špiclů.

Hus docela se odvažoval svou Široce rozvádě
nou domněnku dokazovati mylnými výklady ně
kterých míst. Písma sv. Což nemohl poznati, jak
právě zcela jasná slova bible jsou zlehčována ta
kovou radikální naukou? Sv. apoštolé právě v do
bě, kdy vrchnosti byly pohanské a velice hříšné,
napomínali křesťanské služebníky, aby byli poddá
ni i pánům nehodným. Připomínali, že krále jest
nutno míti v uctivosti. A byl tehdy pohanský pa
novník snad vzorem křesťanské ctnosti? Ani Kris
tus neřekl Pilátovi, že se má pro hříchy a mylnou
víru své vlády vzdáti. Naopak za velice kritického
přelíčení vyznal, že Pilátovi jest dána moc s hůry.
Jestliže tedy apoštolé potvrzovali úřední moc i
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vrchností nehodných, jestliže prohlásili v době
krvelačných vladařů, že vrchnosti jsou od Boha,
nevypočítávajíce žádných výjímek, pak zajisté i
vrchnost křesťanská měla právo k správě, i když
nebyla zcela bezůhonná,

Sv. Augustin velmi dobře řekl, že hříšník není
hoden chleba, jehož požívá, ale tím ještě neřekl,
že by se mu měl majetek sebrati. Vždyť konečně
křesťané o sobě říkají obecně, že nejsou hodni žád
ného daru Božího, že každý Boží dar jest nezaslou
ženou milostí.

Jako jinde se Hus zapletl do velikých proti
mluvů, tak se mu stalo i při řešení občanského
práva. Kněžstvu poroučel, aby bylo poddáno vrch
nostem světským, aby bylo poslušno velmožů i v
otázkách týkajících se kázně církevní. Zašel v tom
směru tak daleko, že docela z apoštolského příkazu
o poddanosti k pohanským vrchnostem dovozoval
oprávněný vliv velmožů žijících ve století XV. na
církevní správu. Když byl tolik právo laických
vrchnosti zveličil, pojednou zase činí dlouhé vý
klady, dle kterých by mizely závazky poddanosti
netoliko k vrchnostem pohanským, ale i k velikému
dílu vrchností křesťanských.

Hus svým tvrzením o zlodějství hříšníkově od
poruje zcela zřetelně Písmu sv. Čož bible nemluví
tak často o milosrdenství Božím ke hříšnikům? Ne
obracel Kristus Pán ke ctnosti mnoho hříšníků prá
vě svou vlídností? Vždyť mu bylo od nepřátel vy
týkáno, že přijímá hříšníky a s nimi jí. Kristus vě
děl, co činiti, aby knotu kouřicího neuhasil a třti
ny nalomené nedolomil. Proto také nikdy neřekl,
že pomlouvači, smilníci, nehodní synové jsou zlo
ději všeho toho, čeho užívají. Naopak Písmo zře
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telně potvrzuje, že Bůh rozdává dary i hříšníkům.
Soudil-li'Hus, že hříšník proti vůli Boží krade i po
krm, zdraví, déšť, sluneční světlo a docela i při
dýchání vzduch, praví Písmo sv. zcela naopak:
»Otec v nebesích slunci svému velí vycházeti na
dobré i ua zlé a déšť dává na spravedlivé i ne
spravedlivé. (Mat. 5, 45.) Bůh dobrotivý jest k ne
vděčníkům a zlým. (Luk. 6, 35.) Milostivý a lítosti
vý jest Hospodin: trpělivý a velmi milostivý. Do
brotivý jest Hospodin k všechněm; a slitování jeho
(ide) na všecky tvory jeho.« (Žalm 144, 8—9.)

Jestliže by se dopouštěl krádeže i člověk uží
vající statku těžce získaného anebo řádně zdědě
ného, jestliže by byl hříšník zlodějem již pro své
dýchání, pak by zcela důsledně mohli lidé žádati,
aby takový »zloděj« byl v případě nekajícnosti
popraven, aby každým dechem nerozmnožoval
svých hříchů a aby tak nehromadil své posmrtné
tresty.

Moderním heslům pokrokovým a ženským
zásadám emancipačním silně odporují tato slova
Husova: »Že otec duchovní, jako papež, biskup neb
jiný kněz, jenž dává v milosti Boží dary duchovní,
prospívaje v lepších věcech a dávaje lepší nežli
otec tělesný, protož pro taký řád svatý má něco
více. ctěn býti než otec tělestný; též i mátě du
chovní, jenž jest církev svatá, sbor všech svatých,
má býti více milována i ctěna než mátě tělestná.
Pak otec tělestný má býti více ctěn než mátě:
prvé proto, že muž z přirození jest dóstojnější
než žena; druhé proto, že otec více dá svého k
urození dítěte než mátě, a to přesahá všecky prá
ce mateřiny, kteréž má s dítětem.« Podepíše kte
roukoli větu zde pronesenou pokrokář anebo e
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mancipovaná žena? Kdo s úštěpkem předhazuje
katolíkům, že jim jest milejší Řím než celý národ,
ať uváží, jak Hus přikazuje větší úctu k církvi než
k vlastním rodičům. Řádně vypěstěný cit vlaste
necký má svůj kořen v lásce k neibližšímu pří
buzenstvu. Bylo tedy Husovi vlastenectví nad cír
kev? Hus také podceňuje veliké svízele a oběti,
které matka podstupuje k vůli dětem.

Husovy zásady o manželství jsou tyto: Ve
dle zákona přirozeného a vedle zákona daného Bo
žího a vedle zákona církvi svaté posvátnost man
želství má býti zachována... Manželství jest svo
lení řádné muže i ženy, nerozdílné, v němž vedle
zákona Božího sluší jim bez hříchu smrtedlného
děti roditi... Má býti řádné, vedle zákona Boží
ho, muže svobodného a ženy svobodně, jimaž (jimž)
nepřekáží ani slib k nepojímání ani slib k jinému
ani blízkost rodu v rodu ani duchovní blízkost...
ani rozdíl víry; neb křesťan pohanky neb židovky
nemá pojíti, jedné ač by se prvé krstila; neb křest
svatý jest prvé dvéře víry křesťanské a tak pravá
svátost... Také věz, že tři věci dobré jsů v man
želství: věrnost, plod a posvátnost. Věrnost, aby
s jinými ona ani s jinů on nehřešil, plod aby v zá
koně Božím byl vychován; posvátná věc, aby je
den ot druhého v manželství do smrti nebyl odlů
čen... svolení manželstva vždy stojí, aniž kdy má
rozlůčeno býti, když jest řádné vedle Božího zá
kona... Žena má muži poddána býti v dobrém,
neb muž jest dóstojnější, protože Eva jest kus
Adama, z jedné kosti jeho učiněna, ale z boku, aby
tovařiška byla.« (Erben I, 197—199.)Tedy manžel
ství řádné není pouhou smlouvoa občanskou, ale
svátostí, není dovolena rozluka, vyžaduje se u
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snoubenců jednota víry. Tak chce Hus a svým ná
zorem o povýšenosti muže nad ženu staví se zře
telně a příkře proti emancipaci.

Dle Husa nerná nikdy dojíti k sňatku pro krá
su a za účelem chlipnosti. Praví: »Poznávají se
(někteří) manželé z velké chlipnosti a tak hřeší
smrtedlně; jako sedm mužóv poznali sů neb chtěli
poznati Sáru, že jeden po druhém pojal ji za man
želku, a každého ďábel první noc zadávil. A by
všechny nyní čert zdávil, co se jich tak pro krásu
neb pro chlipnost pojímá, málo by snad ostalo
manželek — ale méně manželóv!« (Erben II, 41.)

Proti pokrokovým názorům nynějším hájil
kněžský celibát a psal proti stykům s ženskými
osobami velice bezohledně: »Pokládají světí, že
čistí, to jest od smilství zachovaní a zvláště kně
ží mají býti od ženského obcování vzdáleni... Věř
mi, nemóž celým srdcem přebývati s Bohem, ktož
ženskými přístupy jest svázán. Aj takť mluví sva
tý Jeronym. A to slyše, kněže, žáku i panoše, ne
mnoho obcuj s. ženami... Mnoho jest ustavení,
aby kněží s ženami neobcovali; ale netbání, obleh
čení, lest, chytrost a darování jest jich starším i
jim i osadním i pánóm na věčné zatracení. Protož,
milý brachu, varuj se ženy, nebť mudřec Sekundus
vypisuje Ženu: že žena jest nezkrocená šelma,
ustavičná škoda, pohanění. člověcké, ustavičný
boj, sud drahý a živočich neb zvěř velmi ukrut
ná. Kdy dí: šelma, to věz pro hřích. Kdy dí: ne
skrocená — neb když jí co přikážeš, neuposlůchá;
pakli ji tepeš, ale díť: Kate, zabij a najez se masa!
Kdy dí: škoda ustavičná — neb co více možóm
škodí než žena? A co více uškodilo než žena, jenž
jest lid vešken, kromě Krista, v prvosť hřícha za
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vedla? Kdy dí: pohanění člověcké — a odkud naše
hanba než od ženy? Kdy dí: ustavičný boj — viz,
co bojóv pro ženy se stalo a oč se tepů i světští
i kněží najvíce! Sud drahý, dí —neb každého muže,
kromě Adama, v sobě nesla. Zvěř velmě zlá —
neb dí Písmo: Není zlost nad zlostí žensků... A
toto věda ďábel Šathan neprosil jest Boha, aby
pdjal svatému Jobu ženu, iako jest prosil odjetí
zboží a síly tělesné jeho; alebrž žádal Šathan ja
kožto nejpevnější ku pokušení příčiny, aby ona
ostala s Jobem. Neb žena netoliko jest posel zvláští
a řečnice, ale i mistryně ďáblova. Protož když se:
ďáblu umění řemesla k svedení nedostane, móž
poslati posly dáblovy, jenž jsúůnešlechetné baby,
ďáblovy matky, jenž zvláště strojí k smilství. A
jsú lžíce ďáblovy, jimiž jiné jí; ale dotud bude jiné
lžicí jísti, až i lžíci sní.< (Erben I, 276—278.) Hus
ovšem dodává, že takový přísný soud nemá ško
wu Ženám svatým. Ale kayoy nynější kněz které
hokoli vyznání mluvil proti ženám tak bezohledně,
kdyby výklad Písma a sv. otců tak příkře za
hrotil proti ženskému pohlaví, jistě by novohusité
takovou smělost odsoudili velice přísně. A nejráz
něji by vystoupili proti kazateli ti občané, kteří
horlivě mluví pro ženskou emancipaci.

Jestliže kladou moderní husité manželství naď
anenství, odpovídá jim Hus: »(Kristus) urodil se

z života Panny Marie, aby panenství nad manžel
tví vzvelebil, jakož jest vzvelebeno. A tím jest
šechny Panna Maria přesáhla, že jsúci pannů,

Boha porodila.« (Erben I, 16.) Hus přísně nařizuje,
aby panny a vdovy zachovaly ustavičnou čistotu,
jestliže se k tomu zavázaly slibem. Jestliže se ně
která přece vdá, nechť s mužem žije jako anděl.
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Nesvolí-li k tomu muž, nechť s ním taková žena:
nebydlí. Od takového předsevzetí nemá odvrátiti
ženu žádná světská hanba. I kdyby papež ze sli
bu ji propustil, nepropouští ji prý Kristus. »Vrtiž
se kam chceš, vždyť (vždycky) jest naplniti, cos
Bohu s dobrým smyslem dobrého, jak móžeš na
plniti, slíbila, ač (jestliže) chceš býti spasena.«
(Erben I, 268—269.) ,

Ti moderní husité, kteří šnahem tělesné tresty
zavrhují, nechť si přečtou následující slova Huso
va: »>Jakož Bůh, kteréž miluje, ty treskce, jakož
sám dí: Já kteréž miluji, trkci a mrskám, též ro
diči, milují-li své děti, mají je tresktati a mrskati,
když proviní. Protož dí Šalomůn: »Ktož miluje
syna, připravuje jemu mrskání... Znamenitě dí
Pavel svatý: Ktož svých a najvice domácích péče
nemá, víry zapírá a jest nevěřícího horší. Víry
zapírá, že nechce Bohu slúžiti v bázni, více se boje
rozhněvati syna nežli Boha a více se bojí zatratiti
dítěte utěšení nežli Božího slůžení... Protož dí
Šalomůn: Ktož lituje metly, nenávidí syna svého;
ale .ktož ho miluje, ustavičně učí ho.« — Člověk,
který nekárá svého syna, jest dle Husa horší než.
nevěřící. »Protož -taký otec jest hoden pohanění,
jenž tak klamá své dítě; i bylo by hodné, aby syn
taký, když by ho na smrť vedli, za políbení ukusil
svému otci nos.« (Erben I, 151—153.)Podepsali by
taková slova ti novohusité, kteří veřejněnetoliko
odsuzují tělesné tresty, ale docela upírají rodičům
právo na vděčnost a poslušnost dětí?

Novohusité vyslovují názor, že by se ani zlo
činci neměli trestati usmrcením. Hus jim odpovídá
takto: »Tu věz, že zabití člověka móž býti někdy
dobře a někdy zle. Dobře, když z přikázání Bo
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žiho, řádem a z lásky zlého člověka súdce neb
obec neb někto jiní zabije, neb dí Bóh: Ktož láti
bude Bohu, smrtí umři... Ktož zabije, hoden bu
de súdu, t. aby byl odsouzen na smrt. Neb dí Bóh:
Ktož bíti bude člověka a zabije, smrtí umři! Ktož
„učiní ránu kterému svému měštěnínu, jakož jest
učinil, tak i jemu se stane: zlomení za zlomení, oko
za oko, zub za zub dá: jakůž učiní poškvrnu, ta
kůž aby trpěl, bude připuzen. Proti tomuto Božímu
ustavení jsú obecně knížata, páni a měštěné, jenž
mordéře zle propůštějí na penězích, sami je berů
ce aneb peníze za odklad odsuzujíce... Také ne
vím, kde sů se naučili súdci, dávati pokání vražedl
níku, aby šel neb jiného najal do Říma a do Cách
Za toho, jehož jest nevinně zamordoval? Proč ne
sůdí, jakož Bóh přikázal řka: Ktož zabije člověka,
smrti umři!... I kterakž tehdy nehřeší nynější
súdci, jenž mordéře zle propůštějí na penězích neb
pro přízeň? ano Bóh dí: Nezabiješ! to.věz bez vi
ny a neřádně člověka; »neb ktož zabije, hoden
"bude súdu«, t. aby ho odsůdili vedle Písma Božího,
jenž dí: Ktož bíti bude člověka a zabije, smrti
umře.« (Erben II, 283.)

Jaké bylo stanovisko Husovo k umění? Hus
byl dalek hesla: »Umění pro umění!« Jako při
všech zjevech současných, tak i při umění tanula
mu na mysli otázka hlavní: Co to prospěje víře?
Umění bylo Husovi potud potřebným, pokud slou
žilo náboženství. Pouhý účel krasoumný Hus za
tracoval: >Čemuž tehdy jsúůobrazy? Odpovím, že
proto, aby na nich se sprostní učili a tak vzpo
mínali na Boha a na svaté, k náboženství popuze
ni, hotovi a zapálení byli a tak Bohu a svatým
horlivěji slůžili. A když tak obrazy lidi vedů, tehdy
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užitečni jsů jako knihy. Pak-li od víry, od pravdy
táhli by a vedli, aby s nimi lidé mluvili, od nich
pomoci žádali, tehdy by škodni lidu byli... Ny
nější lidé že málo v srdci pamatují Kristovo obco
vání i umučení, protož potřebí jest pro napome
nutí lidem tělestným popsati jeho Život a zvláště.
jeho utrpení malovati. Ale ihned i tu chopí se lidí
poblúzení, tak že co by mělo jimi hnúti k myšlení.
o nebeských věcech, to jim bude k zapomenutí;
neb když bude krásný obraz neb malování, tehdy
všichnu mysl obrátí k té pěknosti a v té se obíra
jíce myslí a kocháním, chválé maléře, že krásně.
maloval neb vyřezal a zapomenů, že Kristus ohav
ně potupen a ukrutně umučen; též i o jiných sva-:
tých. A někteří muži, vidůce pěkné obrazy svatých
panen, jež kráše (krásněji) malují, než sú byly tě
lestně zpósobeny, mají zlá myšlení a hnutí a vpa
dují v pokušení... Též i my máme pilně lid vy
střéhati hlůpý a hovadný, jenž opustě víru a žá
dost duchovních věcí, příliš pase čichy své: vidě
ní v dívání obrazóv, ornátóv, kalichóv, varhan, v
zvoncích, v zpívání neslušném, jenž více popúzí
k tanci než k náboženství... Ale můdrý člověk
ne tak pásá čichóv, jenž Boha srdečně miluje; při
vra druhdy očima i ušima, myslí o věčných vě
cech... Nynější lidé, že více pasů čich než rozum
a málo paměti o Pánu Bohu mají, protož hodné“
jest, aby znamení Kristova umučení jim před,oči-
ma bylo, zdali by se rozpomenuli na ukrutné utr
pení a na ohavnů smrt, již jest z převeliké milosti
onen nevinný, ne z dluhu (z povinnosti), ale z mi
losrdenství za vinného zlého nepřítele trpěl, aby
ho s Bohem i angely smířil. Ale pohříchu! Již lidé
místo Kristova umučení malují trojanské bojování;
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a místo apoštolóv namaží kolcóv (zápasníků), mí
-sto obcování Krista malují život Najharta a místo
„svatých panen umučení malují bláznivých panen
frejování a naháčóv nepoctivých a mužóv divně
„a potvorně zpósobilých... Svatý Bernarte, rci ně
co k tomu; tys vídal, ty takto si psal v klášteřích
před bratřími: Co činí ta posměšná potvornost,
divná škaredá pěknost a krásná nepěknost? Co
nečisté opice, co ukrutní lvové, co potvorní centu
rové, co polomuži, co škaredí zubrové, co rytíři
bojovní, co lovci s trubami? Vidíš pod jednů hla
vů mnoho těl, na jednom těle mnoho hlav; uzříš
také u čtveronoha ocas hadí, opět na rybě hlavu
čtveronoha; onde šeima napřed kóň, kozy táhnůc
z zadu půl; hyn potom rohota mrcha, kóň nese z
zadu. Potom tak mnohá, tak divná ukáže se roz
ličnost, tak aby více čísti se líbilo na mramořích
než na knihách a vešken den zaneprázdniti, těm
všem věcem divě se více než v Božím zákoně...
Nižádné věci kromě Boha nemáš více vážiti ani tak
velmi jako Boha ani tak modliti se jako Bohu, neb
nižádná není lepší ani tak dobrá jako Bóh; neb
Bóh jest jediná věc najlepší, nad něhož aniž s ním
nelze býti lepší neb tak dobré. Protož jeho najvíce
miluj a tak jemu-se najvíce modl, klaněj a najvíce
cti, -neb naplníš jeho prvé přikázání.« (Erben I,

"70—71, 77, 82.) — Tyto řádky svědčí zřetelně, iak
Husovi bylo umění jen potud dobré, pokud sloužilo
účelům náboženským. Kdekoli vybočovalo z hra
nic sféry náboženské, bylo mistru pohoršením.
Hus tak tepe zřetelně i takové způsoby malby, ta

"kovou manýru uměleckého tvoření, jaká právě
"nyní činí veliké nároky na pozornost a chválu'
-obecenstva.



— 23 —

Škodlivé jsou dle Husa obrazy těm, kteří je
chystají z pýchy anebo jiného hříchu, »a ne upří
mo jedné proto, aby k nebeským věcem povzdví
ženi byli«. A Hus hned pokračuje: »Též dím i o
knihách, jenž mají lid v pamět nebeských věcí u
vésti.a v myšlení svaté. Protož ktož knihy zlatem
neb stříbrem okovává, ten okování miluje více
než písmo. Dóvod toho: že knih, jenž též písmo
mají, netbá a okování vezma, okování pilně ohle
dává a na písmo netbá; a jest v tom nemůdřejší
než opice, jež vezmůc ořech, nekochá se v škoře
pině, ale ihned jádra dobývá. I zdá mi se, že kněz
více hřeší, že knihy Okovává, než rytíř, jenž kóň
okovává aneb sedlo; neb koníř nesůdí koně dle
okování, ale knihy obecné sůdí a rádi kradů a mé
ně v nich čtů, než by nebyly okovány.« (Erben [,
72.) Zračí se v těch -slovech aspoň stín lásky k po
kroku umění knihařského?

Za modláře prohlašuje. Hus občana, který »činí
obraz, jenž nemá nižádné věci stvořené podoben
ství; jako obraz: půl člověka a půl koně neb jinak
vymyšlený... Také v tom hřeší, jenž z sebe dělají
obrazy; jako ten, jenž kabátu vlny přidává... Též
žena, jenž se líčí, neb vlasy sobě cizí strojí, neb
jest jich pilna více, aby se jimi více lidem než Bo
hu líbila.« (Erben I, 68.)

Novohusité zdůrazňují, že Hus se ozval proti
předstíraným obrazům zázračným. Tím chtějí do
kazovati, že Hus svým stanoviskem lišil se i od
moderních katolíků, kteří posud stále uznávají, že
Bůh může i prostřednictvím soch a obrazů zjeviti
svoji velikou moc. Leč čtěme tato slova Husova:
»Obraz, špalek neb jiné od člověka ruků udělání
nečiní divóv, ale čert, někdy dávaje odpovědi, ně
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kdy přestana trápení těch, kteréž jest trápil. A tak
pro nevěru mnohé zklamal jest i klamá lidi oslepe
né, jenž jako plémě cizoložné divóv hledá.« Prý
pro obrazy nevhodné nemají býti zavrženy obra
zy řádné, neboť ježto »čert móž lidi miezditi, ta
ké móž Bóh jimi hrózu lidem učiniti a jiné divy,
kteréž ráčí.« (Erben I, 70, 72.)

O stanovisku Husovu k počtářské vědě Win
ter doznává: >[lus neměl mathemata rád právě
próto, že vedou k astrologii a odvádějí theologa
od jeho úloh.« (O životě na vysokých školách praž
ských knihy dvoje, 336.) Což kdyby Hus spatřil
nynější obchodní akademie a jiné ústavy, jichž
hlavním úkolem jest výcvik v počtech?

Jestliže moderní husité pronášejí stesky, že
kněží straší lid peklem, nechť si přečtou tato slo
va Husova: »Slyš, dcenko... a hleď k budúcímu
sůdu pilně... ten súd jest hrozný, neb před sůdcí
páliti bude všechny jeho nepřátely. Tu se ohňové
sejdů: neb pekelní oheň páliti bude zatracené a
čistcový bude dobré páliti, od všedních hříchóv
je vyčiščuje... Bude proti hříšnému hrozný sůd,
neb hřišník všudy bude obklíčen: neb nad ním
bude sůdce hrozný, zlým hněvivý, pod ním bude
peklo otevřené, na pravici všichni hříchové žalují,
na levici ďáblové do pekla táhnůce, vnitř svědomí
hrozné... A po tom odsůzení dále dí sůdce, že
pojdů zlí do věčného ohně. Nastojte! Ano těžko
jednu jiskru trpěti na maličký čas a tam pak trpěti
oheň věčný, jenž všecko tělo i duši páliti bude na
věky u věčné termnosti s ďábly bez ottušení i bez
naděje vysvobození. — Kterůžkolivěk muku mó
žeš vymysliti, buďto člověka vaření v smole, pe
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čení v oleji, sekání neb jiné mučení, všechny ty
muky zavírá oheň věčný, jenž všechny údy skrze
a skrze člověka bude páliti, i maso, kóži i kosti
proskočí. — Druhé peklo jest, v němž jsů temnosti
i k nevidění Boha i k nejmění milosti Boží, ale v
tom nejsů čitedlné muky; a to jest místo dítek ne
krstěných a v Starém zákoně neobřezaných. —
Třetí peklo jest, v němž jsů temnosti i k nevidění
Boha, ale nejsů k nejmění milosti, a to slove očis
tec; v tom trpí duše těchto svatých, kteříž mrů,
nedosti učiníce za hříchy; a slove přoto očistec,
neb duše, která byla jest hříchem zprzněna, tu
má býti od viny utrpením vyčištěna.« (Erben I,
17, 285, III, 124.) Hus praví, že peklo po soudném
dní bude uprostřed země, »jakož hodné jest«. (Er
ben II, 363.) Nechť se srovnají slova Husova s ka
tolickou dogmatikou! ©Pak sami pokrokáři budou
nuceni vyznati, že Hus jde v žalostném líčení dále,
než jak požadují naše články víry. A jestliže vy
kázal pro peklo prostor v prostřed naší země, pak
vězme, že dogmatika naše určitého místa pro pe
klo vůbec neukazuje.

Novohusité drtivě kritisují »zpátečnickou a ne
upřínnou pruderii« (upejpavost). Nuže, Hus všeli
ké svůdnictví k hříchům proti VÍ. přikázání na
padal bezohledně. Na základě pojednání Konráda
Waldhausera sepsal latinský spisek proti tanci.
Praví v něm: »Tanec jest kruh, jehož středem jest
ďábel, přítomní pak jsou léčkami pekelnými. V
tanci užívá ďábel žen tak, jako užil Baláma k o
klamání synů israelských. Tanec jest původem
ďáblovým. Tančící dle Husa hřeší úpravou vlasů
a šatu. Hřeší i tím, že pohrdají chudšími, budí v ji
ných žádost po takových věcech a závist. Za tance

15
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hřeší se dotekem a svůdnými pohledy. Podobně i
sluchem: jakmile uslyší mladé ženy zvuk taneční
hudby, běží k té zábavě a po návratu sváří se s
manželi, rodiči anebo paními, křivě přísahají, ča
stěji při návratu se mravně porušují. V tančení
má ďábel tolik mečů, kolik v taneční síni jest slič
ných žen, jichž užívá jako zvlášť účinné zbraně.
Žádnému ze svatých neslouží ti, kteří tance vedou,
naopak všechny urážejí. »Jako jest zakázána
všecka práce, která nesměřuje ke cti Boha a jeho
svatých, tak naopak nikdy není dovolena práce,
která se děje na urážku Boha a jeho svatých i na
škodu bližního. Tanečníci hřeší proti všem svátos
tem a proti všem přikázáním Božím.« Dá se to prý
snadno dokázati tímto způsobem: jestliže se spáchá
při tančení jediný hřích, přestupují se jím všecka
přikázání Boží. (Dr. Sedlák: Studie a texty IV,
431—435.)

Jak husité, kteří nevyznávají křesťanského
názoru světového, tak i novohusitští svobodomysl
ní křesťané zavrhují katolickou úctu k svatým a
nevěří, že by svatí za nás orodovali. Těm Hus
odpovídá: »Pravá víra jest, že Panna Maria, pro
tože hodna jest byla z daru Božího, aby pannů
ostanůc matků Boží byla, netoliko všichnu nyněj
ší kněží chlubnů, ale i apoštoly svaté i patriarchy
i všechny kóry angelské dóstojenstvím přesáhla
a tak po svém synu naše porocnice jsúc prvá,
nám jest, ač (jestliže) máme žádost čistů k Bohu
a k ní, řečnice ustavena.« (Erben I, 352.) Dle Hu
sa svatí vůbec za nás orodují, jsouce tak našimi
prostředníky skrze Krista. Orodování svatých
jest nám prospěšné, nade všecko však přímluva



— 21 —

Matky Páně. Také máme ctíti svaté pro jejich sva
tost, ale nade všecky Bohorodičku.

Za mrtvé dle Husa se máme modliti: »Mrtvého
otce a máteř máme z dluhu ctíti, prosíc za ně Bo
ha, jsú-li v očistci, aby ráčil je vysvoboditi; také
dáti almužnu a postiti se za ně, neb oni druhdy
ostavili sú zboží a druhdy pro nás byli sů lačni.«
(Erben I, 152.)

Hus uznával všech sedm svátostí těmito slo
vy: »Sedm jest posvátných věcí: prvá jest křest,
druhá biřmování, třetí manželství, čtvrtá kněžství,
pátá pokání, šestá svátost těla Božího, sedmá po
slední svaté olejování.« (Erben III, 257.) Proti mo
derním kritikám svaté zpovědi napsal: »Můdrý
Šalomůn dí: Můdrý na počátku své řeči dává se
Bohu vinen. Protož všeliký, kdož chce vděčně slů
žiti, má se často zpovídati: neb budeš-li se svých
hříchův na zpovědi tajiti, Bůhť je zjeví; pakli je
budeš zjevovati, Bůhť je skryje. A protož, kteříž
dobře činí a nezpovídají se Bohu často, jsů ti ta
koví, jako ten, ješto naplní sud smrdutých věcí a

potom weň nalije dobrého pití a tak jedno druhým
zkazí. A protož jako věrný sluha Boží, jakžkoli
věk shřeší netoliko smrtedině, ale všedně, ihned
se utec na Boží zpověď.« (Erben III, 184.) Jinde.dí:
»Světí toto znamenají, že ač člověku před zpovědí
často od Bohá jest hřích odpuštěn, však hříšný
ten z pokory má jíti ke knězi můdrému a jemu
hříchy Oznámiti a žádati od něho dobré naučení a
přijíti od něho hodné za hříchy pokání, jímž by se
zdržel a v hříchy zase nenavrátil.« (Erben II, 45.)
— Kdo'pokládá za »překonané stanovisko« víru
ve svátostného Krista, tomu Hus odpovídá: »Přijí
mání v oplatce Božího těla hodné dává poznání
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Krista, aby s nimi ostal. To v tom: »>Vzaljest chléb,
požehnal a lámal, podáváše jim (učedníkům jdou
cím do Emauz). A otevříni sta (byly) oči jich a po
znali sů ho.« Tu dí sv. Augustin, že .praviv jim
Písmo, posvětil jim chleba v tělo své. To jest slo
vo Augustina svatého.« (Erben II, 142—143.) —
Vykládaje čtvrtou prosbu Otčenáše, připomíná k
pojmu »chléb vezdejší«: »Třetí (slovo) dí znameni
tě »vezdejší« k naznamení, že netoliko jednů ho
potřebujem, ale každý den a zvláště slova Božiho
a těla jeho; neb ktožkolivěk netoliko jeden den,
alebrž okamženě zmešká se krmiti slovem Božím
a chlebem života věčného Pána Krista, bez něhož
nemóž nic učiniti, vpadne v nemoc a smrt, v smrt
mnoho těžší než tělesnů. A tuto měl bych něco
psáti o tělu Kristova přijímání, ale dlůho by by
lo... než toto dím, že zlé jest velmě přijímati ne
dóstoině, a také velmě zlé nepřijímati pro hřích
dláho aneb pro netbání, a dobré jest přijímati ča
sto dóstojně... velmě jest dobré, ktož přijímá
čím móž častěji, buď to ob den neb každý den.«
(Erben I, 331.) *

Vůbec Hus učil, že Eucharistie jest oběť i svá
tost. Dlužno věřiti, že jest v ní přítomen Kristus,
jak jeho tělo, tak také jeho krev, k čemuž dochází
proměnou podstaty chleba a vína v tělo a krev
Páně, třebaže zůstává na oltáři způsoba chleba a
vína. Ve způsobě chleba jest dle Husa netoliko
tělo Páně, ale i jeho krev. A naopak: ve způsobě
vína jest krev i tělo Ježíše Krista. Tedy celý Kris
tus jest přítomen jak ve způsobě chleba, tak vína.
Z ustanovení Božího jediný kněz má posvátnou
moc k proměně příslušné a k podávání této svá
tosti. (Lenz: Učení, 134—137.)

*
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Tudíž Hus hájil i ušlechtilé zásady konservativ
ní. Též však zřejmo, že se hlásil k zpátečnickým
zásadám sociálním, politickým i právním, že jeho
filosofie neobstojí před moderní kritikou. Máme
četné doklady, že Hus zastavoval pokrok ušlech
tilý, jaký chránila katolická církev, ale že zvláště
prudce se stavěl proti pokroku takovému, jaký
schvalují a podporují moderní živly protikatolické.
Měli tedy snad pravdu ti, kteří prohlašovali, že
Hus jest učitelem lidstva, že jest největším Če
chem? Zasloužil by tedy snad docela Hus před
nost i před samým velikým paedagogem Komen
ským? Patrno, jak representanti moderního po
kroku sami se porážejí svými velikými výlevy
velikéhonadšení. <

Dr. Flajšhans fotografuje dosti zdařile reakční
středověkoudůší Husovu při zmínce o cestě krále
Václava (r. 1397) přes Norimberk, Frankfurt a Lu
cemburk do Remeše. Dle mínění Flajšhansova byl
v průvodu králově i mistr Hus. Jakým okem se dí
val mistr na cestě na krásy přírodní a umělecké?
Flajšhans praví: »Krásné kraiiny rýnské, malebné
hrady na zeleném pobřeží, buiné vinice a úrodná
pole, starobylá města... to všechno asi valně Hu
sa nepoutalo a nevábilo. Duše jeho nebyla napoje
na humanismem, nebyl romanticky naladěn, aby
naslouchal šumění Lurleye, vdychoval vůni lesů,
kochal se rozhledem se Spreitzensteinu nebo Rum
melsburgu, zajímal se o zkazky Bingerlochu nebo
Máusethurmu, ač viděl právě nejkrásnější část
Rýna, mezi Mohučí a Koblencem: Hus byl spíše. z
oněch středověkých duchovních, kteří v těchto
krásách přírody viděli dílo ďábla, kteří — jako Mi
č. — dali vykáceti košaté stromy, poněvadž se



jimi kochala mysl... Nikoli — Hus si jen všímal,
jak hříšné je celé toto okolí Rýna a jak neřestná
je Francie; vzpomněl si později.jen, že dobře Fran
couzové nazývají tanec »danse«, poněvadž jako
pokolení Dan budou poslední v království Božím;
pamatoval si jen, že bohaté měštky v Porýní fintí
se marnostmi světskými, že nosí falešné kadeře a
cizí copy; a nezapomněl, že viděl tu knížata cír

kevní oděná železem.« (Mistr Jan Hus, 93—94.)
z



XVL Reiormační Husova prakse.

Po smrti Bonifáce IX. (1. října 1404) zvolili
římští kardinálové (17. října) za papeže kardinála
Cosimo dei Migliorati, který se nazval Innocencem
VII. Nový papež pocházel z nízkého rodu, byl do
brým znalcem církevního práva, mužem ctnostným
a velice vlídným. Jako všichni kardinálové přísa
hal při počátku konklave i on, že všechno podnik
ne pro jednotu v církvi a třebas se i poděkuje;
také pomýšlel na svolání všeobecného sněmu cír
kevního.

Leč v době, kdy světská moc tak pronikavě
zasahovala do vrchní správy církve, kdy papežo
vé řádní i vzdoropapežové málo mohli podnik
nouti bez silné opory mocných velmožů, nemohl
se ani Innocenc snadno vymaniti ze železného
okruhu moci světské. Při volbě Innocencověv ŘÍ
mě nastalo kvašení, fanatické davy snažily se. pa
pežskou vládu zničiti, Tu přispěl papežskému stol
ci vypočítavý neapolský král Ladislav, který sice
vzpouru potlačil, ale hned si dal svou pomoc dů
kladně zaplatiti: vymohl na Innocenci VII. slib, že
v církevní politice nepodnikne nic, pokud nezaručí
předem práva králova k Neapolsku. Ladislav sna
žil se svou moc rozšiřovati ve státě církevním
stále více; za jeho pomoci vzbouřili se r. 1405 Gi
bellinové, tak že papež docela byl nucen prchnouti
do Viterba. jf té době neústupný vzdoropapež Be
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nedikt XIII. snažil se Innocencovi podkopávati pů
du novými obmyslnými rozběhy.

Innocence VII. zemřel v Římě 6. listopadu 1406.
Tu hned zase vystoupilo hrozivé nebezpečenství
laických vlivů. Kardinálové by se byli rádi předem
o novém papeži smluvili s francouzským králem
Karlem VI., leč důvodně se báli demagogů, kteří
v Římě nabádali ke vzpouře. Proto vstoupili bez
vyjednávání s mocí světskou do konklave, kdež se
zavázali vzájemně, že hned se poděkuje ten, který
z nich za papeže zvolen bude, jestliže jeho sok
totéž učiní anebo zemře a budou-li jeho kardinálo
vé ochotni přikročiti k nové volbě. Odpor proti
dalšímu vzrůstu rakoviny rozkolu jevil se u kardi
nálů tím, že hlava církve, jež se měla právě nyní
voliti, předem nazvána z úzkosti před dalšími po
hromami »ne tak papežem, jako spíše prokuráto
rem (správcem) papežství.«< Dne 2. prosince pak
zvolen jednohlasně kardinál Angelo Corrario, sta
řec 70letý, rodem z Benátek. Vynikal čistotou
mravů a horlil pro jednotu v církvi tak, že se báli
přátelé církevního obrodu, aby nezemřel dříve,
než jednotu provede. Nazval se Řehořem XII. Po
volbě v příčině sjednocení církve prohlásil, že »se
svým odpůrcem se sejde, kdyby musil pěšky jíti o
holi anebo plouti po kocábce.« Ještě před svou
korunovací (19. prosince 1406) poslal Benediktovi
list, v němž praví, že jsa papežem pravým, nebude
se hádati o právo, ale raději učiní dle příkladu že
ny ve Starém zákoně, která raději chtěla od svého
dítěte upustiti, než by byla dopustila, aby bylo
rozťato; proto také jest ochoten se poděkovati,
jestliže tak učiní Benedikt. Podobně psal papežský
kmet kardinálům ' vzdoropapežovýnk - tehdejšímu



— 233 —

římskému králi Ruprechtovi, Karlovi VL.,universi
tám, biskupům a celému křesťanstvu.

Benedikt jevil na oko ochotu k složení své u
surpované hodnosti, ale vytáčel se jako úhoř, když
mělo dojíti od slov k skutkům. Nastalo vleklé vy
jednávání o způsobu osobní schůzky, při čemž od
hodlanost Řehořova k poděkování kolísala; roz
paky papežovy zavinil z části i král Ladislav, kte
rý se bál o Neapol, Dne 23. dubna 1408 docela La
dislav obsadil Řím, což Řehořovi, který měl tolik
nepřátel, ani nebylo nepříjemné. Kardinálové se
mrzeli, že k jednotě dlouho nedochází, sedm z
nich docela vypovědělo Řehoři XII. poslušnost a
odebralo se do Pisy.

Když byl zavražděn (23. listopadu 1407) vé
voda Orleánský, ztratil Benedikt svou hlavní 0
poru. Francie nyní vystoupila rázněji. Když pak
vyšel rozkaz k zatčení houževnatého vzdoropa
peže, utekl se tento do Aragonie. Karel VÍ. vyzval
22. května 1408 kardinály obou církevních stran
k schůzce, na které by se učinila přítrž rozkolu.
Vyzýval také všecky pracovníky katolické, aby
vypověděli poslušnost oběma papežům. V Livorně
skutečně řada kardinálů dala návrh na svolání cír
kevního sněmu, na sesazení obou papežů a proti
jmenování nových kardinálů, kteří by byli oporou
dalšímu trvání rozkolu. Také učinili brzy přípra
vy k sněmu v Pise. Mnozí z kompetentních kruhů
ovšem namítali, že všeobecný církevní sněm ne
smí se svolati bez papeže, že papež, má-li se dosta
viti, musí býti v nezkráceném držení svých práv,
že mimo případ kacířství nesmí býti sesazen.
Zkrátka ani v době nejpohnutější bystří pozorova
telé neztráceli smyslu pro právní řád, vědouce, že
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překotnou a násilnou reformou může se více poka
ziti než napraviti.

Také oba papežové upírali ve svých listech
„kardinálům právo k svolání všeobecného sněmu.
Ale většina vlivných osob a korporací stála na
straně kardinálů, žádajíc vůči moci papežské na
ten čas neutralitu. Dost podivno, že ani velicí práv
níci neřekli prostě: »Jen ten se může honositi auto
ritou papežskou právem, kdo jest řádně zvoleným
nástupcem řádného papeže. Jen tomu náleží po
slušnost katolíků všech, kdežto Benedikt jest no
torickým vzdoropapežem, pouhým vetřelcem, ná
stupcem nepravého, proti řádu a právu zvoleného
Klementa Vll« Při takých zmatcích připravoval
papež synodu vlastní a kardinálové sněm všeobec
ný. Král Ruprecht, který zůstal věren řádnému
nástupci sv. Petra Řehořovi, předpověděl prá
vem, že vznikne zesamostatného počínání větší
zmatek a trojice papežů.

Řehoř XII. vyzval odbojné kardinály (14. pro
since 1408) k poslušnosti a návratu a naříkal zvlá
ště na kardinála Balthasara Cossu, kterého nazval
odchovancem bezbožnosti a synem zatracení. —
Ovšem, nemohl-li sám Řehoř XII rychle reformu
a jednotu provésti, tím méně k tomu byl povolán
takový ctižádostivý kardinál, jakým byl pověstný
Cossa, který později jako papež nezákonný po
skytl Husovi hojně látky ke kritikám.

Když začal Řehoř neposlušné kardinály pro
následovati, rozmnožil jenom řadu svých odpůrců.
Konečně synoda v Pise započala 15. března 1409.
Bylo přítomno 14 kardinálů řehořských a 10 be
nediktských, kteří hned s počátku dávali na jevo
veliké sebevědomí a prohlásili za tvrdošíjné oba
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papeže, že se k obeslání nedostavili. Někteří vlivní
delegáti popírali právní platnost výpovědi poslu
šenství k uznanému papeži, neuznávali za správné
svolání synody, obeslání Řehořovo a spojení obou
kardinálských sborů. (Jak na př. měli právoplatně
rozhodovati nad církví ti kardinálové, kteří urput
ně do nedávna živili rozkol podporou vzdoropape
že?) Kardinálové však prohlašovali, že sněm jest
nad papežem a nedbali domluv stoupenců Řehoře
XII, aby přeložena byla synoda na místo ležící
mimo území florentské. Řehoř znovu prohlásil, že
jest hotov poděkovati se, ale chtěl to učiniti důstoj
ně, prospěšně a beze škody pro své přátele a stou
pence.

Když se počet synodálních členů valně roz
množil, tu 10. května se prohlásila synoda za vše
obecnou a celou církev představující, které ná
leží jakožto nejvyššímu soudci o sporu obou pape
žů rozhodovati a dodatečně potvrdila spojení obou
kardinálských sborů.

Rozhodnuto, že oběma papežům má se vypo
věděti poslušnost; také každý člen sněmu, ačkoli
jest soudcem, smí proti oběma papežům vystou
piti jako svědek. Papežové byli sněmem sesazeni,
prohlášeni za notorické rozkolníky a bludaře (!!),
zbaveni svých důstojenství a z církve vyobcováni.
Apoštolský stolec prohlášen za uprázdněný.

Již z těchto kvapných kroků jest patrno, jak
i sebe větší shromáždění může «klopýtati daleko
více než jednotlivec, který se třebas ani neváže na
rady mnoha rádců.

10. června četl pisský arcibiskup listinu pode
psanou všemi kardinály, že kdokoli z jejich sboru
nebo mimo něj bude zvolen za papeže, nerozpustí



— 236 —

přítomného sněmu dříve, pokud s jeho radou ne
provede žádoucích oprav v hlavě i v údech. Ale
což radikální reforma byla určitě v moci papežově
nebo aspoň celého tohoto sněmu? Otcové zapomí
nali, jak často i nejlepší úmysly šlechetných pape
žů naraziíy na překážky žulové a to i v době příz
nivější, kdy papežská moc zmohla více než pří
tomný sněm.

Dne 26. června 24 kardinálů zvolilo za papeže
TOletéhokardinála Petra Philargi, který se nazval
Alexandrem V. Philargi pocházel z ostrova Kandie
a ztratil záhy rodiče. Sirotka se ujal italský mino
rita, přivedl jej do svého kláštera a vyučoval jei
latině. Když vstoupil do řádu, staral se o něho jeho
dobrodinec otcovsky dále. Ukončiv vysoká studia,
postupoval v hodnostech, až se stal r. 1402 milán
ským arcibiskupem. Papež Innocenc VII. jej pový
šil za kardinála. Byl to muž dobromyslný a štěd
rý, leč závislý na Balthasaru Cossovi, který usi
loval velice o jeho zvolení, aby pak měl vrchnost
ochotnou k podpoře dalších svých cílů. Bylo
zvláštní, že hned 1. července právě Cossa po pro
mluvě nového papeže prohlásil několik dekretů,
jimiž veškeré počínání kardinálů v příčině vymý
tění rozkolu od 30. května 1408 až do započetí sy
nody bylo schváleno, jeho právní vady sanovány,
Spojení kardinálských sborů potvrzeno a reforma
církve ohlášena, pro kterou každý národ má zvo
liti vhodné muže, aby o ní vyjednávali.

27. července bylo prohlášeno zakročení proti
Řehořovi XII. a Benediktu XIII Dne 7. srpna pa
pež prohlásil dekret, že nemovité statky církve
římské a jiných církví prodati nebo zastaviti se
nesmějí, dále že se mají slaviti provinciální a die



— 237 —

césní synody a kapitoly mnichův i řeholních ka
novníkův a na nich konati porady o cirkevních
opravách. Vlastní oprava v hlavě i údech odložila
se k budoucímu všeobecnému sněmu, jemuž, měly

jmenované synody a kapitoly podati předběžnépráce a hotové návrhy.
Čeho synoda vlastně k radikální nápravě do

cílila? Méně než jednotlivý papež, který také mu
sil bojovati s překážkami nejrůznějšími. Sněm ten
nebyl ve skutečnosti mluvčím všeho katolictva,
ačkoli se prohlašoval za plnomocníka nejkompe
tentnějšího. Což na př. věrní přátelé toho papeže,
jehož do nedávna poslouchala tak obrovská část
křesťanstva, neplatili nic? Synoda pisská nebyla
všeobecnou čili oekumenickou, neboť nebyla svo
lána od nikoho, kdo si vedl jako vrchní 'správce
církve. V 19 seděních byla vůbec bez papeže; ta
ké nedosáhla všeobecného uznání křesťanstva.
Ale také nedocilila naprosto úkolu, jejž si vytkla.
Místo aby rozhodla, kdo jest řádným nástupcem
řádného papeže, zavinila papežskou trojici. Tedy
synoda církevního rozkolu neodstranila; naopak
přivedla roztržku církevní na nejvyšší stupeň, k
zmatkům starým přidala zmátky nové. Nechtěla
se z osudu Urbana VÍ. přesvědčiti, jak těžko napra
vovati tam, kde za svárlivými vůdci a demagogy
stojí obrovské davy. Alexandra ovšem poslouchala
větší část křesťanstva, ale Řehoře se přidrželo
Neapolsko, některé drobné státy italské a séverní
skandinavské říše. Benedikta XIII. Španělsko,

Skotsko, Sardinie, Korsika, Armagnak, Foix aBearn.
Jestliže nebyl (dle dobrozdání pisské synody)

Řehoř XII. řádným papežem, nebyli také řádnými
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sledně tedy neměli si osobovati privilegované prá
vo na synodě. Nejsmutněii dopadli sněm při zkouš
ce z dogmatiky. Papežové byli vinění pro svou
neústupnost z bludu, že nevěří v »jednu« svatou,
katolickou a apoštolskou církev. Což Řehoř pro
hlašoval, že má rozkol potrvati a že dvojice pape
žů má setrvati jako veřejná známka rozštěpení?
Po zvolení Alexandra V. mohl Řehoř týmž prá
vem na odvetu předstirati, že ani sbor nevěří v
jednu církev, ježto ji rozštěpil novou volbou ještě
více. Ostatně skutečný všeobecný sněm církevní
v Kostnici, který šetřil církevních zásad právních
lépe, zrušil hlavní dílo synody, protože sesadil ná
stupce Alexandra V. Týž Cossa, který v Pise byl
mezi předními soudci papeže skutečného, který
by! duší spiknutí proti Řehoři XIL, byl v Kostnici
souzen a odsouzen pro horší přečiny než Řehoř.

Legitimní papež konal malou synodu v Čivi
dale- del Friuli u Aguileje. Synoda uznala Urbana
VI, Bonifáce IX., Innocence VII. a Řehoře XII. za
pravé papeže a nazvala Alexandra a Benedikta
bezbožnými vzdoropapeži, jimž má křesťanstvo 0
depříti poslušnost, Řehoř nyní prohlásil, že se po
děkuje, učiní-li tak oba jeho sokové a bude-li nový
papež zvolen dvěma třetinami hlasů každého stá
vajícího kardinálského sboru. Leč synoda potře
bovala k zdůraznění svých rozhodnutí silné podpo
ry světské; papež však byl podporován tak málo,
že prchl po moři v přestrojení, aby nebyl zajat od
Benátčanů. “

Syn bývalého krále neapolského Ludvík II. z
Anjou žádal pisský sněm, aby hájil jeho nároky k
Neapolsku proti Ladislavovi. Alexander V., aby zí
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skal pomocníka, také skutečně za pomoci bojov
ného Čossy odňal Ladislavovi některá místa cír
kevního státu a r. 1410 docela i Řím, kdež byl
Alexander V. provolán za papeže. Tak se stával
církevní stát na velikou škodu samostatnosti pa
pežské předmětem zápasů a kořistí světských vel
možů. Alexander neuposlechl žádosti Římanů a
kardinálů, aby se usadil v Římě, nýbrž dle přání
kardinála Cossy usadil se v Bologni, kde tento byl
legzátem. Zde zemřel Alexander již 3. května 1410.

Dne 17. května r. 1410 byl zvolen v Bo
logni za papeže sám Cossa. Měl dosud pou
ze Svěcení na jáhenství. Byl tedy nyní vy
svěcen na kněze, den potom na biskupa a za
papeže dal se korunovati jako Jan XXIII. Po
cházel z nemajetné šlechtické rodiny neapolské,
studoval v Bologni, kdež se stal doktorem obojího
práva a byl těž nějaký čas vojákem. Jmenován
jako vtipný právník od svého krajana Bonifáce IX.
bolognským arcijáhnem; Čossa v hodnostech .po
stupoval, až se stal legátem čili místodržitelem v
Bologni; leč musil si vykázaného okresu předem
dobýti. Bojovná povaha ho neopustila. Sám se vy
jádřil, že se mu činí výčitka, jako by byl mužem
širokého svědomí, ale on prý učinil pro církevní
stát více než všichni ostatní kardinálové. Ovšem.
k zabezpečení svobody papežského „stolce bylo
nutno církevní území vymaniti z poručnictví svět
ských velmožů. Proto také Jan XXIII. dobýval
státu papežského na odbojnících*a uchvatitelích
mečem. Jinak to možno nebylo. Řeč pohoršení
působilo, že se representoval často více jako bez
ohledný voják než kníže duchovné, jemuž náleží
poselství miru; zdvihal se odpor proti Janově ha
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ce 1409 proti Řehořovi XII. a Benediktovi XIII.
Opíral se o širší poslušenství než jeho sokové,
což mu dodávalo veliké odvahy. Přesídlil 13. dub
na 1411 do Říma za průvodu Ludvíka z Anjou.
Ludvík 17. května porazil intrikána Ladislava na
hlavu u Rokky Sikky. Protože však nebylo vítěz
ství ihned využitkováno, Ladislav za oddechu ob
sadil hrady a průsmyky blíže Neapole. Ludvík
vzdal se nyní dalšího válčení a brzy odebral se do
Francie. Zatím kníže riminský Karet Malatesta
dobyl pro Řehoře XII. skoro celé Emilie a bologn
ští vyhnali místodržitele Jana XXIII

Jan 11. srpna vynesl znova klatbu na Ladisla
va a obeslal jej 9. prosince před svůj soud. Když
se Ladislav nedostavil, sesadil jej a vyhlásil proti
němu křížovou výpravu. Leč brzy začalo mezi so
ky vyjednávání, až 16. října 1412 došlo k smlouvě.
Ladislav prohlásil, že Jan XXII. jest řádným pa
pežem; papež pak Ladislavovi propůičil Neapolsko
v léno a dovolil mu dobýti ostrova Sicilie, který
náležel k Aragonii a poslušenství Benediktově a
udělil mu ještě jiná práva. Tak byl Řehoř XII
připraven o svá práva na papežské území a zrazen
od svého bývalého spojence. Nepřijal nabízené
pense a prchl z Gaety po moři oklikou (aby nebyl
zajat od strážných lodí Janových) do Ceseny, od
kud jej Malatesta doprovodil do Rimini,

Již dne 29. dubna 1411 Jan XXIII. vypsal vše
obecný církevní sněm do Říma na: 1. dubna 1412.
Francouzské duchovenstvo konalo předběžné shro
máždění na počátku roku 1412 a požadovalo od
stranění velikých církevních poplatků jako jádro
veškeré církevní opravy. Leč do Říma se scházeli
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preláti tak pomalu, že Jan synodu několikrát odlo
žil. Když menší shromáždění odsoudilo Viklefovy
knihy, byla synoda odložena na prosinec 1413.
Tento odklad pohněval Ladislava tak, že vpadl v
květnu 1413 do papežských zemi, dobyl 8. června
Říma a páchal tam hotová barbarství. Papež prchl
v průvodu předních svých notabilit do Florencie,
odkud žádal za ochranu římského krále Sigmunda,
který právě pobýval v horní Italii. Sigmund při té
příležitosti kladl důraz na to, že pouze všeobecný.
církevní sněm uzdraví veliké církevní neduhy. Tu
legáti papežští na žádost Sigmundovu přijali za mí
sto sněmu říšské město Kostnici, což papež sám
nesl velice nelibě, protože v městě náležejícím k
území německé říše se mohly velice úspěšně uplat
niti vlivy nepříznivé zájmům italským a osobním
tužbáin Janovým. Leč vzdor v takové kritické
situaci byl na pováženou. Oznámil tedy Sigmund
30. října 1413 křesťanstvu, že ve srozumění s pa
pežem započne 1. listopadu 1414v Kostnici církev
ní sněn. Na chystaný koncil pozval král i Řehoře
XII. Benedikta XIII. a francouzského krále Karla
VI. (Kryštůfek: Všeobecný církevní dějepis II, 2,
486—506.)

Takové tedy byly poměry za veřejného pů
sobení Husova na stolci papežském. Jaká byla si
tnace v Čechách?

Viděli jsme již dříve, co znamenal pro refor
maci církevní v naší zemi. energický panovník.
Tedy osudy církevní provincie české závisely
značnou měrou i od povahy, dobré vůle a energie
nástupce Karlova Václava IV.

O Václavově počínání napsal dr. V. Flaiš
hans: »... .. výborně řízena říše Karlova nějaký

16
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čas i po smrti jeho v slabých rukou Václavových
šla svou vahou a měrou dále. Ale záhy se ukázalo,
nejdříve v říši, pak i doma v království, že ne
vládne kormidlem státním ruka moudrá a pevná.
Loď státní vrážela tu na mělčiny, tu na úskalí, tu
do vírua peřejí— a jen náhodou a cizí rukou často
byla uváděna do náležitého proudu ... Zvláště
v boji s mocí církevní Václav nedovedl zachovati
míry ani rozumu.. . « Ke kritickým poměrům ná
boženským v době Václavově pisatel dodává:
»Václav stavěl proti moci církvení hrubé násilí,
a následek toho byl, že zdivočela konečně i moc
světská i moc církvení a že místo práva a řádu
vládlo znenáhla v zemi zlato a železo.« (Vlčkova
Osvěta r. 1899, 586—587.)

Palacký praví: >To aspoň iisté jest, že při vši
ouhonnosti duchovní i mravní, která nám kalí pa
mátku jeho na věky, vždy předce dosti prost byl
hlavní vady v povaze lidské, totiž sobectví. Co
dítě stal se byl králem, po dětsku kraloval pohří
chu i v dospělém věku, dobromyslně i spravedlivě,
pokud náruživostí bezuzdnou do scestností veden
nebyl, ale nemužně, po pouhém rozmaru a svéhla
vě, jako každý slaboch, který silným vidín býti
chce.« (Dějiny, III, I, 96.)

Tomek napsal: »Bylť král Vácslav jinoch ne
toliko tělesně zdravý a silný, nýbrž i duchovně
vzdělaný ..... měl dobré známosti literní, uží
vaje zejména dobře a hbitě jazyka latinského, i
ač byl při smrti otce teprv I7letý, měl již zevnější
obratnost v jednánío věcech státních... Vácslav
měl také dobrou vůli k následování svého otce jak
v jiných záměrech tak zvláště v péči o blaho o
becné..... Již za prvních čtyr let panování krále
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Vácslava ukazovala se povaha jeho čím dále tím
více jinačí a to méně chvalitebná, než se z po
čátku o něm mohlo mysliti. Mladý král měl sice
dobrou vůli činiti to, co mu jako panovníkovi pří-'
slušelo, ale jak se dá pozorovait, nebyla chuť jeho
do práce dosti stejná, tak že někdy příliš horlil, jin
dy zase povoloval a ochaboval. Od otce snad byl
upínán více, než se snášelo s jeho přirozeným na
dáním, zbaven pěstovatele, pustil brzy tím více
uzdu svým náklonnostem, a hověl si v rozkoších
a lehkostech. — Největší zalíbení jeho bylo v hon
bě, za kterouž často dni i noci těkal v lesích, mr
haje čas pronásledováním zvěře a ptactva. Za tou
příčinou choval mnoho chrtů, sháněje se po nich
vysíláním lidí svých do rozličných krajin světa,
kde by se nalezli hodně velcí a ještě větší. Největ
šího měl v největším zalíbení, ten musil vždy -v
jeho pokoji léhati a spáti v noci u nohou jeho. Po
věst o jeho náruživosti v lovu byla již roku 1382
rozšířena netoliko v Čechách, nýbrž i ve vzdálené
cizině, jmenovitě i u dvoru papežského. Můžemeť
z toho soudili, že časy, o kterých nevime, kde se
král Vácslav ta léta zdržoval, totiž ze kterých ne
zachovaly se žádné listiny od něho, byly větším
dílem ty, které strávil vzdálen od prací vladař
ských někde v lesích, brzy křivoklátských, brzy
zvíkovských. V Praze bývalo zalíbení jeho, podob
ně jako někdy jeho děda krále Jana, toulati se v
noci po ulicích a páchati rozličné lehkosti s někte
rými vyvolenými druhy čili kumpány svými. —
Také navštěvování lázní uvádělo krále již tehdy
ve zlou pověst, z níž zachovala se do pozdějších
časů povídačka o oblíbené jemu lazebnici Susanně.
n nepěkném vkusu jeho svědčí oplzlé obrázky s
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nechutnými nápisy, které si dal dělati k ozdobení
Liblí své, dotud zachované, jakož i sprosté pře
zdívk- které dával ze žertu svým neidůvěrnějším
jádcům a dvořanůmčili tak zvaným milcům ....
Poddaní krále Václava a jmenovitě obyvatelé si
delního města nebrali mu těchto jeho nezpůsobů
celkem příliš za zlé, ježto netrpěli jimi žádné uimy
ve svých živnostech. Panovalť v zemi všudež po
koj. a byla bezpečnost práva jako za jeho otce, tak
že lidé nepozorovali žádné proměny v dobrém by
dle, kterého užívali od dlouhého času. Chudší tří
dy pak zvláště si libovaly v péči, kterou měl král
Vácslav o ně sám osobně, aby se jim od nikoho
nedála křivda. Bylť jeho obyčej, že čato v pře
strojení chodil po městě a přihlížel ke všemu, jak
se lidem vedlo. Šel na příklad mezi pekařky kupo
vat chléba a smlouval se s tou neb onou o cenu:
Shledal-li, že jest chléb, jak měl býti, a cena spra
vedlivá, bylo dobře, přesvědčil-li se však o něja
kém podvodu, dal se najednou znáti, a pobral chléb
i nařídil dáti jej chudým neb do škol žákům, a pe
kaře, od něhož byl chléb, trestal na statku, ano ně
kdy i na hrdle. Tak činil podobně řezníkům, krč
mářům a všem řemeslníkům dle povahy každé živ
nosti. Jednoho dne šel také na vinici kopat, a pra
covav celý den jako jiný nádenník, i zkusiv tudy,
jak se chase viničné vede, ustanovil, jaký řád na
potom měl býti v tom zachováván, a zejména, aby
dělníci o poledni, když jedí, měli hodinu času k
odpočinutí. — Méně než obecný lid měli krále v
lásce páni vznešených rodů, kterých sobě: mnoho
nenadcházel, propůjčuje důvěru svou raději lidem
méně vysokého stavu, zvláště zemanského a spra
vuje se jich radou Více než nejvyšších úředníků
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povolaných k tomu svými úřady. Na nepilnost krá
lovu také se nejspíš méně stěžovalo v Čechách, ale
více v Němcích ... Horší změna stala se však
s králem Vácslavem teprve o něco později, když
počal oddávati se pití, neb neuměl vždy zachovati
při tom meze střídmosti. Současní mnozí přičítali
toho příčinu dvojímu prý pokusu o otrávení krále,
ježto prý obakrát byl pomocí lékařů sice vyléčen,
ale podržel prý stále jakousi vnitřní horkost a su
chotu, od které trpěl žízeň. Tu byla jaksi dvojí po
vaha v králi Vácslavovi. Když pil střídmě jen k
rozveselení, býval povážlivý, rozumný a uměl se
chovati velmi zdvořile a přívětivě, tak že imenovi
tě vyslanci cizích dvorů chválili si jeho líbeznost
v obcování. Když se však opil, býval vzteklý a
nebezpečný, náchylnost k prchlému hněvu, která
byla i jindy při něm, vytrhla se tehdy ze všeliké
uzdy a král dopouštěl se ukrutností k lidem všeli
jakého stavu, kteří s ním zacházeli. Nevšecko, co
se o něm takového později vypravovalo, bylo
pravda, pověst bezpochyby přidala, co bylo nejpří
lišnějšího, ale také skutky dokázané postačují k
potvrzení toho, co se píše o jeho zlé povaze. Byla
to bezpochyby náchylnost k osobnímu zacházení
s obecným lidem i zase k nočním toulkám, která
pchnula krále Vácslava, opustiti vážné sídlo králů
českých na hradě pražském a ubytovati se v do“
mích na Starém městě.« (Dějepis Prahy [II, 321—
330.)

Král Vácslav skutečně byl panovníkem velice
demokratickým, přílišná povýšenost nad jiné obča
nv ho přímo tísnila, nezvykl si na ní ani pod nej
pečlivějším vedením svého otce. [ sláva však žá
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dá veliký sebezápor; čím kdo povýšenější, tím
větší :se činí nároky na jeho zodpovědnost. Lesk
dvou slavných korun neozařoval hlavu Václava IV.
jen pro jeho osobu. Koruny ty přinášely chloubu
i českému lidu. Pokud syn Otce vlasti byl panov
níkem nad dvěma mohutnými státy, potud národ
vyžadoval, aby se jeho. král osvědčil hlavně jako
nejdůmyslnější a nejhorlivější politik. Vždyť s mocí
ranovníka tohoto za tehdejších řádů stoupal a kle
Sal význam naší země celé. Proto Václavovi vnu
covaly okolnosti neustálou úvahu, co dříve začíti,
měl rozeznávati pilně věci řádu podřízenějšího od
důležitějších. Jestliže již za jeho věku nestačili řád
ní nižší úředníci šetřiti časem, byl časový rozpočet
pro Václava věcí ještě důležitější.

Karel IV. uměl si k nižším službám vyhledá
vati velice bystré a svědomité úředníky, protože
věděl, že na pořádání záležitostí drobnějších ne
stačí. Václav však nepozoroval, jak při kontrole
prodavačů unikají mus obzoru záležitosti daleko
důležitější, které vyžadují neodkladného řešení.
Promešká-li se příhodná doba k nápravě, pře
rostou okolnosti i králi přes hlavu.

Když Karel nastoupil vládu, uzřel zemi rodnou
v despotickém područí bohatých šlechticů. Ačkoli
si vroucně přál, aby se poměry co nejdříve pro
nikavě změnily, aby i prostý lid domohl se pří
slušných práv, přece nepostupoval proti aristokra
cii příliš kvapně. A přece došel svého cíle. Aby ne
vznikla velice nebezpečná revoluce, ponechával
vysoké šlechtě aspoň formálně vynikající posta
vení,.ale posiloval nenápadně svůj vliv stále více,
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až se stal téměř samovládcem. Když královskou
moc znamenitě utvrdil, pak mohl bez bázně chrá
niti prostý lid proti -přehmatům šlechtickým.

Leč i kdyby byl po něm nastoupil panovník
stejné bystrosti a energie, bývalo by velice na po
váženou okázalé zevnější pomíjení vlivnější šlech
ty. Proti značné a bezohledné fysické moci nebylo
radno se stavěti dříve, pokud nebyly v rukou vše
cky dostatečné prostředky na její zdolání. Vždyť
již více panovníků českých dožilo se osudu velice
tragického proto, že se vzepřeli mocným šlechticům
s nedostatečnými prostředky. Chtěl-li kdo pomoci
lidu vážně, musil dobře promysliti dané poměry a
pracovati na svém plánu se vším úsilím a se vší
ostražitostí, aby ukvapeným jednáním víc nepo
škodil, než by polepšil.

Karel jen s největším úsilím také obnovil část
práv císařských nad říší německou. Václavovi nad
cházel obtížný úkol, aby to, co bylo obnoveno, do
statečně utvrdil, protože na nové řády pyšní kníža
ta jen neradi si zvykali. Připravoval se v zákulisí
v Čechách tuhý boj sociální, krise církevní byla
veliká, boj mezi hodnostáři světskými a církevními
se přiostřoval. Němci, kteří moudrou politikou Kar
la IV. byli drženi v příslušných mezích, začali v
Čechách pyšně zvedati své hlavy. Zkrátka pro če
ského panovníka bylo tehdy v Čechách práce a
starostí nadbytek.

Nástupce velikého arcibiskupa Arnošta Jan
Očko z Vlašimě zemřel r. 1388. Byl to muž vprav
dě apoštolský, reformoval duchovenstvo častými
synodami, proslul svou lidumilností. Jako muž ve
lice bystrý byl předním důvěrníkemKarla IV. a
docela r. 1368, kdy Otec vlasti se odebral do Ita
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lie, spravoval zemi naši zdárně jako panovníkův
náměstek. R. 1379 sám se vzdal své vysoké hod
nosti, pochopuje ve své skromnosti, že přílišné
stáří se mu stává překážkou energického zastává
ní obtížných povinností.

Tu z vůle papeže Urbana VI. a krále Václava
IV. stal. se arcibiskupem synovec Očkův Jan z Jen
štejna, který se oddal velice přísné askesi. Docela
se počal trýzniti. Nosil na těle drátěný pás s ost
rými hrotci, spával na lavici nebo kamenné
podlaze, při čemž hlavu kladl na bibli nebo jinou
nábožnou knihu anebo docela na kámen. Na hra
dech v Roudnici a Helfenburku dal si vystavěti

„zvláštní komory na způsob těžkých žalářů, kdež
se oddával pilně kajícným pobožnostem. I na ces
tách ve voze stále se modlil. Zkrátka žil osobně
životem tak čistým, že ho někteří spisovatelé na
zývaji blahoslaveným. Těžká doba však vyžado
vala na stolci arcibiskupském také veliký důmysl
diplomatický. Minula doba, kdy arcibiskupových
rozkazů bylo posloucháno od velmožů s úctou a
oddaností. Strana králova vměšovala se do zále
žitostí církevních s velikou smělostí. Narazily tedy
na sebe prudce dvě mocnosti, arcibiskup, který se
nevyznal v hladkém a obratném manévrování, byl
v zápase poražen. Vzdal se tedy svého úřadu a
vysvětiv roku 1396 svého synovce Olbrama ze
Škvorce za arcibiskupa, odjel r. 1397 do Říma.
Tam Jan z Jenštejna pokračoval v mnišské askesi
a zesnul r. 1400 v klášteře sv. Praxedy.

Olbram (Volbram) studoval práva, dal se vy
světiti na kněze a od r. 1382 byl kanovníkem u
sv. Víta. Ačkoli nevynikal učenosti tolik jako jeho
strýc Jan z Jenštejna, osvědčil se jako bystrý dip
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lomát. Byl od r. 1389 kancléřem bratra králova
knížete Zhořeleckého Jana a prokázal i velice do
bré služby Václavovi IV. v dobách přetěžkých.
Zemřel již 1. května 1402. Asi v červenci zvolen
za arcibiskupa Mikuláš Puchník, kněz velice uče
ný, který byl docela od Jana z Jenštejna ustano
ven generálním vikářem. Byl ovšem také dle teh
dejšího zvyku mnohoobročníkem. To by mu však
bylo u krále nevadilo. Ale tím popudil r. 1393 hor
kokrevného krále, že se opřel proti přílišnému
vměšování panovníkovu do záležitostí církevních.
Proto také byl mučen na skřipci. Puchník zemřel
dříve, než obdržel svěcení biskupské (19. prosin
ce 1402), tak že se řízení české provincie vůbec
neujal.

R. 1403 zvolila kapitola pražská zaarcibisku
pa probošta mělnického Zbyňka Zajíce z Hasen
burka. O vlastnostech tohoto arcipastýře napsal
Tomek: »Byl to muž ještě. mladý, dobrý a roz
šafný, i nescházela mu upřímná vůle k řádnému
zastávání svěřeného jemu pastýřského úřadu, ač
byl velice pozadu v potřebných k tomu vědomos
tech.« (Dějepis města Prahy |I, 449.) Flaišhans
píše. že Zbyněk »upřímně se snažil o nápravu du
chovenstva«. (Mistr Jan Hus, 148.) Palacký dí, že
byl Zbyněk »muž ve zbrani sice zběhlejší nežli v
učení theologickém, ale nicméně dosti rozumný a
dobromyslný, ba s počátku i reformátorským sna
hám poněkud příznivý.« (Dějiny III, 1, 85.) Napro
sto není opodstatněna domněnka, že by se byl
Zbyněk učil čísti teprve po svém povýšení na arci
biskupa. (Borový: Dějiny diecése pražské, 197.)
Vždyť v tom čase i úplatný papežský dvůr dával
při obsazování lepších beneficií velikou přednost
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učencům před muži méně vzdělanými. Uvážíme-li,
že Praha byla centrem kultury středoevropské
a že v Čechách byla dlouhá řada i šlechtických
učenců, nemůžeme věřiti, že by se byl stal pro
boštem a docela arcibiskupem muž negramotný.

Za značně přiostřené situace církevní bylo po
smrti Zbyňkově zapotřebí arcipastýře vynikající
ho, odborníka ve správě církevní, muže energické
ho. Leč právě král Václav IV. se přičiňoval důraz
ně o to, aby byl zvolen za vrchního správce čes
ké církevní provincie nejvyšší lékař královského
dvora Albík z Uničova, který ke všemu byl rodem
Němec. Kapitola pražská poddala se r. 1411 ná
tlaku královu z bázně, aby nezakoušela nových
pronásledování královského dvora. Albík žil delší
čas v řádném manželství a ovdověl, když se mu
narodilo několik dítek, Václav IV. chtěl se odmě
niti na účet arcibiskupských statků obratnému 0
sobnímu lékaři, který jej vyléčil zvláště r. 1308 z
těžké nemoci. Tomek píše: »Jak ve službě králov
ské tak nepochybně i jinak zaměstnáním svým
zjednal sobě Albík znamenité jmění a byl znám co
člověk, který na peníze držel; protož bylo lidem
obecně -k víře podobno, Že se v arcibiskupství
vkoupil... Nevadilo při tom nic, že zvolený arci
biskup nikdy před tím opravdově na kněžský stav
ani nemyslil, ač byl neznámo od kterého času ako
lythou (přijal tedy nižší svěcení) jako mnozí jiní,

hleděli toliko ziednati sobě tehdejší výhody stavu
duchovního. Teprve po ustanovení svém od papeže
za arcibiskupa dal se Albík dne 27. února 14iž
vysvětiti na podiahní a později v měsíci červnu
dosáhl také svěcení na kněžství.« (Tomek: Děje
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pis Prahy III, 511.) Jistě Albík zaplatil za stvrzení
papeži Janu XXII vysokou taxu. Osobním léka
řem Václava IV. zůstal dále.

Takovým způsobem tedy plnil Václav heslo
Husovo, aby se velmoži ujali kázně církevní. Kdy
Hus toto královo protekcionářství pokáral? Albík.
však se brzy přesvědčil, že úřad arcibiskupský v
takové kritické době neslouží k ukájení despocie,
rozkošnictví a hamižnosti (jak do omrzení opako
val Hus), nýbrž naopak, že přináší celou řadu trp
kých chvil, že arcibiskup musí snášeti od radikál
ního kněžstva veliké potupy a ponižování. Albík
viděl, že fakticky Prahu ovládají živly, které ob
myslně si stěžovaly na nespravedlivé pronásledo
vání. Proto Albík hleděl se brzy těžké mitry arci
biskupské zbaviti. Odstoupení arcibiskupovo dálo:
se za okolností ještě pohoršlivějších než nasto
lení. Tomek napsal: »Albíkovi byl milejší dobrý
bezpečný důchod než čest spojená sice ještě s vět
ším důchodem, ale také s těžkými starostmi; i za
vřel tedy smlouvu, jak se srovnávala se svato
kupeckým obyčejem toho času, kterou arcibiskup
ství svého postoupil Konrádovi (Kunratovi) Z
Vechty, biskupu olomouckému, Konrád pak svého
biskupství postoupil patriarchovi antiochenskému
Václavovi z Buřenic, nejvyššímu kancléři králo
vu, a patriarcha postoupil Albíkovi proboštství
vyšehradského... Konrád z Vechty byl jako Al
bík rodem Němec, k tomu z ciziny, totiž z West
fal, při tom však králi Václavovi neméně oddaný,
jakož stál od dávna v jeho službách, někdy co
mincmistr, do té chvíle pak co královský podko
moří. Teprv bezpochyby po zavření smlouvy s Al
bikem o arcibiskupství vzdal se tohoto úřadu své
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„ho světského, ku kterému se ostatně vlastnosti je
-ho mnohem lépe hodily než k novému úřadu du
chovnímu.« (Děj. Prahy III, 533.) Tak tedy pod
patronátem královského dvora tržili o české arci

„biskupství neschopní Němci ve chvílích nejkritič
tějších, kdy již z úcty k hrobu Arnoštovu se mělo

„pomýšleti na zvolení apoštolského arcipastýře a
„reformátora.

Dr. Flaišhans praví, že sám královský rada
Václav Králík z Buřenic byl »muž života pohodl

"ného a veselého«. Praví dále o zmíněných trhov
-cích: »Koncem roku 1412, nečekajíce ani svolení
papežského, se také skutečně vzájemně ve správu
svých nových beneficií uvázali. Stvrzení kurie
dalo na sebe dlouho čekati; stálo zajisté mnoho pe
něz; ale konečně přece došlo, Albíkovi udělen ti
tul arcibiskupa caesarijského, a 17. července 1413
nastolen také Kunrat na stolec arcibiskupský...

"Tento obchod duchovními úřady, jenž na sklonku
roku 1412 a na počátku roku 1413 naplňoval celou
Prahu řečmi málo lichotivými pro | posvátnost

kněžství a biskupství, dál se takřka před očima
(Husovýma. Bylo to hrozné svatokupectví « (Mistr
Jan Hus, 316.) Zatím podotýkáme, že Konrád po
zděii přistoupil ke straně husitské ze sobeckých
zájmů a že mu byla v té době přednější starost o

"zaopatření německého příbuzenstva než o církevní
reformaci.

Nuže — jestliže začala korupce na samém
stolci arcibiskupském, zavinil ji značnou ©měrou

"královský dvůr. Václav IV. po svém otci zdědil
vznešenou hodnost ochránce celé církve. Kde byla
u něho nějaká vážná snaha po nápravě celého vel

kého tělesa církevního? Při roce 1408 praví o něm
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Flajšhans: »Schisma (rozkol) ukliditi hodlal již de—
set let!« (M, J. Hus, 182.)

Každý moudrý reformátor měl tudíž co nei-
vážněji se zamysliti nad skutečnými příčinami ne-
kázně církevní, měl spravedlivě rozeznávati stín.
od světla a měl se vystříhati kárání jednostran
ného. Jestliže překotná reformace způsobila veliký
zmatek i v nejvyšším řízení církve, nemohly se
ani v Čechách napraviti poměry soustavnými úto
ky na hierarchii, které nebyly provázeny důmysi
nými radami.

Viděli jsme, jak byl těžký úkol českých nej-
horlivějších reformátorů již v době knížecí, po-
znali jsme, jak sám arcibiskup Arnošt spolu s Kar-
lem IV. těžce zdolávali balvany reformačních pře
kážek. Také jsme se přesvědčili, jak sami velice.
bystří papežové, jichž osobní bezúhonnost byla o
becně známa, naráželi na nejprudší odpor, chtěli-li
zreformovati všecko náhle. Mohl tedy učiniti rá-
dikální nápravu v Čechách rychle některý prostý:
kněz, který nemohl ani použiti k zdůraznění svého
požadavku nějaké vyšší moci úřední? Bylo možno
Husovi napravovati tam, kde těžce postupovali:
kupředu osvícení hierarchové, horliví a vlivní u-
čenci university pařížské? Jestliže obrovské shro
máždění vynikajících knížat duchovních i svět
ských v Pise po debatách velice bystrých pohnulo
otázkou reformace jen skrovně, bylo Husovi tím

méně možno přinésti nápravusoustavnými a bez
ohlednými obžalobami,

Jestliže Hus tak prudce útočil proti papeži
Janu XXIII., měl vážně přemýšleti, jakým způso-
bem naše země se dostala pod jeho církevní vládu.
Vždyť přece sám. dvůr královský z velmocen-
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ských, politických pohnutek se přičinil o to, že Če
chy opustily poslušenství legitimního papeže Ře
hoře XII. Porýnští kurfiřti psali 2. února 1400 legi
timnímu papeži Bonifáci IX., že Václava IV. sesadí
pro špatnou vládu s trůnu německého. Zvolí prý
jiného krále papeži milého, jestliže Bonifác jim u
dělí svolení ke změně trůnu. Papež odpověděl vy
hýbavě. Konečně nespokojenci 20. srpna Václava
sesadili z důvodů dosti mělkých (řád německých
rytířů jmenovitě vytýkal Václavovi spolčování
S polovičnímpohanemJagellem- Vladislavem)a
druhý den zvolili za římského krále falckraběte
Ruprechta. Nespokojenci nebrali ohledu na právo
kurfiřtských hlasů jiných a prosili papeže, aby
volbu potvrdil. Prchlivý Václav IV. se rozlítil tolik,
až přísahal při sv. Václavu, že potáhne proti Ru
prechtovi a neustane, dokud jeden z nich nepadne.
Sháněl horečně spojence, ale svou prchlivostí od
pudil jak bratra Sigmunda, tak české panstvo a ar
cibiskupa Olbrama ze Škvorce. Ke všemu ztratil
Falc. Flajšhans dokládá: »Slovanská věc takto vi
nou Václavovou byla naprosto na ústupu před hro
zivou silou Němectva.« (M. J. Hus, 99.) Konečně
došlo z jara r. 1401 i k válce Ruprechta, který se
opíral o české nespokojence, proti králi českému,
až byla Praha sevřena. Král vyvázl ze zápasu ně
kterými ústupky politickými. Bonifác ocitl se ve
vážných rozpacích. Teprve po tříletém vyjedná
vání ustoupil papež nátlaku vášnivých nespoko
jenců v době, kdy Václav strádal v zajetí Sigmi.n
dově (20. září 1403).

Od té doby hořel Václav hněvem netoliko
proti Bonifáci, ale i proti druhému jeho nástupci
Řehoři XII., který se obával. že energickým za
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kročením proti vzdorokráli přijde o svou duchov
ní vládu nad stoupenci Ruprechtovými. Zatím co
arcibiskup Zbyněk stál věrně při Řehoři XII., vy
jednával Václav se sborem kardinálů v příčině o
beslání synody pisské již od léta 1408. V říjnu pak
vyslal mimořádné vyslanectvo, v jehož čele byli
Stanislav ze Znojma se svým žákem Štěpánem z
Pálče, kteří byli tehdy ještě smýšlení viklefského.
Když se prozradilo jejich radikální smýšlení, tu
je sám Cossa v Bologni zajal a jako kacíře uvrhl
do vězení. Tehdy jim pobráni i koně a mnoho pe
něz. Vyslanci byli propuštění teprve na veliký ná
tlak mistrů pražské university. Zatím Václav na
úřední dopis kolegia kardinálů (za příčinou poslu
šenství a koncilu) odepsal 24. listopadu, že zachová
vůči papežům neutrální postavení a koncil obešle,
budou-li jeho poslové přijati s poctami, jaké ná
ležejí pravému králi římskému. Tento úřední slib
dotvrdil vysláním zvláštního posla, mistra Jana
Kardinála z Reinsteinu, který byl také viklefistou.
Zkrátka právě pomocí strany Husovy Václav IV.
hleděl pomáhati kardinálům protiřehořským proto,
že Ruprecht se přidržoval Řehoře XII. Václav u
siloval, aby mu oposiční koncil za služby prokáza
né zajistil politická práva nad říší německou.

Husově straně po úředním odsouzení spisů Vi
klefových velice záleželo na tom, aby bylo králov
ství České prohlášeno vůči oběma papežům za ne
utrální. Rozvinula v tom směru horečnou činnost
jak u dvora vrtkavého krále, tak na universitě.
Jestliže by království setrvalo dále při straně Ře
bořově a Zbyňkově, pak by viklefisty přirozeně
stíhaly přísné tresty. Dobře tedy praví Flaišhans:
»Byla tedy u mistrů českých nejen snaha oprav
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ná, která je vedla po bok kardinálů, byl to pud
sebezachování, který vsadil na poslední kartu a
musí vyhráti.« V universitě byl velice silný proud
pro Řehoře XII. Flaišhans dí o velice vlivných
členech university: »Nebylo by se nikdy Husovi
samému s jeho několika přáteli proti těmto mocným
a vlivným odpůrcům podařilo proraziti, kdyby ne
byl Jeronym obratným vedením celého boje zlep
šil jejich počáteční posici.« (M. J. Hus, 182, 186.)
Jeronym začal dokazovati lidu, -že němečtí mistři,
kteři odpírají neutralitu a takto králi poslušnost,

rechtem, k němuž Inou více než k svému přiroze
nému panovníkovi. Tedy patrno, jak Jeroným
chytře dovedl splétati věci náboženské s politi
kou. Mistři němečtí zmírnili nyní své oposiční
chování.

Hus agitoval velice horlivě mezi zemskými
pány a jinými vznešenými osobami, na duchoven
stvo a lid působil ohnivými proslovy, aby byla v
Čechách schválena neutralita prý k praspěchu
jednoty církve. Při tom však se zaříkal, že ne
chce, aby se vypověděla Řehoři XII. všechna po
slušnost. Prý chce ve všech dovolených věcech
církevních býti poslušen Řehoře i na dále, ale ni
koli v tom, co se týká jeho sporu se vzdoropape
žem. Leč bylo zřejmo, kam vlastně taková akce
směřuje. Kdo rušil papeži jeho vlastní sněm, kdo
se hlásil do řady jeho soudců, ten přece byl radi
kálním odpůrcem pravomoci papežovy vůbec..
Proto také arcibiskup Zbyněk, aby zabránil nej
větším zmatkům, přikročil k přísným trestům. Za
pověděl ve své arcidiecési kněžské úkony všen
mistrům učení pražského, kteří se byli vyslovilř
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pro neutralitu. Tak byl odsouzen i Hus. Tento vi
klefista však odvážil se i nyní osvědčovati, že
vlastně jest poslušným synem papežovým. Psal
arcibiskupovi: »Ostatně, otče nejdražší a spolu
nejctihodnější, na mne strkají nepřátelé moji po
mluvy dle zvyku svého po dlouhý čas, a bylo by
obšírno o nich psáti, pro nynějšek tolik dostačiž:
Jestliže Velédůstojnost Vaše na mně "vinu shledá,
chci trestu pokorně se podrobiti. Nicméně prosím
pokorně pro Boha, aby Vaše Veledůstoinost všem
víry nedávala a mně úřadu kazatelského nezasta
vovala, poněvadž jste obdržel písemné svědectví,
že jsem neodstoupil od poslušenství římského pa
peže Řehoře XII.; naopak v neděli právě minulou
veřejně jsem kázal na kazatelně, že jsem neodstou
pil od papeže Řehoře.« (Flajšhans: M. J. Hus, 188.)
Tato slova byla obmyslná.' Horlivý viklefista
přece ani nemohl věnovati skutečnou poslušnost
římskému papeži. Ale Hus cítil, že ještě nepřišel
vhodný čas k otevřenému přiznání. Rázil si cestu
k další radikální praksi opatrně, zastíráním pra
vých úmyslů.

Za nejvhodnější nástroj k vítězství škarohlíd
ného, zpátečnického viklefismu užila družina Hu
sova hlavně university. Aby se zde získala většina
pro papežskou neutralitu, bylo hlavně potřebí změ
niti hlasovací právo. Hus a Jeroným pronášeli
vlastenecké řeči o plném právu českého národa
na osudy university s tou tendencí, aby mohli tri
umfovati nad legitimním papežem, arcibiskupem,
konservativními mistry i jinými konservátivními
věřícími. Dle všech známek Husova strana mnoho
nepřemýšlela, zda náhlý převrat půide universitě
k duhu. Nezáleželo jim mnoho na tom, že 28. arti
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kul Viklefův hlásal: >»University, studia, koleje,
promoce misterské jsou zařízeny z pouhého po
hanství.« Na řeči vlastenecké chytnou se snadno
i konservativní mistři čeští a královi milci. Nepře
mýšleli mnoho o tom, Že již v tom čase pro theolo
gické neplodné sváry mnoho cizích členů opouštělo
vysoké učení pražské, takže universita ztrácela
valně na svém středoevropském významu. Až pak
obdrží Čechové na Karlovu učení velikou právní
převahu nad jinými národy, pak strana Zbyňkova
bude na universitě malomocná; ti konservativci,
kteří dopomohou k znárodnění vysokého učení,
pozbudou sily k zdolání viklefismu.

Flaišhans dí: »Setrvání university při Řehoři
dovedlo by na konec i krále zvrtkati v jeho dosa
vadním plánu. A bylo potřebí jednati rychle —
král byl se svými rozmary nevypočítatelný!« (M.
J. Hus, 184.) Viklefisté postavili se v čelo strany
národní a strhli k sobě vlastence konservativní.
Zvláště vynikající konservativci Jan Eliášův a On
dřej z Brodu ve sporech o hlasy universitní při
stoupili rozhodně na stranu Husovu. Na krále pů
sobili i šlechtici konservativní a královna; fran
couzské poselstvo, které udržovalo s českými mi
stry.v Praze přátelské styky, pracovalo u krále k
vítězství české neutrality a tím do rukou viklefistů.
Václav postoupil v jednání s kardinály již tak da
leko, že jeho couvnutí bylo těžké; bylo tedy v jeho
vlastním záimu, aby „universita neutralitu pode
přela.
: Po horečných námitkách Němců (proti změně
hlasovacího práva) sice se král příkře proti vikle
fistům obořil, ale pak přičiněním královského rady
Mikuláše z Prahy vydal 18. ledna 1409 v Kutné
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Hoře památný dekret, kterým se udělují na gene
rálním učení českému národu hlasy tři, jiným ná
rodům všem ponechává se pouze hlas jeden. Na to
došlo k hromadnému stěhování německých členů
university z Prahy. (Tomek: Děj..Prahy III, 467
až 470.) ©

Nyní tedy valně seslabená universita stala se
pevnou oporou královy politiky a neutralita pro
hlášena přes odpor arcibiskupa Zbyňka. Již čtvr
tý den po vydání kutnohorského dekretu (22. led
na) vydal král v Kutné Hoře nařízení, kterým za
kazcval všechněm vůbec a zvláště osobám duchov
ním jakéhokoli úřadu nebo důstojnosti přijímání a
poslouchání listů Řehoře XII., ať se týkají jakých
koli práv a milostí; nechť jsou zastaveny jakékoli
platy ve prospěch pokladny Řehořovy, dokud ne
bude jednota církve obnovena. Aby zákaz králův
nabyl zvláštního důrazu, poručeno všem úřední
kům královským, jakož i konšelům měst, městeček
i vesnic, aby každého, kdo by se tomu protivil,
jali a předvedli před krále. Najednou tedy král,
který dříve lhostejně hleděl na tržení Němců o sto
lec arcibiskupský, učinil se arcibiskupským refor
mátorem sám. .

Nato dne 16. února Václav IV. učinil v Praze
s legátem obojího sboru kardinálů Landulfem
smlouvu, kterou slíbil kardinálům vydatnou pod
poru. Zavázal se jim, že vypraví svě posly ke kon
cilu do Pisy a vším způsobem potlačí ve svých ze
mích poslušenství k Řehořovi až do konečného
rozhodnutí církevního sněmu. Landulf pak navzá
jem ve jménu svých zmocnitelů prohlásil, že koncil
uzná Václava za jediného pravého krále římské
ho; také se postará o to, aby i příští papež uznal



— 20 —

plnou pravomoc nad Německem a aby mu pomáhal
vší mocí k pokoření jeho protivníka v říši Ruprech
ta. Nato 15. března jmenoval král slavnéposelstvo
ke koncilu. (Tomek: Děj. P. III, 470—471.)

Nyní viklefisté z radosti nad svým vítězstvím
rozdmychali na universitě veliké boje. Konána ve
liká disputace, kterou byli velice drážděni konser
vativci. Viklefisté obraceli hrot svých debat proti
arcibiskupovi. Mistr Jan z Jesenice prohlašoval, že
spikli se protivníci proti nevinným jako farizeové;
roztrušují-li o království Českém a svaté Praze,
že je nakažena kacířstvím, jsou velezrádci a odboj
níci proti králi a království. (Zase tedy nebezpečné
splétání světské politiky se záležitostmi církevní
mi!) Neustále byl vychvalován Viklef, jeho cesta
nazývána jedinou cestou pravdy. Došlo k afekto
vané scéně divadelní: Jeroným vystoupil na ka
tedru ke Knínovi a lehce ho hladě po bradě, řekl:
»Hleď, milý hochu, oni ti ukládali o život a chtěli
tě zabiti pro Viklefa, a ty jsi nevinen; hle, kde
jsou teď, kteří tě pohaněli?« Ovšem k takovým
novotářským disputacím se nedostavil ani žádný
ze starších mistrů českých, vlastenečtí konserva
tivci prohlédali, k černu pomocí svou bezděčně při
spěli; a tak strana viklefská byla na universitě sa
ma mezi sebou. (Flajšhans: M. J. Hus, 197.)

Tu ovšem Zbyněk, ačkoli tušil, jaké trpké oka
mžiky mu nastávají, zakročiti musil. V postě r. 1409
vyhlásil klatbu na Husa a některé jeho přátele.
Konšelé však nedopustili, aby vyobcovaní mistři
byli ohlašování v kostelích jmenovitě. Král, roz
hněvav se, že Zbyněk rázně vystoupil proti jeho
církevně-politické akci, dal zatknouti některé du
chovní a zabaviti jejich statky. Rus a jiní exkomu
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nikovaní (vyobcovaní) přes klatbu konali své ob
řady kněžské a kázali jako dříve. Tu vyhlásil Zby-.
něk interdikt (zápověď služeb Božích) na Prahu a
v okolí do dvou mil, Leč tím bylo přidáno do ohně
paliva, strana Husova již byla pevně sorganiso
vána. Po jednom kázání Husovu vyhrnul se lid s
povykem na ulici a shlukl se před palácem arci
biskupovým se zbraní. Rozvážné chování Zbyň
kovo však zamezilo násilné skutky. Arcibiskup 0
pustil Prahu a vzal s sebou bez dovolení králova
poklady chované v hrobě sv. Václava. Popuzený
král nyní dal ještě bezohledněji stíhati ty kněze,
kteří se protivili jeho rozkazům anebo kteří stavili
služby Boží pro interdikt. Statky a důchody těch
duchovních, kteří odjeli z Prahy za arcibisku
pem, rozkazoval. král bezohledně zabavovati.
Od jiných řehořských kněží vymáhaly pokuty ú
řady městské, Leč také obecný lid zpracovaný de
magogickými proslovy inteligentů beztrestně ob
starával funkci žalobců, soudců a exekutorů na
jednou. Bohaté fary byly loupeny, kněží tupeni roz
ličným způsobem, přepadáni na ulicích, provinil
cům s nevinnými spíláno kuběnářů, házeno po
nich blátem, metáni do řeky, někteří polonazí smý
káni ulicemi a stavění na pranýře. Jiní s potupami
vyháněni z města. Jiní pronásledováni a štváni
způsobem jiným. I mnozí laikové, kteří se proná
sledovaných ujímali, se škodou se potkali a byli
vypovídání z města. Pronásledování dostoupilo
vrchole v měsíci červenci a to nepochybně proto.
že po zvolenípapeže'AlexandraV. odporZbyň
kův proti Pise dále trval. »Na jaře a v létě roku
1409 moc.arcibiskupova byla v Praze úplně-zlo
mena a zničena«, praví Flaišhans (M+J. Hus, 198),
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čímž bezděčně přiznává, co tehdy vlastně platila
moc hierarchie proti zvůli »reformujících velmo
žů«. Toto pronásledování také zřetelně vysvětluje,
jakou slastí bylo státi se tehdy arcibiskupem a zda
systematické žaloby Husovy na despocii a ego
istické snahy hierarchie byly oprávněné. Štvanice
proti konservativnímu kněžstvu nebyly vzníceny
z důvodů zdravé reformace, ale k vůli vítězství
dogmatiky Viklefovy a politickým záležitostem Vá
clavovým. Arcibiskup naposledy musil se poddati
přemoci světské a vydal 2. záříprohlášení, že při
stupuje k poslušenství Alexandra V.

Po brzké smrti Alexandrově ovšem přirozeně
naše země přijala poslušenství Jana XXIII, ačkoli
Řehoř posud své hodnosti se nevzdal. Nový papež
ohlásil své nastoupení 1. června 1410 universitě
pražské zvláštním listern, s nímž přibyli do Prahy
dva doktoři dekretů. Viklefisté zapomněli zcela v
pravý čas na protesty proti papeži, od něhož ne
bylo možno čekati upřímnou reformační praksi;
vždyť se přece mohli viklefisté velmi dobře infor
movati o-jeho dosavadním způsobu života. Ale
přece nepodali proti jeho volbě námitek. A právě
proti tomuto papeži brzy rozvinul Hus neivášni
vější boj, tohoto papeže neiostřeji odsuzoval. Ne
hleděl na to, že za víru boje žije daleko řádněii pa
pež legitimní, od kterého byla naše země odvráce
na nikoli z pohnutek ryze reformačních, ale k vůli
vítězství viklefistův a světských snah králových.
Ironie osudu: bezůhonný a reformace upřímně dba
jící Zbyněk byl zaskočen živly nazývajícími se
evangelickými a reformními, které dopomohly k
nejvyššímu řízení církve muži zlopověstnému, bo
jovnému chafitivci. Jestliže pak pronášeli viklefi
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sté tolik prudkých výtek proti Janu XXIII., obvi
ňovali z veliké části dílo vlastní.

*

Hus chtěl reformovati brojením proti statkům
kněžským, přál si, aby bylo jmění bohatého du
chovenstva zkoufiskováno. Tu kráčel slepě ve šlé
pějích Johna Viklefa, který kázal zásady: »Nedá
vejte kněžstvu statků pozemských! Nedopouštějte,
aby podrželi, co drží! Vezměte jim, co mají, pokud
toho užívají zle z návyku!« Hus šel v. jeho sto
pách. Mluvě o zkáze Jeruzaléma a potrestání ži
dovských kněží, dokládá: »A snad se též stane ny
nějším kněžím, jenž bojíce se, aby jim zboží ne
ubylo, nedadí slova Božího kázati.«. (Erben II, 308.)
Jinde dí: »Finuli sú se kněží z dobrovolné chudoby
Kristovy... Protož dí David, že hnuti sů a bázeň
zachvátila je. Že hnuti sů z Kristova následování a
chopili sú se panství, protož strach obklíčil je iako
krěží židovsků za Krista, že se strachují ztratiti
zboží: protož hradí všemi stranami, aby nebylo
kázáno proti jich lakomství, aby jim neubylo zbo
ží; ale bez pochybení oni, chtíce je zachovati,
ztrati je.« (Erben II, 357.) A Hus poučuje: »Nebude
svatokupectví z církve svaté vypuzeno, dokavadž
zboží a panování od kněží nebude opuštěno. A že
lakomství vždy přibývá, a zvláště mezi duchovními,
protož třeba věrným se opatřiti, aby v lakomství a
v svatokupectví neupadali a pilni byli ďáblových
chytrostí, jimiž vymlůvají svatokupectví i lakom
ství, aby je rušití mohli.« (Erben I, 410.)

Má-li se zachovati svoboda náboženských spole
čenstev, zajisté jest nutno, aby byly chráněny její
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poměry právní a tedy také jejich majetek. Tak to
požadují posud i náboženské společnosti nekatolic
ké. Hus však své myšlenky praví, že světšti páni
dle vlastního dobrozdání mohou chybujícím du
chovním odejmouti statky světské. Jestliže svrhl
ve Starém zákoně Šalomoun nejvyššího kněze Abi
athara (což více znamená než zabavení zboží čas
ného), tím spíše mu příslušelo právo zbaviti kněze
pozemských statků, jestliže se tento provinil proti
právům královským. Konečně prý docela Titus a
Vespasián z vůle Boží směli oloupiti kněze staro
zákonní o jejich statky. (Lenz: Učení, 208—209.)

Tedy jako jinde Hus -dlestarozákoních poměrů
formuloval požadavek, aby velmoži kněžstvu po
roučeli i v církevních záležitostech, tak zde schva
loval konfiskaci duchovenského zboží dle téhož
Starého zákona. Hus biblická slova, přikazující po
slušnost k laické vrchnosti pohanské v záležitos
tech světských, hleděl obraceti na poslušnost v zá
ležitostech církevních; zde pak podobnou argu
mentaci snažil se dokazovati (na Titovi a Vespa
Siánovi), že velmoži mají právo ke konfiskaci cír
kevního jmění. Úžasné důvody! (Co bylo Božím
dopuštěním a výjimečným trestem, to činí Hus
podkladem práva. Ale vždyť Bůh docela dopustil,
že pohanští vládcové dali mučiti a pobíjeti miliony
zcela nevinných křesťanů! Odvážil se však ně
který křesťan tvrditi, že to dopuštění bylo Bo
žím příkazem a že dle řádění Neronova a Diokle
ciánova mají se spřádati zásady práva křesťanské
ho? Kde Hus při opisování myšlenek fanatika Vi
klefa nechal vlastní rozvážné posuzování?

Hus vyslovuje též zásadu: jestliže právo nad
statky duchovními přísluší výhradně mocnáři, tím
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méně lze říci, že by náležely kněžstvu neodvola
telně desátky, neboť prý jsou to pouhé almužny.
(Lenz: Učení, 210.) Jestliže Hus tak často se od
volává na Starý zákon, proč přehlédl, že v témže
zákoně desátky byly prohlášeny za daň povinnou
a přísně vymáhanou? A nechtěl-li rozuměti bibli,
měl přece znáti právní postavení desátků své do
by. Vždyť přece desátky byly zaváděny v Čechách

obvykle řádnouprávní smlouvou mezi farářem afarníky.
Zkrátka Hus stál o to, aby se jmění kněžstva

pobralo, ale na druhé straně tepal mnišské žebrání.

Odkud tedy vlastně. mělo kněžstvo a duchovenstvobýti živo?
Jestliže Hus tak častoslova bible obracel proti

důchodům duchovenstva, měl se přece také zamy
sliti nad těmi slovy Písma sv.: »Sděluje se pak ten,
kterýž naučení přijímá v slovu, s tím, od kohož
naučení béře, všim statkem. (Gal. 4, 6.) — Hoden
jest dělník mzdy své. (Luk. 10, 7.) — Ze vší duše
své boj se Pána a kněží jeho v poctivosti měj; ze
vší síly miluj toho, kterýž tě učinil a služebníků
jeho neopouštěj a dej jim díl, jakž jest přikázáno
tobě: prvotin očišťování. (Sir. 7, 31—34.)< Vý
mluvná jsou tato slova sv. Pavla: »Kdo pase stádo
a nepožívá mléka od stáda?... Jestliže my jsme
vám rozseli, ie-liž to veliké, žneme-li my vaše
věci tělesné? Jsou-li jiní účastni toho práva na vás,
zdaliž ne tím spíše my?... Nevíte-li, že ti, kteří
konají službu svatou, ze svatyně jedí, a že ti, kteří
přisluhují oltáři, s oltářem se dělí? Tak i Pán na
řídil hlasatelům evangelia, aby z evangelia byli ži
vi.« (1. Kor., 9, 7—14.) Jinde se čte: »Ezechiáš při
kázal také lidu přebývajícímu v Jerusalémě, aby
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dávali díly kněžím a levitům, aby se mohli obírati
se zákonem Hospodinovým. To když uslyšelo
množství, mnoho prvotin obětovali synové israel
ští obilí, vína a oleje, medu také; a ze všech úrod
desátky obětovali. (II. Par. 31, 4—5.) Desátků
svých a prvotin svých neobmeškáš dáti.« (II. Mojž.
22, 29.) Jestliže se Hus snažil tak často uplatniti
slova Nového i Starého zákona proti kněžím, měl
přemýšleti, jak citovaná slova bible, na níž tolik
Ipěl, by se dala aspoň v podstatě realisovati také
za věku současného.

Již stručná přehlídka současných sociálních
poměrů stačila k nahlédnutí, zdaž prospěje národ
nímu celku, bude-li jmění kněžstva zkonfiskováno.
Stav duchovenský svým sociálním postavením byl
mocnou hradbou proti úchvatům a přílišné moci
šlechty, přímo i nepřímo byl štítem lidu selského
proti panovačným choutkám velmožů a v době
pokojnější byl i podporou moci královské. Proto
králové zakládali na půdě královské města a kláš
tery, aby měli morální i hmotnou oporu proti šlech
tě, která obyčejně jen nerada se podřizovala krá
lovské vůli, dávajíc si švou ochotu ve prospěch
národního celku draze platiti. Teprve rozhojněním
zboží městského a církevního, z něhož plynuly
značné příjmy do komory královské, teprve posi
lováním živlů, které moc panská ujařmiti nemo
hla, mohl král nabýti dostatečné podpory k samo
statným akcím a k rozkazům závazným skutečně
pro celý národ. (Srv. Museiník 1877, 3—4.) Statky
církevní přinášely užitek netoliko duchovenstvu a
králi, ale i velikému počtu chudiny; jměním. cír
kevním se vydržovaly přečetné ústavy kulturní i
humánní, podporoval se jím značně rozvoj umění.
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Tedy pichlavé narážky a škodolibé předpovědí
byly nejméně na místě v záležitosti tolik důležité,
která vyžadovala nejpilnějšího, odborného šetření.
Měla-li nastati v sociálním postavení duchoven
stva jakákoli změna, bylo potřebí o. ní uvažovati
v rámci všenárodního života; kdo chtěl duchoven
stvo v majetkových právech zkrátiti, měl důkladně.
přemýšleti, jakým pohybem schváceny. budou Jiné
sociální složky života českého.

Již přítomnost dávala tušiti mnoho, od čeho
Hus zcela lehkomyslně svou pozornost odvracel.
Lačná šlechta věnovala Husovi sympatie tím větší,
čím lépe předvídala, že brojení.mistrovo proti jmě-
ní církevnímu obohatí aristokratické hrady. Vla
stenecký, konservativní mistr Ondřej Broda (z.
Brodu) ve své úvaze o původu husitů napsal, že
čeští magnáti takto soudili: »Občanstvo předčí
nás výdělkem, kněžstvo roztahuje se bohatstvím,
král má hoinost pokladů a panství.. Hleďme, aby
občanstvo pozdvíhlo se proti králi, nepřidá-li se
tento k nim (k občanstvu). Stane-li se tak, ať se to
jakkoli vrtne, zbohatneme tím, že rozdělíme statky
a majetek duchovních. Dá-li se král na stránu ob
čanů (husitských), pak neklamně se nám dostane
statků kněžských, protože dle vůle občanů kněž
stvo nesmí majetek míti. Nepřidá-li se král k měš
ťanstvu, vzejde z toho vojna, značný a bohatý
žold (pro šlechtice), a tu ovšem vojíni se obohatí.
Statky, které se prostírají kolem našich hradů a
tvrzí, zůstanou na vždy naším poddanstvím. To
byla tainost, ukrytá v toulci ne sice všech, ale ně
kterých magnátů.« (Sborník historického kroužku
z r. 1896, 40.)
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Denis odkrývá zřetelně příčinu touhy českých
pánů po houři husitské: »Radostně uvítali povstání,
jímž doufali zahubiti měšťánstvo, uchvátiti statky
duchovní a oslabiti moc královskou; když snaha
jejich byla ukojena, myslili jen, aby vítězství je
jich bylo slavně uznáno.< (Denis-Vančura: Konec
samostatnosti české, 6.) Snadno lze uhodnouti, proč
šlechtičtí milci královi s netajenou škodolibostí sle
dovali drancování kněžských statků, při čemž sami
ochotně pomáhali.

Šlechla bez rozdílu církevního smýšlení pro
zrazovala svůj zálusk na statky církevní. Jedni
šlechtici vkupovali se do bohatých beneficií, dru
zí, kteří jim záviděli, chytali se hesel o konfiskaci.
Podle toho také dopadlo roztřídění aristokracie při
počátku bouří husitských. Kteří usadili své příbu
zenstvo na znamenitých obročích, většinou setr
vali při konservativcích; šlechtici, jichž příbuzen
stvu se beneficií nedostalo, hlásili se houfně ke ka
lichu, aby mohli zabrati kněžské zboží mečem.
Předzvěsti byly neklamné. Malý obrázek: Dr. Ka
lousek praví o současníku krále Václava Janu Mě
steckém z Opočna: »Neštítil se žádného násilí ani
pronevěry, a ve válce husitské stal se pověstný
svou nespolehlivostí a rychlým vždy obracením
po větru; vždy se honil za ziskem.« Starý letopi
sec o jeho krvelačném lupičství poznamenal, že
T. 1415 »na Vše Sváté v temné noci pan Jan Mě
stecký a pan Bergov zlezli Opatovice klášter a
opata Lacura umučili«. Kalousek dokládá: »Zvlášt
ního povšimnutí ta skutečnost..., Že mniši opato
"vičtí po smrti Petra Lazura sešli se k volbě nového
-opata nikoli ve svém klášteře opatovickém, nýbrž
jinde, ve městě Hradci v klášteře jiného řádu; li
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stina (notářská) vysvětluje tuto okolnost tím, že
Opatovičtí na onen čas byli svémů klášteru odci
zeni a z něho vypuzení, Z toho dlužno souditi, že
lupiči po vykonaném přepadení kláštera podrželi
jej nějaký čas ve své moci, a rozprchlí mniši pro
to nemohli se do něho hned vrátiti. Tento stav,
kdy klášter opatovický byl bez mnichů, musel
trvati aspoň několik neděl, ne-li až do všestran
ného smiru, docíleného v Praze ku konci ledna
1416.« Jak byli potrestáni ti provinilci, kteří tak
drze provedli válečnou výpravu loupežnou proti
církevnímu majetku? V zápise z 31. ledna 1416
se čte, že král Václav »urozeným pánóm, panu
Janu mlazšímu z Opočna otiinud z Městce, a panu
Otovi z Bergova otjinud z Trosk, všecky viny, ne
chuti a protivenství, kterýchž sú se byli dopustili
proti Jeho Milosti a proti koruně České, a zvláště
pro ten klášter Opatovický i jinak, kterakž isů
s JMti byli zašli do sie (té) chvíle, jim i jich všem,
kteříž jsú vedle nich zašli v těch válkách (které
vedli i.s králem!), z své zvláštní milosti odpustil
jest milostivě a je přijal jest k své milosti.« (Zášti
ve východních Čechách a přépadení kláštera Opa
tovického, 15, 17—18.)

Jestliže se dělo toto v době, kdy aspoň podle
iména Čechy byly zemí katolickou a kdy cirkevní
zákoník ještě úředně nebyl zrušen, co se mohlo
teprve očekávati v následujících letech bouřlivých?

Král dovolil a přikazoval zabírati a loupiti stat
ky kněžstva, kostelů a klášterů, uchvatitele choval
na svém dvoře. »Král Václav kázal kněží lůpiti a
zboží jim odiímati. Voksa, Racek Kobyla (dvořané
královi), ta sta korrektory (oprávci) byla; kněží
velmi šacováchu a což sů měli, vše jim pobíráchu.«
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Na krále stýskal sám arcibiskup Jan z Jenštejna,
který pro svou asketickou osobu příliš málo ze
statků svých užil: >Co statků jsem ztratil' O sýp
ky, o dvory plné dobytka a úrody přicházel jsem
jedním výbuchem zlosti královy.« (Sborník hist.
kroužku 1896, 48.) Řádění takové budilo odpor i u
lidu. Čteme na př. v Starých letopisech: »Léta
1416 zabili sú Racka Kobylu u Hory horníci na
hromnice, ježto kněží šacoval.« Tomek doplňuje,
že kutnohorští usmrtili i dvanáct jeho služebníků
a rozsekali 4ěla jejich na kusy. Čin ukvapený a
zlý! Král se rozhněval vášnivě, ale pak se dal u
krotiti velkými stříbrnými dary horníků, kteří po
skytli satisfakci také tím, že dali stíti dva z havířů.
(Staří letopisové, 22. Tomek III, 605.) Kněží ta
mější ovšem prudce mluvili proti tomuto pověstné
mu exekutorovi. Jestliže však velice chybili, mo
hlo se přemýšleti, kdo vlastně takové výbuchy
vášně zavinil na předním místě. Kdo bral kněžstvu
příležitost k právní sebeobraně, dával sám vznik
právní anarchii a pěstnímu právu. Král,. který
drancování kněžského zboží přikazoval nikoli dle
práva, ale dle okamžité despotické nálady, netušil,
jak svým velice nakažlivým příkladem bezděčně
připravuje osudné podkopy pro královskou moc
svých nástupců. Pro svou osobu spotřeboval ob
nosy neobyčejně vysoké, tak že hromadil veliké
dluhy. Velikou marnotratností vlastní naprosto ne
byl povolán k příkrému trestání blahobytu kněž
ského.

Židé poskytovali veliké platy komoře králov
ské, mimo to Václav IV. si u nich vypůjčoval ve
liké sumy; proto se choval k židům tolerantněji než
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ke katolickému kněžstvu ten panovník, který přece
bezúůhonnhékněze měl v dobrých počinech podpo
rovati. Došlo tak daleko, že židé na Starém městě
činili násilí kněžím, kteří byli nůcení choditi s Nej
světější svátostí kolem jejich domů. R. 1389 na Ze
lený čtvrtek a pak na Bílou sobotu při takové pří
ležitosti docela veřejně se rouhali Kristu a házeli
na kněze kamením, až mu svátost vyrazili. Došlo
pak k hroznému pronásledování židů od pobouře
ného lidu. Židé drancováni, pobijeni, páchány na
nich skutky barbarské. Neměl však král předejíti
takovým krvavým výjevům včasnou. ochranou
kněží, spěchajících k útěše nemocných?

Král lehkomyslnými konfiskacemi kněžského
zboží vyvolal duchy tak cynické a nebezpečné, že
se je snažil sám konečně částečně zažehnati, pro
tože z provalení pěstního práva začalo býti i jeho
osobě nevolno. Rozkázal 2. prosince 1417, aby se
vetřelci vyklidili z kostelů a z domů k nim náleže
jících do tří dnů a aby duchovním nebyly ubírány
dávky. (Sborník h. k. 1896, 48.) I zfanatisovaný
lid instinktivně vycítil, že Václav sobeckým olupo
váním kněžstva reformace neprovádí a že by mu
lépe slušelo, kdyby se předem napravil sám. Ač
koli Václav tak dlouho byl štítem mistra Husa a
jeho stoupenců, provalilo se veřejné mínění husitů
děsným způsobem po králově smrti. Král byl po
chován za prvních výjevů veliké bouře husitské
v říjnu 1419 na Zbraslavi; 10. snpna 1420 po přepa
dení kláštera husitští fanatikové vykopali tělo Vá
clavovo z hrobu, položili na oltář, schystali mrtvo
le korunu ze sena a lili do ní pivo, pravíce: »Však
když's živ byl, rád jsi s námi píjel.« (Staří letopi
sové, 25. Tomek IV, 95.) Ovšem hanebnost tu spá
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chala radikální spodina a to ve stavu spitém. Pře
ce však patrno i z toho, jak v davech se'udržela
tradice o výstředním životě toho, který kněze o
diral. Zajímavý protějšek k tomuto mínění tvoří
lidová zpráva husitská o charakteru arcibiskupa,
jehož Václav spolu s Husem tolik pronásledoval:
O pohřbu Zbyňkově poznamenáno: »Pochován jest
s veliků poctivostí a žalostí, neb ho mnozí lidé
chválé až podnes, ktož sů jeho znali, žej' byl hod
ný člověk, by ho byli kanovníci a kněžstvo svů
radů nekazili.« (Staří letopisové, 13.)

Vyvlastnění velkých statků duchovenských z
rukou dosavadních držitelů bylo též velikým přá
ním celých zástupů kněží chudých, kteří se namno
ze přidávali k viklefskému hnutí proto, aby se ve
třeli v případě vypuzení konservativních duchov
ních na místa dobře situovaných prebendářů. Již
r. 1413 sama theologická fakulta opřela se laickému
mínění, že kněžstvo jest roztrženo pro evangelické
kázání, kterým stíhá se jeho svatokupectví, lakota
a pýcha. Stanislav ze Znojma jménem fakulty pro
hlásil, že již před těmi, kteří se nazývají kněžstvem
evangelickým, jak jinde tak v Čechách kázáno bý
valo proti svatokupeckému kacířství i jiným blu
dům, ale že do těch kázání nebyly připleteny vik
lefské bludy a že z takových reformačních řečí
nebylo rozdvojení, jaké jest v tom čase. Stanislav
praví dále: »Zdali pak ten nový evangelický klé
rus, který obviňuje ostatní ze svatokupectví, la
koty a nečistoty, sám jest toho všeho prost, kdyžtě
sám hamižně se vtírá nejen do statků vezdejších,
ale do obročí duchovních, násilím, proti kanonické
mu právu vyháněje z nich oprávněné držitele?
Ať jenom tento klérus, je-li v pravdě evangelický,
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zřejmě uči o svátostech, o klíčích atd. tak a neji
nak, než jak kněžstvo vůbec smýšlí a římská cír
kev učí.« (Sborník h. k. 1896, 46.)

O hmotném postavení nižšího kléru za doby

Husovy napsal dr. Sedlák tyto velice poučnéřádky:
»Arcibiskupství a kanonikáty byly sice velmi

dobře dotovány, staré kláštery měly značný ma
jetek pozemkový a fundační, a fary poskytovaly
z fundací, desátků, obětních darův a funkčních po
platků většinou dobrého živobytí, ale těch du
chovních netýkala se také ona otázka, ač i u nich
při veškerém majetku okolnosti činily někdy bla
hobyt pochybným. Šlo tu o klerus nižší. Nižším
klerem nerozumějí se zde faráři a trvale ustanove
ní správcové kostelů, ti dle tehdejší terminologie,
arci nikolivkanonické,nazývají se praeláty.....
Nižším duchovenstvem dlužno rozuměti střídníky
(vikáře), buď za nepřítommého faráře ustanovené
(nynější administrátoři) neb faráři v duchovní sprá
vě pomáhající (nyní kooperátoři), oltářníky, kteří
byli ustanoveni jen při některém oltáři a brali po
žitky s ním spojené, kněze bez obročí, kteří si hle
dali živobytí vyučováním ve školách nebo v růz
ných službách panských nebo se hleděli uchytiti
v duchovní správě, putujíce od fary k faře (clerici
vagi, vagabundi), a konečně i kleriky, jižto měli
pouze nižší svěcení (akolythi) a konali v chrámě
práce služebné (naši kostelníci a ministranti). Těm
to všem nevedlo se stkvěle. Ještě nejsnáze uživili
se vikáři, kteři zastupovali faráře trvale nepří
tomné, buď při jiném obročí dlící neb k vůli stu
diím vzdálené neb v jiném zaměstnání církevním
neb světském isoucí. Ti platili z beneficia faráři
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roční smluvený poplatek a ostatek náležel jim. Jež
to mnohdy nevěděli, jak dlouho bude trvati »ná
jem<, hleděli si příjmy rozmnožiti co nejvíce. Hů
ře bylo střídníkům, kteří farářům pomáhali v du
chovní správě. Ti dostávali obyčejně jen stravu od
faráře, jinak byli odkázáni na dary věřících. Také
oltářníci neměliustláno na růžích. Fundace jednoho
oltáře zajisté nebyly z pravidla toliké, aby stačily
na živobytí. Proto se stávají oltářníky obyčejně
kněží, kteří mají zdroji příjmů jiný. V Praze zvlá
ště jsou to často profesoři theologie, mistři umění,
než se dostanou do některé koleje, kazatelé a jiní.

Nejhůře však se vedlo třetí kategorii kněží, to
tiž těm, kteří neměli jistého postavení církevního.
Někteří sice živilí se slušně učitelstvím (na př. Drá
žďanští v Praze) nebo v různých úřadech.....
Někdy tak činili kněží i ze zištnosti. ..... Ale to
bylo přece jen výjimkou, většinou dálo se to z nou
ze, že nemohli dosíci úřadu církevního. Vždyť služ
ba'panská nebyla většinou nic příjemného. Kdo pak
si nenalezl takovým způsobem zaopatření, byl v
postavení smutném, někdy skoro zoufalém.

Pěkný doklad toho nalezl jsem v rkp. víd. knih.
dv. 4483... . Autorem jeho jest nejmenovaný ka
nonista pražský z prvních let XV. století. Ukázav,
v kterých případech dovolují církevní zákony míti
více obročí, dovozuje autor, že kdo jest z jednoho
beneficia povinen sloužiti mši sv., nemůže přijati ji
ného s tímže závazkem. Ježto tedy kněží, kteří
mají obročí postačující k živobytí, jsou povinni
denně sloužiti mši sv., majf oltáře pronajmouti a
stipendia mešní ponechati chudým kněžím, kteří
obročí žádného riemajice, nucení jsou >dauasivagi
mendici« (jako potulní žebráci) s hanbou potřebné
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si vyprošovati. Autor znal sám jednoho, jenž aby
ušel takové hanbě, chodil v oděvu prostého rolní
ka po mlýnech a samotách, aby nebyl poznán, a
žebral; dostav pak skývu chleba, u potoka ji po
jídal a zapíjel vodou. Trpě z toho bolestmi hlavy a
žaludku, pobíhal jako šílený v horku i zimě, v dešti
a sněhu po lesích, až zotavě se obětoval to trápení
Hospodinu. A takových jest mnoho a každý by
mohl vykládati o psotě potulné své žebroty. Těm
by se měla dáti střídnictví, oltářnictví a čtení mší,
aby potupné žebroty jsouce zbaveni, lépe mohli
sloužiti Bohu a církvi svaté. Smutný to obraz
kněžské bídy na počátku XV. stol. v Čechách! A
příčiny její? Hlavní příčinou jeví se zanedbávání
církevních předpisů. Kanony nařizují, aby biskup
nikoho nesvětil bez titulu t, j. bez určitého zdroje,
z něhož by knězi plynulo zaopatření; koho by tak
vysvětil, tomu jest povinen dáti zaopatření sám.
Toho předpisu, jímž se mělo zameziti rozmáhání
proletariátu kněžského, málo bylo dbáno na konci
církevního středověku. Pohlédneme-li do matriky
svěcených v Praze, jež se nám z této doby zacho
vala v rkp. arch. kapit. praž. č. XVII, najdeme
pouze ordinované »ad titulum ecclesie Pragensis« a
zecclesie Wissegradensis«, jinak však jest ordinace
na titul určitého kostela pravou vzácností. Všecky
ostatní ordinace dějí se na titul jednotlivých arciiá
hěnství, čímž ovšem zaopatření zabezpečeno ne
bylo. Řady pak českých kněží. kteří po vysvěcení
zůstali bez -církevního úřadu, rozmnožovali du
chovní cizí, kteří přicházeli do bohatých Čech hle
dat postavení nebo do Prahy na školy a z nichž
mnozí zde dosálili svěcení. Aspoň v matrice zmí
něné nalézáme při každém větším svěcení ordi
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nandy ze všech možných dioecésí německých a
polských. Zlo vzmáhalo se dále úsilím klášterů do
síci inkorporace sousedních far; neboť kolik far
bylo přivtěleno klášterům, tolik nadějí zmizelo na
pevné ustanovení.

Konečně poslední, ne však nejmenší příčinou
smutného 'stavu nižšího duchovenstva českého by
la neblahá soustava reservací a provisí apoštol
ských. Nejen kanonikáty pražské a olomoucké, ne
jen vyšší hodnosti klášterní jsou jejich předmětem,
nýbrž i malé fary venkovské: Člověk žasne, čta
v Monum. Vatic. Boh., že se netoliko proboštství
Komárovské reservuje kardinálu Bartoloměji, ný
brž i provisí apoštolskou zadávají drobné fary Na
šiměřice Kbelovi, Komořany, Račice, Křižanov,
Olší a Hartvíkovice, jež měl Puchník. Kněz, který
si nemohl opatřiti provisní listiny od kurie, měl
většinou naději stát se nanejvýš nájemníkem neb
střídníkem. Ježto pak vlna reservačního a provis
ního systému zasáhla naše vlasti ve druhé polovi
ci XIV. stol. náhle a mocně, pochopíme. roztrpčení
nižšího kleru a vysvětlíme si mnohé z událostí ná
sledujících. Tedy »otázka kněžská« či lépe »otázka
nižšího kleru« na počátku XV. věku v Čechách
byla. A jak byla řešena? Viklef praví v traktátu
>Ad argumenta cuiusdam emuli veritatis«, že kněz,
nemůže-li z desátkův a ofěr býti živ, protože jest
kněží mnoho, má pracovati tělesně nebo trpělivě
snášeti bídu. Co by z toho plynulo pro ony chudá
ky, kteří neměli ani desátků ani ofěr? Aby pra
covali tělesně? To by jim byl Viklef i Hus vytý
kali jako neslušné. Ani žebrati by jim byl Viklef
nedovolil, jako toho nedovoloval mendikantům. Te
dy aby zhynuli hladem? To je ovšem řešení radi
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kální, ale málo humání. Hus dobře kárá faráře,
kteří vikářům nedají za práci žádné odměny, řka
ve spise O svatokupectví: >A věrně jsů faráři vel
mi v tom hanební, že svým bratřím, jenž jich prá
ci nesů, dadí nůzi trpěti; neb v pravé pravdě, ten
jenž s lidem pracuje statečnějé (a) z milosti jsa
dobře živ prospívá, ten jest hodnější požitkóv, kte
réž ten lid dává. A tak mnoho jest snad třídníkóv,
jenž jsú hodnější požitkóv kostelních, než jich fa
ráři.« (Nov. 90). Ale nouzi trpícího vikáře těší:
»Odovovík tomu David prorok řka: Nikdv sem ne
viděl spravedlivého opuštěna, aby siemě jeho
hledalochleba. A odpoví spasitel řka: Naiprve hle
dajte království nebeského a potom všechny tyto
věci, totiž pokrm a růcho, budů vám přidány. Pro
tož milý kněže, člověče boží, vidíš-li, že lidu pro
spieváš, doufai jeho svaté milosti, žeť tebe naha
nenechá.< (Hus však měl přemýšleti, zda i lid od
něho zfanatisovaný právo uzná.) Nedůstojným stavem
nižšího kleru zabývají se i kazatelé při příležitosti
jistě nejvhodnější, totiž při kněžských synodách, ale'
spokojují se také jen pokáráním farářů, že vikáře od
strkují.

O potulných duchovních však nezmiňuje se
žádný. Za to vřele se jich ujímá kanonista ve sho
ra zmíněném traktátu. Hněvá se, že faráři a jich
vikáři je udávají u biskupa a jeho officiálův a že
navádějí je jako lenochy vypuditi (horší než ve
řejní zločinci). Vždyť faráři sami nejsou prosti chyb
a mezi těmi chudáky kněžími jest jen málo tako
vých, kteří dávají pohoršení. | Abyse. jim po
mechlo,žádá autor, aby se od jedné mše dávalo to
lik, aby to stačilo knězi na denní živobytí, a fun
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dace oltářní aby byly tak veliké, aby z nich mohli
žíti kněží a jich chudí příbuzní. Vždyť kněz má
s oltáře žíti a má-li mši sv. řádně sloužiti a sed
meré hodinky dle předpisů se pomodliti, sotva mu
stačí celý den. Kolik by se to mělo dáti, jest dle
drahotních poměrů různé.. . . Než, bohužel, v Pra
ze a jinde jsou chudobní kněží nucenibráti od fa
rářův a lakomých věřících obecně jen půl groše
ode mše a někdy jednou mší plniti i tři závazky.
Farář dostane obětních darů 15—60grošův a kně

-zi nedá ani celý groš. Jaká to nespravedlnost a la
<k«-ta! Vymlouvají se faráři, že oltáře patří jim a

Že si proto mohou polovici stipendia ponechati, ne
bo že jsouce vlastními správci kostela, mají náro
ky na obětní dary, nebo že jsou sami chudi. Jiní
zase praví, že musí pro kostel kupovati zlacené
kalichy, ornáty a knihy, nebo že mnoho chudých
kněží se nabízí. Ale to jsou pouhé výmluvy! Zde
Jest povinen zakročiti biskup. Vždyť dle zákona
církevního nemá nikoho světiti bez titudu a vysvě
til-li koho tak, má se o něho starati sám. Nemůže-li
tak učiniti, ať se postará aspoň o chudé vaganty a
nařídí na synodách, v chrámech a ve školách pro
hlásiti, že se má dávati ode mše aspoň 1 groš a
druhý za vigilii, a musí-li někdo pronaimouti oltář,
že má všecky jeho požitky postoupiti. Chudý be
neficiát však může podržeti polovici požitků pro
sebe. V pravdě, vzácný dokument! ... Množství
chudých duchovních v Praze i jinde nemá posta
vení přiměřeného a proto také nemá živobytí. Při
jimají oltářnictví nebo sloužení mší, jež zaopatření
plného nemůže poskytnouti. A musí si ten chlebíček
hledati potulně..... Opravný plán našeho horli
tele jest nedokonalý a dle církevních norem nepro
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veditelný. Jediná možná, a vskutku nutná nápra
va by byla, plniti církevní zákony o titulu svěcení,
aby se počet nezaměstnaných a potulných kněží
zmenšil a ponenáhlu zmizel... Pak se mohlo a
mělo naříditi, aby se plnily zákony zapovídající
hromadění obročí, aby se zachovávala povinnost
residence a aby se nepřijímaly závazky, jichž du
chovní správcové nemohou splniti, faráři pak aby
svým vikářům dávali příslušný podíl na výtěžku
beneficia a nezaměstnaným kněžím, jichž výpo
moci noužívali, pokud by nebyli úplně odstranění,
aby dávali celé stipendium a přiměřenou část fun
d:ce.

Husův program hlásá pravý opak toho, co žá
dá náš traktát. Dle tohoto mají se stipendia mešní
vvhraditi kněžím chudým á zvýšiti tak, by z nich
mohli býti živí, Husovi jsou však stipendia mešní,
tak jako štolové poplatky, svatokupectvím..Hus
llásá, že kněžím habituálněse proviňujícím věřící
nemají dávati desátkův a moc světská má jim od
niti obročí, na mysli pak mu tane valdský ideál Vi
klefův. jejž jeho stoupenci zastávali výslovně, že
má kněz žíti »exproprietarie«. Taková obecná de
pauperace (ochuzení) duchovenstva byla by stěží
„Fispělak ozdravění poměrů — ze statků Václavem
a pány zabraných nedostalo se církvi nic! — jistě
však by nebyla prospěla chudému kleru. Ale proto
že byla naděje, že budou-li zapuzeni »bohatí« fa
ráři, dostanou se chudí na jejich místa, staví se ti
odstrkovaní, chudí duchovní v Praze i po venkově
pod prapor Husův a tvoří, zvláště ti, kteří »incensi
zelo iusticiae« (jsouce zapálení hořlivostí po spra
vedlivosti) nedovedou mlčeti, agitační sbor, jehož
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sílu ukazují dějiny.« (Studie a texty I, seš. 3., 283
až. 291.)

Hus narodil se mezi r. 1364—1376,snad roku
1373 anebo 375. Přiznává, že jako žáček v mládí
měl mysl, »abych byl brzo knězem, abych tak měl
dobré bydlo a túůchoa byl lidem vzácen.« Flaišhans
přiznává, že i ducha mladičkého Husa se zmocnila
žízeň zlata, touha po statcích vezdejších, protože
viděl v sousedství veliký shon po zlatě a vynika
jící postavení chamtivců. Hus za svého jinošského'
věku pozoroval, že preláti mají netoliko bohatství,
ale i rozsáhlou moc a vážnost obecnou. (Flaišhans:
M. J. F. 15, 35.) Jestliže však preláti těšili se teh
dy úctě obecné, neskláněl se lid pouze před jejich
penězi, nýbrž i před úctyhodnými vlastnostmi, tře
baže tehdy korupce církevní již porušovala místy
kněžské mravy. Na pražskou universitu odebral
se Hus někdy v letech 1389—1391 (r. 1391 byl již
na universitě zapsán). Tudíž universitní studia ko
nal za asketického: arcibiskupa Jana z Jenštejna.
Mohl býti očitým svědkem řádění domu králov
ského proti právům arcibiskupského stolce. Nená
leželo králi o vlastní újmě proměniti opatství klad
rubské v biskupství. Ale že generální vikář Jan Ne
pomucký r. 1393potvrdil volbu nového opata klad
rubského dle rozkazu arcibiskupova bez dotazu u
krále, vzplanul Václav' velikým hněvem; ačkoli
volba vykonána řádně. ačkoli se zachovala záko
nitá lhůta k odporné přihlášce, začal týrati dů
chovní hodnostáře. Arcibiskup uprchl, ale král si
vylil hněv na čtyřech hodnostářích. Dal je dovésti
do žaláře a tam mučiti. Jana Nepomuckého a 'ofi
ciála Puchníka pálil smolnicí sám. Když se mučení
zavázali přísahou, že o svém utrpení pomlčí, byli
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propuštěni; jenom vikář na svobodu propuštěn ne
byl, nýbrž se svázanýma rukama a roubíkem v ú
stech veden večer 20. března na pražský most a
utopen. Proč si král schladi! žáhu nejvíce na viká
ři, o tom praví Ebendorf z Haselbachu (který r.
1433 meškal v Praze jako legát sněmu basilejské
ho): »Zpovědníka také své choti Jana, mistra v bo

hosloví, ve Vltavě poručil utopiti, protože nejen
řekl, že onen jest hoden jména králova, kdo dobře
vládne, ale i — jak se praví — pečeť zpovědní
zdráhal se porušiti« Tak dopadl tedy před králem
reformátor skutečný, který se osmělil zmužile po
věděti pravdu chybujícímu vladaři. Lidé dobré vůle
věnovali úctu svatému. mučedníku ihned. Jakkoli
z bázně před prchlivým králem se bálo obyvatel
stvo manifestačním způsobem velebiti hrdinství

Janovo, přece kritika charakterních občanů byla
jednomyslná.

Hus mehl poznati velmi dobře, odkud vlastně
hrozí. největší překážky zdravé a rozvážné refor
maci. Ale jak se zachoval k celé události? Kolem
r. 1401 přišla v domě Václava češíře řeč na násilí
VáclavoVo, spáchané r. 1393. „Mezi přítomnými
mistry a laiky se mluvilo, že měly tehdy pro ta-ná
silí v Praze býti staveny služby Boží. Ale Hus od
pověděl: »Není důvodu v Písmě Kristově, aby pro
mne popa nebo jiného, kdybych byl uvězněn nebo
zabit, stavila se chvála Boží nebo bohoslužby v ce
lém království.« Vyzval staršího, učeného. refor
mátora mistra Protivu: »Řekněte písmo nebo dů
vod!« Když Protiva namítl, že tak stanoví kánony
(církevní zákony) a učí římská církev, udeřil Hus
silně na stůl a řekl: »Co římská církev? Tam Anti
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krist zarazil nohu, kterou těžko lze pohnouti.<(Flajšhans: M. J.H., 92.)
Jaké důvody měl mladý Hus k tak bezohled

nému odsouzení a k nejostřejší pohaně římské cír
kve? Nebylo tomu dlouho, co zemřel přísný re
formátor Urban VI. Rozkol pak nevyšel z Říma,
ale působením královského dvoru francouzského.
V témž Římě hledal asketa Jan z Jenštejna útulek
pro svůj evangelický Život a zemřel tam asi rok
před drsnou kritikou Husovou. Jestliže v římské
církvi opravdu bylo tak všechno zvráceno, proč
Hus iiž tenkrát prostřednictvím téže církve přijí
mal různé milosti? Na universitě, stojící pod pozo
rem římskéhierarchie, stal se Hus r. 1393 bakalá
řem. Flajšhans pokračuje: »Scházelo mu k úplnému
štěstí nějaké nižší svěcení; není pochybnosti, že
co nejdříve přijal z hubených rukou asketického
Jana z Jenštejna knihu lektorskou a roucho ako
luthské, že obdržel asi všecka čtyři svěcení niž
ší, že si proholil pleš a s hrdostí rovněž velikou
podpisoval se jako klerik církevní, osoba stavu du
chovního, jeden z bojovníků veliké armády pápež
ské... Klerik bakalář... (Oba dosažené stupně
ulehčovaly již další postup — ziednávaly příjmy,
dodávaly vážnosti, plnily-nadějí: Hus s radostí a
odvahou stoupal nyní výš.« (M. J. H., 70.) V únoru
r. 1396 stal se Hus mistrem svobodných umění.
Svěcení na kněžství přijal nejspíše 3. dubna 1401.
Tyto důstojnosti obdržel Hus po slavnostních sli
bech věrnosti a úcty k.církvi. Jak tedy lze omlu
viti, že mladý kněz, teprve asi rok posvěcený, po
haněl církev římskou tak příkře? Ještě význam
nější jest při tom to,.že tak drsně odbyl hovor o
muži vzácné evangelické vytrvalosti, který raději
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život ztratil, než by se byl zpronevěřil kněžským
povinnostem. Hus měl mnoho příležitosti poznati,
jak veliký byl rozdíl mezi povahou královou a
sv. Jana Nepomuckého. A přece místo politování
činu králova vyhrkl o »popu«. Takové cynické od
bytí strašných muk sv. Jana nesvědčilo tehdy prá
vě o veliké Husově úctě k trpiteli za přesvědčení.

A bylo snad odůvodněno veliké sebevědomí,
s jakým Hus odmítl poukaz na církevní zákony?
Jestiiže se jimi řídili mistři daleko učenější, byla
by Husovi skromnost neškodila. Ovšem Hus obíral
se pilně Viklefem již od r. 1398, kdy dokončil opis
pěti traktátů Viklefových. Leč studoval pečlivě
křesťanskou nauku ze spisů, jimž se dostalo úchva
ly církevní? Měl-li dobře porozuměti mnohým slo
žitým otázkám náboženským, měl jíti napřed k pů
vodním pramenům theologie katolické, měl seznati
řádně zásady, na kterých stavěli katoličtí učenci
celou řadu století. Vážné prozkoumání svatých ot
ců, jiných křesťanských filosofů a církevních ká
nonů by mu bylo otevřelo oči tak, že by se byl od
zmatených fantasií Viklefových snadno odvrátil.
Leč Hus vyššího vzdělání theologického si nezí
skal, ačkoli k tomu měl příležitosti dost. Po opsání
třetího Viklefova traktátu připsal: >O Viklef. Vi
klef. nejednomu ty hlavu zvíkleš!« Ovšem anglický
bludař mohl vážně zviklati hlavu jen takovému
muži, který pro skrovné theologické vzdělání nepo
zoroval, jak Viklef eskamotérsky pohrává s citáty
Písma i sv. otců, jak texty vytrhává a vedle sebe
řadí schválně tak, aby katolické dogmatice zasa
zovaly rány. . 3

Flaišhans dí: »Hus toužil po vyšších stupních
akademických hodností; nad fakultou artistů (fi
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losofickou) stála vysoko fakulta theologická —
její nejmladší bakalář měl přednost před nejstarším
mistrem filosofů. (Fakulta artistská se pokládala
obyčejně jen za přípravu ke vstupu do jiných fa
kult, do nichž se vstupovalo teprve po absolvo
váni svobodných umění. Srv. Tomek: Děj. P. III,
284.) Leč tu mistru artistů (Husovi) nastávala no
vá, dlouhá studia. Pět let musil nyní (asi r. 1398
až 1402) poslouchati přednášky o Písmě a výkla
dy Petra Lombarda, musil se účastniti disputací,
slavností a exercicií akademických, a teprvé po
těto době inohl býti od svého vedoucího mistra na
vržen fakultě za kursora. V r. 1402—1403asi tedy
Hus dostoupil hodnosti »cursor biblicus« —nebo
»baccalarius cursor«, rovněž slavnou promocí, ja
ko při fakultě artistské. Jako kursor musil učiniti
obvyklé sliby slavnostní, mezi jinými i ten, že se
neodchýlí od učení církevního, naopak že proti
církevní nauky oznámí. (Ale papež již r. 1377 rázně
vystoupil proti Viklefovým bludům!) Leč „bakalář
kursor' byl teprve nejnižší stupeň akademických
hodností theologických. Jméno své měl od toho,
že směl pouze kursoricky, zběžně (ne podrobně)
vykládati Písmo. Jako u artistů musil se těmto vý
konům věnovati dvě léta, v nichž však musil stále
choditi do přednášek určitého mistra, dvakrát
nejméně disputovati a aspoň jednou kázati... Po
dvou letech. ve kterých svůj kurs biblický doko
nal (asi r. 1404-—1405),byl Hus povinen rok co rok
se připravovati v soukromí a studovati sentence
Petra Lombarda... Po roce teprve mohl ho dopo
ručiti jeho učitel fakultě. aby mu povolila čísti o
Sentencích... Hus jako bakalář kursor připravo
val se delší dobu na Sertence; místo r. 1406 teprve
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r. 1408vidíme, že se stává „sentenciarius' a teprve
asi r. 1409, dočet prvé dvě knihy, může se psáti
„baccalarius formatus'. Měl nyní arci ještě nejméně
dvě léta studovati, aby byl mistrem theologie a
rovněž potom ještě nějaký čas učiti, aby se mohl
psáti „professor s. theologiae<', ale dříve nežli mohl
svou akademickou kariéru dokonati, byla náhle u
konce bojems arcibiskupema papeženu«(M. JH.
103—105.)

Tedy Hus začal se příti o správnou katolickou
dogmatiku s papežem dříve, než ji dobře prostu
doval. Z vysvětlení Flajšhansova jest zřejmo, že
mistrovství theologie nebylo žádným snadným ú
kolem. (Zrovna tak i nyní doktorát bohosloví vy
žaduje ze všech doktorátů píli největší.) Husovi
mnoho času na studium předepsané látky vůbec
nezbývalo. Již samo opisování a studování velikých
knih Viklefových zabralo mnoho času. K tomu při
počtěme, že [us zajisté řádně se modlil dlouhé
kněžské hodinky, že horlivě zpovídal a kázal, že
měl jako »mistr-regeni« na universitě mnoho prá
ce, že připravoval jiné ke zkouškám bakalářským
atd. Za takých okolností bylo nemožno, aby se
vlastní theologickou učeností vyrovnal proslulým
odborníkům domácím. Vědecké mezery ovšem při
jiné jeho prospěšné práci mu nebyly k úhoně. Za
to však překvapuje co nejvíce, jak vedl houževnatě
tuhé spory theologické s učenci na slovo vzatými
— a to výhradně myšlenkami vyčtenými z Vikle
fa. Překvapuje, jak okázale dával na jevo své po
hrdání dobře míněnými slovy odborníků, kteří do
vedli nad knihami mysliti samostatně. Sám To
máš: Štítný, jakkoli byl laik, svými theologickými
vědomostmi nad Husa vynikal vysoce. Hus mohl
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a měl populární spisy jeho znáti dobře, vždyť hlas
Tomášův zazníval mocně až do r. 1400.Přece však
Štítný radil: >Když sezříš to vše popsání víry,
hleď, abys nižádné věci ze všech protiven nebyl.
Nerozumíš-li něčemu, otaž se moudřejších, a do
kudž tě nenaučí, vezdy rci sobě na mysli: Ač já to
mu nerozumím, však moji představení tomu roz
umějí, a jakž oni rozumějí, tak já věřím; a to vím,
že všemu tomu mám věřiti, což jest církví svatou
potvrzeno, aby má víra celá byla. Neboť kdož víry
křesťanské celé neporušené věrně a pevně držeti
nebude, také spasen nebude býti moci.« (U Valou
cha, 480.)

Vytkli jsme schválně důrazně smělé vystou
pení mladistvého Husa u Václava jako počátek ty
pických "výstupů Husových dalších, které se pod
statou svou tolik podobaly prvnímu horkokrevné
mu rozběhu.

Ovšem v době, kdy mladý viklefský kněz razil
si cestu k vyšším hodnostem, byl před veřejností
opatrný, pokračoval ve svých bezohledných kri
tikách veřejně teprve v tom čase, když cítil pod
patou pevnější půdu. 15. října 1401 byl Hus zvolen
fakultou artistů za děkana -a 16. října 1402 za rek
tora generálního učení. Flaišhans poznamenává:
»Úřad rektorský přinesl Hůsovi mnoho — vyzna
menání — přední místa při slavnostech akademic
kých, kde sedal ve svém. biretu hranostaiovém,
zvětšil jeho důchody — bral třetinu všech tax,
pokut a poplatků, ale ukládal také mnohé povin
nosti nepříjemné.< (M. J. H., 112.) 14. března 1402
na popud českých vlastenců arcibiskupský vikář
Ojíř jmenoval Husa správcem a farářem ©kaple
betlemské. (Stalo se to v čase hrozné války ob
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čanské, kdy v Čechách poroučel Sigmund, zatím
co Václav IV. byl uvězněn.) V betlemské kapli
rozvinul Hus nadšenou činnost: reformátorskou.
Půda pro zdárný výsledek zde byla již upravena.
Před Husem zde řečnil k lidu slavný konservativ
ní kazatel Jan Protiva z Nové Vsi. Také (od r.
1392—1409)proslulý reformátor Jan Štěkna, kte
rého sám Ilus nazval >»kazatelem výtečným«.
(Vlastenecký Štěkna, který také nějaký čas učil
na universitě krakovské, byl jedním z předních zá
stupců českopolské vzájemnosti.) V kapli působil
již před Husem též slavný Štěpán z Kolína, veliký
horlitel za opravu církevní a nadšený vlastenec.
Husovi tedy: popřáno těžiti z fondu nastřádaného
horlivostí důmyslných předchůdců, kteří docílili
toho, že betlemská kaple brzy náležela k nejčet
něji navštěvovaným pražským kostelům. Než no
vý kazatel nabyl Širší popularity, kráčel umírně
nou cestou konservativní i při nadšeném vybíze
ní k mravní očistě, třebaže nabyl jak úřadu tak
času a důchodů k volnějšímu vystupování. Povin
ností jeho v kapli betlemské bylo jenom česky ká
zati; k jeho řečem se scházelo pro výhodnou po
lohu kaple obyvatelstvo všech tří pražských měst.
Flajšhans dí: >Fus nalezl obecenstvo i okolí již
připraveno pro nové myšlenky, okolí to si takřka
samo Husa vedlo a neslo dále. (M. J. H., 125.)
Hus však s bojovným vystupováním posečkal,
první jeho řeči byly pronášeny v mezích refor
mace katolické.

Zatím však se množily v Čechách opisy tlu
stých svazků Viklefových, v nichž vystupováno
příkře proti hierarchii. Spisům těm činila se v Če
chách nezřízená reklama. Dva Čechové (Mikuláš
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Faulfisch a Jiří z Kněhnic) opsali tři Viklefova
díla příkře protihierarchická. (Flajšhans doklá
dá: »Hůře bylo,.že oba opisovatelé (nebo jeden z
nich) dopustili se podvodu. Není arci jasno, byl-li
podvržen i ten kámen, jejž přinesli do Prahy z ná
hrobku Viklefova a jenž tu byl uctíván jako re
likvie; jisto je však, že byla podvržena listina uni
versity oxfordské z 5. října 1406. Tato listina vy
dávala svědectví, že Viklefovo učení nebylo od
souzeno, že Viklef byl muž řádný a nábožný, vy
nikající tak, že universita mu nezná rovně. A tou
to hlavně listinou, jejíž vydání v této době nelze sí
vůbec pomysliti, podnícení byli mnozí v Čechách
k veliké vážnosti Viklefa.« (M. J. H., 131.) A Hus
nadšeně spisy Viklefovy schválil. Bylo mu vytý
káno vyjádření, že by nevzal kapli betlemskou
plnou zlata, aby se uchýlil od pravdy, kterou po
znal z výroků Viklefových. Jindy řekl a často o
pakoval: »V naději chtěl bych, aby tu byla má
duše, kdež jest mistrova Janova Viklef.«

Leč církev nemohla rozhodně trpěti šíření se
nauky Viklefovy, která vedla vlastně k nejzmate
nější anarchii. Vždyť sám Flaišhans doznává, že
shlavní body učení Viklefova úplně podvracely
dosavadní církevní řád evropský.« (M. J. H., 136.)
Za zbabělce a pokrytce mohli prohlašovati snad
no viklefisté ty stoupence konservativních řádů,
kteří by byli bez protestu trpěli šíření nauk, jež
pokládali právem za. zhoubné. Pokud: starobylá
práva církve nebyla v Čechách úředně zrušena,
bylo povinností předních representantů katolicismu

„v Čechách, aby je hájili energicky tak, jak jim
přesvědčení velelo. Bylo však známo, jak veliký
vliv měl Hus na universitu, pokud trval jeho rek
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torát. Když však 24. dubna 1403 svůj úřad složil,
tu si dodala správa pražského arcibiskupství od
vahy a předložila 45 bludů Viklefových k posou
zení universitě. "To vzbudilo mezi viklefisty váš
nivý hněv. Při bouřlivé universitní debatě (28.
května 1403)obvinil viklefista Mikuláš z Litomyšle
německého mistra Jana Hůbnera, že falešně a
chybně vytáhl artikule z Viklefových knih, které
tak nezní. Hus hned se přidal na stranu Mikulášo
vu. Místo co by býl podepřel Mikulášovo tvrzení
světlými důkazy, učinil narážku na kupce Berlína
a Vlašku, kteří nedávno před tím byli upáleni na
náměstí v Praze, že falšovali šafrán; prohodil:
»Takoví falšovatelé knih (jako Hiibner) měli by
spíše býti upáleni, než tam ti byli upáleni.« (Ano,
usvědčení překrucovatelé citátů . zasloužili větší
trest než podvodní kupčíci. Ale viklefisté měli si
hned uvědomiti, že ti, kteří páchali eskamotérství,
se samým Píismem a se základy učení Kristova,
zasloužili trestu daleko horšího než kterýkoli fal
šovatel Viklefa. Proč později Hus nevystoupil stej
ně ostře proti bezcharakternímu podvržení po
chvalné kritiky university oxfordské?) Viklefa há
jil při universitní hádce ohnivě i Stanislav ze
Znojma a ŠtěpánPáleč. Leč po skončené debatě
většinou hlasů zvítězilo rozhodnutí, aby žádný
člen university žádnému z těch 45 článků veřejně
ani tajně neučil- pod pokutou křivé přísahy. (Hel
fert: Mistr Jan Hus, 63. Flaišhans: M. J. H., 140.)

Hierarchie tedy aspoň zvítězila potud, že utr
pělo porážku. 45 článků neinebezpečnějších, ale
tím ještě nebyly zatraceny spisy Viklefovy šma
hem. Učená hádka obrátila tim více pozornost ve
řejnosti ke spisům bludařského Angličana. Z vi

: 19
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klefistů nebyl osobně pronásledován nikdo, na
opak právě novotáři brzy po hádce zmocnili se
vynikajících posic církevních. Když se uial Zby
něk Zajíc ke konci r. 1403 arcibiskupské vlády, byl
znám jako horlivý straník Václava IV. a přítel re
formujících nadšenců, jehož zrak nestopoval obrat
ných nitek jejich radikalismu.

Zbyněk přál si míti horlivé pomocníky v zdo
lávání hrdosti a zlořádů byrokratického ducho
venstva. Hned tedy po svém povýšení jmenoval
[synodálním kazatelem | radikála Stanislava ze
Znojma a rovněž Jana flusa, jemuž uložil, »aby
mu hned osobně oznámil, kdyby zvěděl o nějakém
církevnímzlořádu,. anebo aby se na něho obrátil
písemně, kdyby nebyl v Praze přítomen. Hus ta
ké zároveň dovedl si získati velikou přízeň na
dvoře královském; zvláště. zbožná králová Žofie
věnovala Husovu působení přízeň velikou. Jsa te
dy osobou váženou u neivyšších kruhů, vymohl
pro národ český na universitě nový zdroj příjmů—
totiž kapli Božího těla. Při ní stála věž, ve které
ukazovány tak zv. »říšské svátosti« (t. j. prastaré
památky korunovační říše německé a ostatky sva
tých, jichž tituly dílem zněly hodně fantasticky.)
Kaple měla velice bohaté důchody z ukazování
těchto památek, takže čeští členové university zí
skávali značné obnosy. Darovací smlouvů pode
psal 28. června 1403 sám Hus. Mistr nezamyslil se
mnoho nad pravostí některých silně podezřelých
ostatků, ale za to obrátil svou pozornost hodně
daleko. Do braniborského Vilsnaku putovalo mno
ho Čechů k >»divotvorné krvi Kristově«. Hus dle
uložení Zbyňkova spolu s dvěma jinými mistry
učení pražského předstírané »zázraky« důkladně
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vyšetřil a konstatoval veliké podvody. Proto ta
ké poctivý arcibiskup v létě r. 1405 na pražské
synodě zakázal věřicím veškeré pouti do Vilsnaku
pod trestem klatby; kdo by se tam odvážil puto
vati přes přísný zákaz, musil žádati za rozhřešení
samého arcibiskupa. Zbyňkova vyhláška měla se
oznamovati na kázáních aspoň jednou za měsíc v
den nedělní. Arcibiskup zároveň rázně potlačil 'po
dobné výdělečné podvody na vznikajících »zá
zračných« místech v království Českém. Tedy pa
trno, že arcibiskup byl přísným soudcem těch,
kteří hleděli zneužívati za účelem sobeckým lido
vé zbožnosti k zavádění pověr. Hus upozornil ne
prodleně na své vyšetření latinským traktátem, v
němž vyložil svoji zásluhu a zároveň potepal
spravedlivě jiné zištné podvody páchané pomoci
falešných ostatků. (Flajšhans: M. J. H., 159—160.
Tomek: Dějepis Prahy III, 451.) Leč nikde jsme
nečetli, že by byl prstem ukázal na podezřelé o
statky, skrývané ve věži u kaple Božího těla.

Zatím za domácího klidu v letech 1404—1405
ovoce viklefství dozrávalo nerušeně. Hus užíval
citátů z Viklefa i před arcibiskupem, před nímž
rovněž prohlásil, že by chtěl, aby jeho duše byla
tam, kde Viklefova. Ovšem dobrácký, prostomysl
ný arcipastýř nedovedl předvídati, kam se šinou
české záležitosti církevní za velikého vlivu vikle
fistů. Při malé ostražitosti arcibiskupského úřadu
rozšířil se velice blud Viklefův o »remanenci« v
Eucharistii, totiž domněnka, že po posvěcení trvá
dále podstata chleba a vína. Stanislav ze Znojma
blud ten horlivě šířil jak svým traktátem, tak na
universitě. Takové převracení správné nauky o
Eucharistii zajisté mravní reformaci příliš málo
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prospívalo. Viklefisté prozradili již nyní, že míní
radikálně zasáhnouti i do dogmatiky. K seznání
snírnosti Zbyňkovy slouží ta okolnost, že zakročil
[proti tomu bludu teprve tehdy, když ho napome
nul Innocenc VII. zvláštní bulou (z 24. června
1405), aby potlačil bludy šířící se v Čechách. Sta

bisav na žádost Zbyňkovu odvolal, jiní pak poanifestační vyhlášce synody pražské proti re
manenci (r. 1406) stíháni, ale ježto se dovedli o
mluviti, byli zase propouštěni. Hus však obratnou
taktikou zachoval si nadále přízeň arcibiskupovu,
zůstávaje synodálním kazatelem.

Při té příležitosti vhodno poukázati, jak
upřímně, horlivě a účelně snažili se reformovati
konservativci již dávno. Mistr Ondřej Broda
dle zásady, že spravedlivý žaluje sám na sebe,
vzdychal: »Ó Pane Ježiši, spravedlivě a milosrdně

|nás tresceš, ježto nekráčeli jsme 'po cestě Tvé.
Odvrátili jsme se od života pravého a přiklonili
isme se k životu zvířecímu.« Vytýká a vypočítá
vá dále hříchy kněžstva bezohledně. Ondřej do
cela považoval za -kněžský hřích nákladné stavby

Jdomůa zámky zdobené malbou. Celá řada klášte
rů reformovala se sama i bez nátlaku novotářů.
Duchovní vrchnosti vedly si bděle. Na př. někteří
řeholníci, kteří z kláštera na Zderaze byli ustano
veni po farách v arcidiecési, domnívali se, že ne
mohou býti zavoláni zpět do kláštera a proto po
rušovali řeholní disciplinu. Leč prokurátor pro
bošta a konventu zderazského, aby zamezil po
horšení a potrestal provinění, vyžádal si u papeže
Bonifáce r. 1390 právo, aby neukázněné takové
řeholníky mohl povolati zpět a jiné ustanoviti na
jejich místo. V témž směru obnovil disciplinu u
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křižovníků r. 1399 velmistr Zdeňko. Arcibiskupský
soud Jana z Jenštejna trestal nešvary duchoven
stva přísně: uvězněním, zbavením beneficia, sus
pensí, vyobcováním z církve. Trest suspense stihl
nezřídka i toho, kdo se k soudu včas nedostavil.
Na př. r. 1373 (již tedy za Jana Očka) byl celý
klášter sv. Kříže v Praze pod sekvestorem. Roku
1383 byl arcibiskup Jan z Jenštejna »principalis
seguestrator« kanovníka Bertholda. Farář boj
manský byl exkomunikován proto, že se nedosta
vil k soudu. Kladrubský opat Racek s celým kon
ventem profesorův a konvršů upadli do exkomu

nikace a interdiktu pro menší přestupky rázu ad-|ministrativního; věc se narovnala r. 1392,kdy zba
veni trestů. Docela sám litomyšlský biskup Jan
byl arcibiskupem vyobcován, že se nedostavil
k soudu.

Synody kněžské byly velice účinným pro
středkem k nápravě duchovenstva, protože tam
bylo lze pověděti pravdu celou bez pohoršení pro
stomyslných davů laických. Uvážliví hierarchové
věděli, že by časté přetřásání kněžských zlořádů
před laiky málo reformaci prospělo, protože roz
vášněné davy rády generalisují, odsuzujíce šma
hem již proto, aby nacházely výmluvu pro vlastní
přestupky. Kněžstvo, stavěné na pranýř bez výbě
ru, by se roztrpčilo místy tak, že by pro sebeobra
nu zapomínalo na vnitřní přerod. V synodách však
se mohlo promluviti kněžstvu do duše bez obalu
a kdo z kléru byl dobré vůle, přijímal slova ká
ravá s ochotou a povděkem.

Synody svolávány čile jak v arcidiecési tak
v diecési litomyšlské a olomoucké. Na př. na die
césní synodě v Litomyšli (nejspíše r. 1401) kaza
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tel vybízí, aby kněží chodili duchem, což jest ná
sledováním Krista, a potlačovali žádosti tělesné.
To jest cesta lásky k Bohu, v té jest pravá svobo
da. Jak nerozumní jsou, kteří opouštějíce Boží ce
stu, oddávají se neřestem! Veliká jest důstojnost
kněžského stavu, ale sami ji zlehčují kněží, kteří
jsouce poskvrněni velikými hříchy, nečistýma
rukama sv. Eucharistie se dotýkají; snižují
stav duchovní, kdož pohrdají svými vikáři, strojí
ce se po světsku a oddávajíce se světským zába
vám. Břemenem, ne pouhou ctí jest jejich úřad.
Prací se mají chlubiti, nikoliv oděvem skvostným
a životem rozmařilým. Vždyť mají býti dobrými
pastýři, kteří pracují o spásu duší více než o vlast
ní zisk. Kazatel barvami markantními líčí temné
stíny hříchů kněžských. (Studie a texty I 130
až 131.)

Horlivost arcibiskupa Zbyňka v pořádání sy
nodálních schůzí nijak nezůstávala pozadu za peč
livostí . Arnošta z Pardubic a Jana z Jenšteina.
Zbyněk zvolen v září r. 1403za arcibiskupa a hned
na říjen téhož roku svolal synodu, kde (18. října)
přijata časová statuta, V těchto ustanoveních jest
podán důkaz veliké pokory arcibiskupovy tím, že
se kněží žádají, aby sloužili jednu mši sv. za od
puštění hříchů, kterých se arcipastýř dopustil ve
svém mládí. (Zbyněk se totiž připravoval ke kon
sekraci za biskupa.) Pod pokutou zapověděno du
chovním nositi nádherné šaty neobvyklého střihu.
Pod trestem vyobcování a žaláře zapověděny hry
v kostky a karty. návštěvy krčem a lovy. Uvalen
trest suspense na faráře, kteří by nechodili na kon
vokace (pastorální konference) děkanů. kteří za
stávali dozorčí úřad nynějších vikářů. Nařízeno
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pod pokutou žaláře, aby potulní kněží v diecési
si opatřili do Božího hodu vánočního místa anebo
z diecése odešli. Přijaty i jiné příkazy reformační.

Druhou synodu Zbyněk svolal na sv. Víta r.
1404. Na ní přijata dlouhá řada praktických usta
novení Zbyňkových. Arcibiskup nařídil, aby měl
každý kněz opis statut arcidiecésních, jinak by byl
nucen zodpovídati se před úřadem církevním, před
korektory kléru. Nebudou trpění kněží a klerikové,
kteří by neměli určitého a stálého úřadu a zaměst
nání, potulujíce se po arcidiecési a snad hlavně v
Praze pod záminkou studií, ač se jim nevěnovali;
nechť opustí diecési do měsíce, jinak propadnou
exkomunikaci a vězení. (Tak chtěl Zbyněk zameziti
vzrůst duchovního proletariátu, který působil po
horšení a proti němuž psal sám Hus.) Žádný farář
nesmí přijímati z ciziny kaplany, jestliže si tito ne
opatřili listy schvalující od generálního vikáře.
Vyloučením z církve budou potrestáni kněží opráv
nění k slyšení zpovědí, kteří by vyjednávali a vy
máhali peníze za svátostnou zpověď. Nechť jsou
všecky podezřelé ženy ihned vyhnány z domův a
ze sousedství kněží a to pod trestem exkomuni
kace a vězení. Děkani jsou povinni korektorům
udati takové duchovní, kteří by hřešili proti celi
bátu; dále ty, kteří by se vloudili svatokupecky
v držení obročí, kteří žádají poplatky při sv. zpo
vědi nebo při pohřbech anebo lichvaří a jinak zlo
činně žijí. Faráři pod peněžitou pokutou jsou po
vinni udati kaplany, kteří hřeší proti čistotě.
Arcibiskup též přikázal děkanům, aby při visitaci
dekanátů prohlédli domy farářův a oltářníkův a
nad to zavolali svědky z osady a pohrůžkou cír
kevních trestů je donutili, aby vypověděli všecko,
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čím by se snad ve skutečnosti nesrovnával Život
kněží s církevními zákony. Arcibiskup pohrozil
vyobcováním z církve těm-děkanům, kteří by se
tím rozkazem neřídili. Patrho, jak chtěl i Zbyněk,
aby laikové spolupracovali na reformě a pronášeli
své stesky na místech příslušných a při takých
příležitostech, které byly k praktické reformě nej
účelnější.

Arcibiskup též opakoval kněžím zákaz navště
vovati krčmy, účastniti se tancův a turnajů, hry v
karty, honby se psy i všeho, co by zlehčovalo dů
Stojnost stavu kněžského a to pod trestem vězení
a vyloučení z církve. Nařídil znovu, aby kněží
nosili šat přiměřený stavu.

Jest dojemno čísti, že ten Zbyněk, který byl
později vystaven nejostřejším střelám fanatiků,
staral se upřímně o zemský mír. Za domáci války
r.:1403 totiž rozmohly se v Čechách loupeživé
roty tak, že lupičský rytíř Zúl z Ostředka naplňo
val postrachem občanstvo netoliko na Sázavě, ale
i od Kutnohorska až do kraje pražského. Zbyněk
r. 1404 jako první místodržící nepřítomného krále
vytáhl proti zlotřilcům s vojskem do pole, k veliké
radosti pokojného obyvatelstva přemohl a zajal
Zůle s padesáti pomocníky. Pak byli lupiči zvěše
ni. Zbyněk své upřímné touze po trvalém domácím
míru dal na synodě výraz tím, že ve statutech po
ručil, aby k zachování pokoje byly konány tři pro
sebné průvody a každý kněz aby na ten úmysl
sloužil tři mše sv. Rozkázáno též, aby se přidávala
v kněžských hodinkách (v laudech a nešporách)
modlitba za mír, začež dány odpustky dvanácte
dní. Citlivý Zbyněk s obavou přemýšlel, zda při
výpravě vojenské přece jen nepřekročil meězíspra



— 27 —

vedlnosti; tudíž požádal znova, aby každý
kněz sloužil jednu mši sv. za odpuštění hříchův ar
cibiskupových.« (Dr. Fr. Stejskal v Časopise ka
tol. duchovenstva, 313—317, 595—608.)

Již z těchto řádků patrno, že Zbyněk oprav
dově se staral o reformaci praktickou, že byl
skromným, sebe zpytujícím, ale zároveň horlivým
dělníkem na vinici Páně. Hus měl první řeč před
shromážděným duchovenstvem 5. prosince 1404
na památku výročního dne úmrtí Karla IV. Mistr
tepal břitce hamižnost duchovenstva. Také poká
ral bezohledně mathematiky a astrology, kteří stu
dují jen z mrzké zvědavosti. Tepal juristy a medi
ky, kteří prodávají své vědomosti za slávu a za
peníze. Ještě rázněji zaznívala slova Husova na
synodě 23. říina 1405. Reformátor mluvil proti
marné chvále věd a studií. Již také připlétal náhle
dy Viklefovy o církvi jako shromáždění předurče
ných. Vykládal, že kněze od Jásky k Bohu odvra
cejí statky světské. Stupňoval své výtky: >A co
hroznějšího jest, představení církve, papežové,
arcibiskupové, biskupové, arcijáhni, opati, probošti,
kanovníci a jejich družina vymamují ďábelsky po
platky ... Kde, prosím, jest zákon Boží, .aby tako
vý prelát zdanil svůj lid?« Mnozí duchovní prý
jdou studovat do Prahy, jen aby se tu mohli od
dávati neřestem. Kněží vůbec rádi hodují, loví,
svatokupčí, obohacují se cizí prací, oni isou příči
nou všech schismat církve, od počátku až do ny
nějška. Je jich nesčíslné množství a místo, aby
byli náměstkové Petrovi a zástupcové apoštolů,
jsou tovaryši Jidášovi a předchůdcové Antikrista.
(Flaišhans: M. J. H., 152—153.)

Slova tato značně ovšem nadsazovala. Ale sy
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nodální kazatel měl volnost velikou. Dr. Sedlák
píše o úkolu tehdejšího ©synodálního ©kazatele:
»Čím lépe dovede chyby duchovenstva vylíčiti,
čím důrazněji je pokárá, tím lépe dostál svému ú
kolu. Synodální kazatelé na konci XIV. a na po
čátku XV. století závodí proto zrovna v útocích
na duchovenstvo. Z toho důvodu jsou synodální
řeči nedostatečným a nejistým podkladem k po
souzení mravního stavu kléru.« (Studie a texty II,
131.) Hus zajisté zaryl až příliš hluboko a to za
přítomnosti samého arcibiskupa, jemuž přece ne
mohl vytknouti »ďábelské poplatky« a >»tovaryš
ství Jidášovo«. Přes to však nebyl za svou přís
nou řeč ani slovem pokárán. Naopak po kázání ge
nerální vikář Adam z Nežetic (právnický spisova
tel, který zvláštním traktátem vystoupil proti Vik
lefovi) vstoupil na kazatelnu, pochválil řeč Huso
vu a ve smyslu kázání mistrova učinil napomenutí
ke shromážděnému kněžstvu. Hus také odevzdal
Zbyňkovi přepis toho kázání. K této řeči dostavili
se 5 arcibiskupem čelní representanti duchoven
stva a tak veliký počet jiných kněží, že od mnoha
let nebylo viděno tolik duchovenstva pohromadě.
(Tomek: Děj. P. III, 451. Flaišhans: M. J. H., 152
až 153.) .

Duchovenstvo vědělo předem, jakasi bude
mluviti ohnivý kazatel, který již se stal velice po
pulárním. Přece však v počtu nevídaném pospišili
poslechnouti pokárání mladého kněze i starší,
zcela bezůhonní duchovní. Není známo, že by se
bylo proti Husovu šlehání tehdy ozvalo slůvko od
poru. Nuže — bylo aspoň v Praze duchovenstvo
zcela pokaženo, jestliže se zachovalo tak tolerant
ně k břitkým výtkám a jestliže projevilo upřím



nou touhu po důkladném sebezpytu? Již ráz této
synody svědčil, že konservativci v budoucnosti
začnou zápasiti s Husem nikoli z odporu proti sku
tečné reformaci — ale pro jeho věroučné bludy.
Zvláště tolerance Zbyňkova sotva mohla býti teh
dy větší. Viklefismus vtiskoval působení Husovy
strany známky velice zřetelné, ale arcibiskup ne
stíhal. Proto preláti jeho kostela obrátili se poď
rukou ke dvoru papežskému, kdež udali, že se v
Čechách rozšiřuje kacířství Viklefovo. Proto také:
Innocence VII. již 24. června 1405 vydal bulu k
Zbyňkovi, v níž ho napomínal, aby ony bludy vy
mýtil. (Tomek III, 456.) A ejhle — čtvrtý měsíc po
papežském rozkazu s úchvalou Zbyňkovou bylo
dovoleno Husovi napravovati přísnými slovy vše
chen klérus pražský! Flaišhans dí, že »harmonie
Husa s arcibiskupem byla úplná.« (M. J. H., 154.)

Hus dodával si smělosti vzrůstající oblibou u
dvora, pěstoval styky s viklefisty anglickými, jeho:
vliv do r. 1407 stoupal do výše překvapující. Ač
koli v té době viklefisté byli v Praze stíháni, byl
Hus kazatelem synodálním ještě 18. října 1407.
Tenkrát Hus stupňoval palčivé šlehy proti mni
chům, falešným kazatelům, ©mnohoobročníkům.
Protože se však stahovaly mraky přece, hleděli
viklefisté význam betlemské kaple zabezpečiti i
proti případnému zakročení arcibiskupovu. Jediný
ze zakladatelů jejích dosud žijící Kříž kramář (ji
stě na popud Husův) poda! k římské kurii žádost,
aby bylo také z moci papežské potvrzeno k vůli
většímu -povzbuzení zbožného lidu českého za
ložení kaple té, kterou navštěvuje množství věří
cích. Po delším jednání skutečně vyhotovena 14.
května 1408 papežská velmi pochvalná bula. Pa
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pež pochválil určení kaple ke kázání jazykem
českým a na žádost Křížovu Řehoř XII. uložil
„Zbyňkovi, aby — jsou-li slova Křížova pravdiva
— potvrdil založení kaple také z papežovy moci
apoštolské. Bula však přišla do Prahy již v čase,
kdy se přiostřil spor mezi arcibiskupem a notoric
kými viklefisty. Novotáři počínali si velice obrat
ně, šli do boje jednotně po pečlivém dorozumění,
odhodlali se zatím jen k půtce toho druhu, která
slibovala vítězství.

Na podnět arcibiskupa Zbyňka i Václava IV.
bylo konáno 20. května 1408 shromáždění národa
českého na universitě k vůli novému rozhodnutí
o 45 bludných artikulech Viklefových. Viklefisté
věděli, že nenadešla příhodná doba k otevřenému
vzdoru proti arcibiskupovi, podporovanému tento
kráte mocí královskou. Hus sám tentokráte radil
výslovně k ustoupení od radikálního vzdoru. Pro
to došlo k usnesení kompromisnímu, které však
přece posice viklefismu utvrdilo. Zakázáno stu
dentům čísti Viklefovy velice radikální spisy: Dia
log, Trialog a knihu o Eucharistii; dále uzavřeno,
aby žádný člen českého národa neučil žádnému
ze zmíněných 45 artikulů »ve smyslích jich ka
ciřských nebo bludných nebo pohoršlivých.« (To
mek III, 460. Helfert: M. J. H., 68.) Tedy notorické
bludy a převratné zásady fanatického bludaře an
glického posud odsouzeny rázně nebyly. I po u
snesení universitním mohli viklefisté šířiti hrubé
omyly Viklefovy dáte, jestliže chytrými vytáčka
mi dovedli zastříti bludný a pohoršlivý smysl ne
bezpečného učení. Takovým způsobem se nedo
jednalo vlastně nic. k vzájemným sporům dalším
zůstala brána otevřena do kořán. Hus dovedl své
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bludařství posud před arcibiskupským tribunálenr.
skrývati, třebaže přece bylo jasno, jak drží pevně
s novotáři, jak ani proti jedinému se neozývá. K
podvrácení sloupů konservatismu chápal se zbraně.
pro ten čas vhodnější. Kázal prudce proti zlořádům
kněžstva konservativního, až na synodě 16. června.
1408 Zbyněk zakázal potupně mluviti o duchoven
stvu na kázáních k obecnému lidu. Vystoupil též:
s odkrytým hledím proti viklefismu vůbec: nařídil,
aby do 4. července všichni doktoři, mistři, baka
láři, kněží i jiní občaně, pokud mají exempláře knih
Viklefřových. tyto složili v kanceláři jeho poklad-
níka ve dvoře arcibiskupském k prozkoumání.

. Začalo nové stíhání. K soudu arcibiskupské
mu byl přiveden 30. června kněz Mikuláš z Vele-
novic, řečený obyčejně Abraham. Jelikož neměl
žádného povolení ke kázání, tázal se ho generální
vikář Jan Kbel, jakým právem káže. Abraham od
větil, že mocí svého kněžství a pak Kristovou.
(Již tato odpověď protrhávála řád církevního prá
va. protože na Krista se mohl odvolávati i každý
nepoctivec v chytrém vědomí, že ho Kristus neza
křikne osobně na místě.) Když ho Kbel upozornil,
že nemá poslání od arcibiskupa, odpověděl Abra-
ham, že docela i laikové mají právo kázati evange
lium. (Když se tyto zásady uplatnily na počátku
bouře husitské, chytali se za hlavu sami osobní
přátelé Husovi nad zmatky způsobenými.) Když
stál Abraham 5. července před soudem po druhé,
zpěčoval se přísahati před výslechem na evange
lium a obraz Ukřižovaného, prohlašuje, že chce
přísahati na živého Boha. Když mu proto vytýkali
soudcové blud valdenský, hned Hus (jako přítom
ný svědek) začal poučovati, že jest více přísahati
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skrze Boha než skrze stvoření. (Jako by se při
evangeliu na Boha zapomínalo!) Kbel odbyl Husa
právem: »hHa,mistře, iste tu, abyste slyšel, ne
abyste vytýkal.« Hus však dále obhajoval horlivě
tvrdošijného Abrahama, jako by se mělo ryzí uče
ní křesťanské sřítiti pro ustálenou formu přísahy,
které se jiní učenci podřizovali ochotně.

Kbel zcela správně naznačil kacířský původ
-oposice Abrahamovy. Bludy valdské tehdy se do

„Prahy draly mocně. O jejich rozšíření se starala
u nás houževnatě německá škola drážďanská,
která měla veliký vliv jak na Husa, tak na Ja
koubka ze Stříbra. Husité z valdských knih opi
sovali. Hus prozradil původ své obrany tím, že
hájil Abrahama slovy, která prohlašovali valdští
za výroky sv. Jana Zlatoůstého. Leč spis, na nějž
se oni bludaři odvolávali, nevyšel z péra sv. Jana,
nýbrž byl úvahou některého ariánského kněze,
nejspíše cařihradského Timotheje z počátku V.
století. Abrahamovy názory o pravomoci kazatel
ské a přísaze byly zásadami čistě valdskými. (Srv.
Sedlák: Studie I, 75—385.)

Hus cítil se velice uražen, že povolaný tribu
nál ho odkázal do příslušných mezí. Podrážděnosti
své dal průchod v traktátu o Těle Božím, v němž
způsobem úhořovitým snažil se prospěti viklefis
tům a zlehčiti stanovisko arcibiskupovo. Napsal
veliké útoky proti konservativnímu kněžstvu a
konečně na počátku července napsal arcibiskupovi
protestní list. Odvolával se v něm na Zbyňkovu
žádost, aby mu oznamoval nedostatky ve správě
církevní; líčil, že není místné, jestliže jsou stíháni
kněží pokorní, dbalí svých povinností, kteří ne
jdouce za lakotou, zdarma káží slovo Boží, co za
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tím kněží neřestní svobodně chodí a hrdě se vy
pínají bez pokárání, Jako dobrý diplomat pozna
menal, že toho nepřičítá arcibiskupovi samému,
ale zlobě lidí jiných. Proč však Hus místo kárných
stesků raději jednoduše neudal jmen těch kněží: ne
řestných s připojením dokladů? Proč vyhrkl s
paušálním obviňováním právě tehdy, kdy stihl
trest notorické novotáře? Arcibiskup znovu se za
lekl výbojných novotářů a tak na mimořádné sy
nodě 17. července dal slavným způsobem ohlásiti,
že po pilném pátrání v provincii pražské nenalezl
žádného kacíře. Leč zároveň setrval na svém roz
kaze o vydání knih Viklefových a na svých ná
lezech proti kazatelům novotářským. Proč tedy
hleděl jiným způsobem zastaviti proudy radikální,
jestliže osvědčoval listem k samému papeži, že
žádných bludařů nalézti nemohl? Vždyť knih Vik
lefových bylo v Praze rozseto plno hikoli k háje
ní řádů konservativních, ale za tím účelem, aby
se podvracela autorita úředních správců cirkve i
katolická dogmatika. Strach před králem a vliv
nými viklefisty hnal Zbyňka k nemužnému ústupu.

Na veřejnou vyhlášku Hus sám přinesl své
exempláře Viklefovy osobně svému arcibiskupovi
a dotekl se ironicky jeho prostoduchosti: »řile,
otče důstojný, já tu odevzdávám knihy své, a kde
koliv nějaký blud v ních naleznete, kažte jej ozna
čiti a já jej chci před veškerou obcí za blud pro
hlásiti.« Slova ta ovšem postrádala všeliké upřím
nosti; muž, který se zastával viklefistů Šmahem,
neměl zajisté žádné vůle odsouditi zavržením ve
likých bludů vlastní stoupence — jak se ukázalo
zřejmě později.

Výboj novotářů proti arcibiskupovi pokračo
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val. Pět studentů netoliko knih neodvedlo, ale do
cela tito viklefisté (z čího návodu?) podali papeži
na arcibiskupa stížnost: prý rozkaz týkající se vy
dání knih jest proti universitním právům a svobo
dám; vystoupení arcibiskupovo proti viklefskému
bludu týkajícímu se Eucharistie nazvali kacířstvím.
Tedy arcibiskup za to, že dlouho shovíval, sám byl
od fanatiků obviněn z těžkého zločinu proti pravo
věří. Jaké proudy hleděly podvrátiti moc úřední
správy církevní, patrno z toho, že 5. srpna v Pra
ze na více místech časně ráno byly nalepeny po
tupné listy proti arcibiskupovi, kanovníkům a
konservativním mistrům, kteří nedrželi se stranou
Husovou. Jako právní zástupce studentův odebral
se ke dvoru papežskému přítel Husův Marek z
Hradce. (Tomek III, 462—463.)

Tu již kněží konservativní podali Zbyňkovi
žalobu na bezohledné útoky proti kléru přede vším
množstvím lidu obojího pohlaví. Hus odpověděl
uštěpačně lapáním slov. Prý v den obžalované řeči
(17. července 1407)nebylo v Praze všechno množ
ství lidu; však prý nemluvil před tím množstvím
obojího pohlaví, které tehdy bylo v Římě, ani ne
mluvil před množstvím, které bylo v Jerusalemě.
Prý káže jen proti zlým; »znám zajisté mnohé fa
ráře, kterým nejsem hoden obuv zouti a jejichž
paty pro jejich svaté jednání rád bych chtěl zlí
bati.« (Flajšhans, 171.) Leč Hus generalisoval již
tenkrát a také dobře věděl, jaký účinek budou
míti taková slova na lid, který generalisuje zcela
lehkomyslně. Uznával-li velikou svatost některých
kněží konservativních, proč jich nechválil jasně
před lidem? Proč poznámku o svatých farářích
pronesl teprve v zájmu osobní sebeobrany?
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Když Čechy odstoupily od poslušenství Ře
hoře XII., viklefisté se chopili radostně přiležito
sti k dalším výbojům, doufajíce, že nový papež
projeví největší toleranci k těm Čechům, kteří mu
dopomohli k vítězství nad Řehořem. Hned vedla
se stížnost u Alexandra V. na arcibiskupa, že šíří
v diecési kacířství. Papež svěřil vyřízení žaloby
jednomu ze svých auditorů, který obdržel plnou
moc obeslati Zbyňka do Říma k výslechu. Sku
tečně 8. prosince 1409 byla vydána na arcibiskupa
pražského papežská obsílka, dle níž se měl dosta
viti osobně k dvoru papežovu. Toho se prostomysl
ný a konservativní arcipastýř nenadál, že bude
souzen rnísto Husa od papežské kurie sám! Hus
od 17. října 1409 byl zase rektorem university (0
všem po odchodu cizinců valně změněné). Ovace,
které se mu po volbě dály, zvýšily jeho sebevě
domí značně, Stal se předním representantem kru
hů národních. Universita dle výsady ' nedávno
stvrzené podléhala přímo papeži, Hus jako učitel
byl vyňat z moci Zbyňkovy; kaple měla stvr
zení papežské, třebaže to nebylo od Zbyňka pro
hlášeno. 'Universitní rozhodnutí o Viklefových
článcích bylo obojetné, poskytujíc možnost dvojího
výkladu dle náhodné potřeby; dvůr stál při vikle
fistech; tedy Hus cítil posici silnou. Pokud mohl
doufati, že pomocí papežského dvora arcibiskupa
zdolá, potud právo nejvyšší viditelné hlavy církve
uznával. Když však seznal, že papežský stolec
nestane se v rukou jeho nástrojem k potlačování
konservativců, obrátil a zahájil veliký boj proti
papežství vůbec.

Jaké byly osudy stížnosti na Zbyňka? Na
stranu arcibiskupovu postavilo se mnoho vážných

20
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theologů, mezi nimiž i vynikající mistři, kteří krát
ce před tím byli spolubojovníky Husovými. K pa
pežské kurii vypraveno arcibiskupovo poselství,
které předložilo papeži, že se v Čechách a okolí
šíří bludy a to zvláště o Eucharistii. Navrhovali,
aby se zapověděla pokoutná kázání. Nechť tedy
není dovoleno kázati jinde než v kostelích katedrál
ních, kolegiátních, farních a klášterních. Žádost
mířila ovšem proti kapli betlemské. Alexander V.
přicházel stejně k náhledu, že mu bude asi lepší
oporou arcibiskup než kněžská strana králova.
Důvody poselstva také byly závažné. A tak se
stalo, že 12 dní po obeslání arcibiskupa Zbyňka
vydána (20. prosihce) bula, která odvolávala na
řízení proti arcibiskupovi a zároveň | ukládala
Zbyňkovi, aby za úrady odborné komise zapově
děl hlásání bludných artikulů a zakázal kázání na
jakýchkoli místech kromě kostelů shora připome
nutých; nechť si vyžádá vydání Viklefových knih
ode všech, kdož je mají, aby mohly »býti z očí vě
řících vzdáleny«. Zbyněk má zakročiti proti všem
neposlušným dle církevního řádu s vyloučením
dalšího odvolání. (Tomek III, 480.) Tak nabyl Zby
něk mocné podpory k hájení konservatismu; by
lo-li obtížno sáhnouti na učitele universitního, vy
stoupeno proti Husovi jako kazateli betlemskému.

Než bula do Prahy došla, dělal Jeroným Vik
lefovým knihám reklamu na fakultě svobodných
umění a Hus byl vyšetřován po prvé z bludů vik
lefských a z pobuřování. Mistr se ospravedlňoval
houževnatě. Zatím došla 9. března 1410 papežská
bula do Prahy. Jaká kyselost asi vznikla mezi vik
lefisty, když poznali, že i ten papež, jemuž byli
oporou, najednou se postavil proti nim! Zbyněk
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bez meškání zřídil potřebnou komisi. Hus však
ani nečekal na'její rozhodnutí a odvolal se k »pa
peži, který má býti lépe zpraven«. Leč zde se
přece nejednalo o informaci papežovu, protože
Alexander V. ponechal pátrání a soud samému
Zbyňkovi. A zpravovati papeže o spisech Vikle
fových samých bylo v té době zcela zbytečno.
Nyní Hus využil bojácného prohlášení Zbyňkova
z T. 1408 (že v diecési žádných bludů nenalezeno).
Nebylo-li množení Viklefových knih nebezpečno

ryzímu křesťanství, proč ten veliký strach (přednovým vyšetřováním?
Zbyněk vydal 16. června- 1410 přísné zákazy

ve smyslu buly, rozkázal, aby odevzdali knihy
Viklefovy — které budou spáleny — i ti, kteří tak
dosud neučinili. Na vzdorné ustanovil trest klatby.
Proti Husovi šli s arcibiskupem ovšem i tací by
rokratičtí kněží, kteří toužili po odvetě z příčin
osobních. Hus, který po složení úřadu rektorského
(19. dubna 1410) měl více času k otevřenému boii,
zase navzájem sešlehal konservativce v kázání na
universitě 17. května. S jedovatou ironií, která na
praviti nemohla nic, prohlašoval, že kněz sebe
hloupější, neřestnější, nevědomější vždy nějakou
výmluvu nalezne i v samém Písmě: Je-li nedo
spělý — má za předchůdce Jeremiáše, je-li nevzdě
laný — nečte se, že by byli sv. apoštolé do škol
chodili atd. Tu však se naskytovala samému Hu
sovi vzácná příležitost k sebezpytu, k přemýšlení,
jaké fantastické návrhy holých nemožností hájil
slovy Písma zcela vážně. Dokonav jízlivou kriti
ku, končil modlitbou, aby Duch svatý všechny
přítomné osvítil. Leč zfanatisovaní 'posluchači
spokojili se již zcela duchem, který vanul z Hu



sových uštěpačných slov. Hned 15. června (den
před vyhláškou arcibiskupovou) se universita u
snesla, že nesouhlasí s arcibiskupem a preláty,
aby knihy Viklefovy byly spáleny; žádá krále, aby
takové spálení překazil, aby z toho nevzniklo po
horšení (!) království a universitě. Universita 0
hradila se proti manifestačnímu zatracení knih
Viklefových ve slavnostní schůzi veřejným me
morandem 21. června 1410. Hned druhý den nato
(v neděli 22. června) v natlačené kapli betlemské
Hus -velice břitkou řečí protestoval proti obvině
ní Prahy z kacířství, až lid hlučel: »Lhou, lhou!«
Hus prý neviděl žádného Čecha kacíře (!). Pak
Hus posluchačstvu důkladně zpracovanému radi
kální řečí prohlásil, že v knihách Viklefových ne
jsou samé bludy (tedy přece nějaké! Proč Hus vý
slovně před viklefskými bludy nikdy nevaroval?),
obsahují mnoho dobrého; universita se spálením
jich nesouhlasí, reformátor se chce se svými přá
teli odvolati proti arcibiskupovu rozhodnutí. Tázal
se přítomných, zdaž se ho chtějí v tom přidržeti,
»Chceme a přidržujeme se«, volal lid. Tu prohlásil
Hus, že se nepodrobí, i kdyby měl býti vyhnán ze
země anebo zemříti ve vězení. (Tomek III, 484.
Helfert: M. J. H., 93.) Taková schůze lidu se tedy
konala v Kostele nikoli pro ryzí mravní reformaci,
ale na obranu bludařských knih, které vedly k
zmatku a převratům netoliko v právu církevním,
ale i politickém a sociálním. A při tom prohlašoval,
že jest potřebí jako za Mojžíše opásati se mečem
a hájiti Zákon Páně (!). Z toho ovšem plynul v
prostém lidu přirozeně úsudek ten, že protivníci
spisů Viklefových jsou nepřátelé Zákona. Božího,
že tedy i Zbyněk s konservativním duchovenstvem
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jsou bludaři. — Patrno, že Husova agitace byla
velice zručná,

Sám Václav IV. na žádost viklefistů zakročil
u Zbyňka stran knih Viklefových, tak že bázlivý
arcibiskup zničení jich odložil. A již 25..června
reformátor se svými stoupenci se odvolal k ná
stupci Alexandrovu Janu XXIII. V odvolání vyslo
veno těžké, neomluvitelné podezření proti arcibis
kupovi otázkou, není-li bula Alexandrova podvrže
ná, jak prý mnozi jsou přesvědčeni; byla vyláká
na nesprávným udáním o kacířství v Čechách. Ně
které Viklefovy knihy neobsahují bludů žádných,
jiné, pokud jsou bludné, mohou býti na universitě
čteny týmž právem jako díla Aristotelova a ji
ných pohanů, jež obsahují nesčíslná kacířství. (Zde

schválně byl přehazován význam pojmů. Aristo
teles nemohl býti kacířem již proto, že vůbec kře
sťanství neznal a znáti nemohl. Každý čtoucí jeho
díla věděl předem, jaké stanovisko k němu za
uimouti, Viklef však zneužíval citátů Písma k po
depření svých nepravd, snažil se podstrčiti nezří
zeným způsobem do křesťanské nauky to, co v ní
nikdy nebylo, tak že důvěřiví čtenáři se domnívali.
že se učí ryzí nauce křesťanské. Čirá, odkrytá
lež není tak nebezpečná jako pravda smíšená se
lží; nepravda propletená správnými myšlenkami
nakazí málo bdělé duchy nejsnadněji.) Odvolatelé
pravili dále, že arcibiskupův zákaz kázání v kapli
betlemské jest proti zakládacímu listu; Bůh ne
chtěl, aby slovo Boží bylo vázáno. (Dobře; ale
zakládací list by nebýval nikdy od církevní vrch
nosti potvrzen, kdyby se bylo vědělo, jak se zne
užije kaple k propagandě viklefismu. Slovo Boží
smí býti hlásáno kdekoli, ale Písmo vyžaduje řád
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né poslání kazatelovo a poslušnost jeho k církevní
vrchnosti.) Poněvadž »Boha jest poslouchati více
nežli lidí v těch věcech, které jsou potřebny k spa
sení«, neuposlechnou -Hus a jeho přátelé ' zatím
rozkazů arcibiskupových, vyčkávajíce rozhodnutí
papežova. (Bylo nutno k spasení čísti bludy Vikle
fovy? Nebylo na tisíce světců, kteří prošli školou
jinou? Přikazoval snad Bůh, aby se nikdo proti
knihám Viklefovým nestavěl? A chtěli-li viklefi
sté čeští povznésti lid k mravnímu obrodu, k as
ketickému odříkání, jak velikou měli před sebou
řadu asketických knih katolických světců! A ko
nečně — proč tak zapomínali na skvostné, popu
lární spisy domácího askety Štítného?)

Arcibiskup vypravil do Říma poselství s proti
žalobou. Také dal spáliti přes 200odevzdaných
knih Viklefových na dvoře na hranici, kterou pod
pálil (16. července 1410). Ovšem studenti i lid dá
vali na jevo takové rozhořčení, že arcibiskup ra
ději odjel do Roudnice, odkudž 18. července vyřkl
klatbu na Husa a účastníky jeho apelace. Jistě
sám předvídal, že rozhodný ten krok přinese mno
ho pelyňku právě pro hierarchii. Také když začali
kněží ohlašovati dle rozkazu vyobcování Husa,
lid se proti nim dopouštěl velikého násilí v sa
mých kostelích, pokřikováno na ně, aby nelhalí.
Voksa z Valdštejna, Racek Kobyla a jiní dvořané
královi stavěli se lidu v čelo, zkrátka pevná orga
nisace viklefistů vytasila všecky ostré zbraně, až
byli všichni faráři pražští ustrašeni tak, že se již
neodvážili kletby opakovati. Na druhé straně zase
jízlivci pokřikující u sv. Víta na kněze, že lhou,
byli trýznění od stoupenců arcibiskupových. Po
ulicích zpívány neforemné popěvky na potupu
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kněží konservativních. — Tam se tedy zvrhala tak
zv. reformace, K vůli knihám Viklefovým, jimž po
štvané nestudované davy vůbec nerozuměly, na
stoupila místo evangelické lásky a sebezáporu
zběsilá zloba, nekřesťanský cynismus, pěstní bez
ohledné právo. Viklefisté rozdali ran a potup.více
hlavně proto, že byli ve většině. Již tehdy přece
každý uvážlivý křesťan poznával, že skutečná re
formace touto cestou jíti nesmí, že zpěněná vášeň
zdemoralisuje lid daleko více než řada hříšných
kněží a že rozhodování o správné víře nelze po
nechati nevzdělaným individuím, páchajícím de
monstrace z touhy po pomstě a z radosti nad bo
lestí protivníků. Zdaž Hus aspoň po těch surových
výjevech předložil svým stoupencům potřebu od
puštění, trpělivého snášení utrpení a mírnosti, což
všecko odporučoval často konservativcům? Čelý
měsíc křiky, hádky, přepady se valily vpřed. Do
plápolu ještě přilili viklefisté oleje ohlášením vě
deckého turnaje (od 27. července do 6. srpna) na
obranu knih Viklefových. Hus při té příležitosti
napsal traktátec, v němž pravil, že i v knihách
kacířských vedle bludů nalezne se pravda, která
náleží křesťanům. A v neděli 27. července před
obrovským počtem posluchačstva začal slavnostní
řeč, prohlašuje, že se podjímá obrany ke cti Boží,
ochraně pravdy a cti království Českého. Bránil
nauku Viklefovu; protestoval proti spálení knih
prý proto, aby se nestal zločinu (!) spoluvinen.
Prý spálením knih zanesen do národa nepokoj a
svár (což už před tím viklefisté nezavinili svárů
dost?), král uveden do podezření u ostatních ná
rodů.

Podle toho tedy měli konservativci trpělivě
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čekati, až ve smyslu Viklefově nastanou nejváž
nější převraty a podříditi se i s arcibiskupem dik
tátu viklefistů. Již bylo zcela určitě patrno, že
pokoj by nastal dle povahy viklefistů teprve te
hdy, až by se smířili pravověrci s úplným ujařme
ním. Ale pak by začaly sváry mezi viklefisty sa
mými, jak se ukázalo brzy potom. Jestliže skuteč
ně král uveden do podezření, pak to zavinili přece
viklefisté a nikoli hierarcha, který se snažil za
chovati řády konservativní.

Šimon z Tišnova mrskal konservativce jedo
vatým sarkasmem, mluvě proti ďáblu pýchy, hra
bivosti kněží atd. Mladý šlechtic Zdislav ze Zví
řetic prohlásil, že byly-li spáleny traktáty Vikle
fovy pro nákazu srdce lidí, musili by původci toho
spáliti také všechny lidi, kteří těm bludům učí. —
To bylc ovšem řečeno logicky; ale nerozvířili by
pak viklefisté ještě větší bouři? [Flaišhans dí:
»Čtrnáct dní skoro trvaly takto disputace univer
sitní, které ovšem nemohly vésti k uklidnění myslí
pražského obyvatelstva. Vlny viklefství stoupaly
výš a výš, zdálo se za krátko, že pohltí veškeru
autoritu církve i státu.« (M. J. H., 237.) A za ta
kých okolností, když vypověděn konservativcům
boi na nůž, měli tito pošlapati všecka stávající
práva, která od pradávných dob jim zaručovala
svobodu? A chtěli-li viklefisté zvítězitř vší mocí
v Praze, měli přemýšleti, zda s nimi bude zcela
souhlasiti venkov; a dosáhnou-li souhlasu třebas
v celém národě, jaké bude postavení novotářstva
v rámci obrovské většiny křesťanstva, která Vi
klefa zavrhovala? Král po svém návratu do Prahy
zakázal nepokoje, ale — nařídil arcibiskupovi, aby
dal náhradu těm, jichž knihy spálil; když se tak
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nestalo, zabavil opět důchody duchovenstva. Husa
ujal se mocně, hněvaje se, že království obviněno
z nákazy bludařství. Když bylo slavnostně v Pra
ze oznámeno nastoupení Jana XXIII., král 12. září
k svému písemnému blahopřání připojil podiv nad
pohanou království a žádal, aby rozkazy buly
Alexandrovy byly odvolány. Podobně dopsal ně
kterým kardinálům; i králová Žofie, někteří páni
čeští, purkmistři a konšelé pražští prosili u stolice
papežské za ochranu mistra Husa. Ten zvolil v
přítomné krisi nejobratnější taktiku. Protože če
kal dychtivě, aby se ho papež zastal a Zbyňkovu
akci zastavil, proslovil (28. srpna) nejspíše u pří
tomnosti papežského vyslanectva a královského
dvora neiloyálnější řeč o papežství. Ještě přede
dvěma měsíci Hus z osobní roztrpčenosti přirov
nával Alexandra k Belialovi a Antikristu, ale nyní
k vůli získání přízně papežské stolice mluvil ucti
vě o »svaté paměti Alexandru Pátém«. Vyzýval
k prosbě, aby Bůh Jana XXIII. uchránil zlého, aby
jej učinil solí země, světlem světa... Pak prý ne
pochybně bude otcem svatým, andělem Páně, kně
zem Boha nejvyššího, biskupem velikým, velekně
zem výtečným, učitelem výborným, sluhou sva
tých, spoludědicem Kristovým, vážností Moižíšem,
pomazáním Kristem.« (Flaišhans 241—242.)

Tedy Hus, který dříve sliboval, že chce po
slouchati ve všem dovoleném Řehoře XII, napro
sto na své osvědčení zapomněl a předpovídal, že
bude »pomazáním Kristus« notorický válečník a
slávychtivý kořistník. Jak jindy horlil proti příliš
nému velebení kněžstva muž, který nyní z osob
ních příčin pálil kadidlo povýšenci nechvalné po
věstiť Ale Hus potřeboval Janovy přízně; vždyť
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se namáhal získati papeže proti Zbyňkovi. U pa
pežského stolce potýkaly se nyni žádosti obou.
zápasících českých stran. 'Plnomocník papežův
kardinál Odon de Colonna již 25. prosince vydal
na Husa obsílku, aby se osobně dostavil k soudu
papežskému. Zbyněk vydal na Husa stížení klat
by, dokud by se neočistil. Hus prosil papeže, aby
byl sproštěn osobního sťání a jmenoval své plno
mocníky. Psal také jásavě svým přátelům anglic
kým, jak má mocné a četné přátele, jak lidé ne
chtějí slyšeti jiného než Písmo sv.

Peněžité značné dary přinášela k papežské
stolici strana obojí. Husovi plnomocníci sepsali
obranný spis, proč se nedostavil Hus | osobně.
Ukazovali plnou moc od Husa. Nabízeli také prů
chod práva »talionise (vzájemného ručení); řekli
totiž, že každý z nich — i Hus sám —jest ocho
ten dáti se upáliti pro případ, že by strana jejich
byla usvědčena důvody Písma sv., jestliže z druhé
sporné strany někdo se zaváže také k smrti na
hranici pro případ prohry svého sporu. Vědělo se
ovšem předem, že ze strany arcibiskupovy nikdo
na tu sázku nepřistoupí. Ale jest významno, že i
při této' příležitosti strana Husova uznávala upá
lení kacířovo za trest spravedlivý. Leč v polovici
února 1411 vyhlásil Colonna na Flusa klatbu pro
nestání: tím ovšem ještě nebylo proti Husovi vy
stoupeno pro kacířství. Klatbu tu dal také Zby
něk rozhlásiti 15. března.

Král byl jak průtahem tak římskou klatbou
velice rozezlen. Vždyť v Římě nepomohla Huso
vi ani opětovaná složitá akce královského dvora.
Zažala konfiskace statků, dvorů a domů těch pre
látů, jimž přičítán popud ke spálení knih, aby byla
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z důchodů toho jmění zjednána viklefistům náhra
da za zničené svazky. Arcibiskup však z Roud
nice (2. května) pohrozil uchvatitelům (konšelům a
královským úředníkům) klatbou; když neposlechli,
znovu vyhlásil (jako přede dvěma lety) nad ce
lou Prahou interdikt.

Král ná odvetu začal pronásledovati všecky
kněze, kteří služby Boží dle nařízení Zbyňkova
stavili. Některým zabaveny příjmy, jiní zapuzení
z beneficií; proto ze strachu i mnoho konservativ
ních kněží konalo bohoslužby dále. Tím méně
ovšem byl interdikt zachováván od viklefistů, Král
6. května přijel na Hradčany, dal svolati některé
preláty a jel s nimi koňmo (kanovníci svolaní mu
sili jíti pěšky) do Svatovítského chrámu, kde si
dal ukázati všecky poklady, jsou-li v pořádku a
odevzdal je v ochranu pražským konšelům. Již
druhý den dal odvézti poklady (hlavně svaté o
statky i s rakví sv. Václava) na Karlštein. Hus
psal 25. května svému příteli Janu Bradatému, že
musí poslouchati více Boha než lidí. (Přikazoval
Bůh hájiti viklefisty a Viklefovy knihy? Byly ná
silnosti královy a viklefistů Božím příkazem?)
Zároveň Bradatého vybízel, aby se také »postavil
na odpor psům ďábelským«. 5. června učinil král
na sněmu zemském příkrý nález proti těm, kteří.
by se odvolávali ve věcech zemských na soudy
duchovní; hned pak dle odhlasování dával mno
hým duchovním statky zabaviti a jiné vězniti.

14. června Hus na kázání viklefskými důvody.
chválil, že Václav věznil kněze konservativní a
že jim zabavoval statky, však prý král nosí meč
proto, aby dobré chránil a zlé (i kněze) trestal.
Již se zlost Antikristova tolik rozmohla, že jest
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zralá, aby spadla. Proto Kristus vybízí světskou
moc. aby zkrotila »rebely«.

Dovedl Hus pochopiti, do jaké anarchie vhání
český stát takovým fanatisováním? Uvědomil si
jaký dalekosáhlý převrat pro tehdejší řády vůbec
:značila pochvala bezohledného deptání církevních
"zákonů? Vždyť přece i sociální a kulturní poměry
tehdejší Ipěly na církevních pravidlech, všecky
řády veřejné byly úzce spiaty s katolicismem.
Dovedl Hus tušiti, pod jaké nebezpečné jho přivádí
svobodu kléru tím, že chválí rozhodování politic
ké moci v záležitostech církevních? Rebely na
zval Hus ty občany, kteří hájili konservativní řád
a právo, rebely nazýval kněze, kteří považovali
za povinnost poslouchati své církevní vrchnosti.
"Takovým způsobem nebylo možno dojíti ani k do
rozumění ani k reformaci. Páchány skutky, které
šlapaly drsně příkazy evangelické lásky.

Rozumí se, že odbojem viklefistů trpěla velice
pověst království tak významného. Václav koneč
ně poznal (i na domluvy vlivných velmožů za
hraničních) lépe než Hus, že není možno dále v
násilnostech pokračovati, pokud právoplatné zem
ské řády nejsou radikálně změněny cestou právní.

"Došlo tedy 6. července ke kompromisu, v němž
obě strany slibovaly k vůli církevnímu míru ú
stupky; arcibiskup docela byl smlouvou zavazo
ván, aby sdělil s papežem, že v Čechách bludů
-není a aby se přimluvil u papežské kurie za Hu
sa. I jiné podmínky smíru byly pro arcibiskupa ve
lice pokořující. Když pak Zbyněk váhal splniti
příkazy velice obtížné, král nevvdával zabave
-ných statků a důchodů duchovenských, dopouštěl
"činiti další útisky kněžstva a skládati potupné a
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posměšné listy i popěvky na Zbyňka. Hus dopsal.
1. září papeži, že jest viněn z bludů nespravedlivě.
a že jest smířen s arcibiskupem. (Tedy pojednou
se mu velice dobře hodilo tvrzení, že jest spojen
s těmi, které prohlašoval za Antikristovy pomoc
níky.) Ke kurii prý se nedostavil z té příčiny, že.
mu od Němců bylo ukládáno o život. (Leč dle.
pravdy kráčel Hus zcela bezpečně kraji německý
mi ke koncilu kostnickému v době, kdy jeho bludy
Němci ještě lépe znali.) Také poslal prosebný list
kardinálům, v němž tyto »následovníky apoštolů«
prosil »na kolenou«, aby ho osvobodili od osobní
ho dostavení k papežskému soudu. Jako obratný
diplomat připomněl, že se na něho rozhněval Zby-.
něk nejdříve pro jeho podporu kardinálů, když se
jednalo o vypovědění poslušnosti Řehoři XIL; u
pozornil na sliby, jaké před dvěma roky sbor kar
dinálů činil těm, kteří podporovali akci pro neutra
litu. (Tomek III, 499. Flajšhan 267.) Tedy Zbyňka,
s nímž posud nebyl opravdově smířen, hleděl
Hus pokořiti za pomoci papežské stolice, kterou
Viklef tupil a zatracoval fanaticky.

Zbyněk dobře cítil, že i poslední utkání vlast
ně vedlo k vítězství Husovu, že vliv mistra vzdor
ného platí více než moc veškeré konservativní
hierarchie. Pozoruje příznaky nových těžkých
bojů, odebral se počátkem září do Litomyšle k
biskupu Janovi, odkud poslal 5. září králi list, v
němž žaloval: »Pět nedělí ležel jsem dvorem svým
v Praze. stoje o to vší silou, abych mohl míti u
Tvé Milosti slyšení, kdežto protivníci moji mívají
je pokaždé bez nesnáze, kdykoli jim ho třeba.
Chtěl jsem rozmluviti s Tvou Milostí o nedostatky
své, ana mi ta smlouva (totiž zmíněný kompromis)
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metoliko není konána, ale i mnohými kusy bývá
rušena: neb již opět někteří kněží zjevně vedou a
káží bludy a porouhání proti'svaté církvi, a mně
se brání, abych svého řádu nemohl vésti proti
nim; tak když jsem kdysi probošta pražského (sy
na králova milce Purkarta Strnada) pro jeho ne
řády před se pohnal, tu sebravše se lidé s někte
rými z Tvé Milosti čeledi v odění a s samostřely,
postavili se s hrdostí a brannou rukou proti tomu;
kněžím, kteří v poslušenství vedle mne stáli, po
žitky jejich ještě jsou staveny, mnohým i zboží
jejich opět pobráno a někteří jsou i z země vypo
věděni; listy velmi šŠeredné a nepočestné jsou na
mne opět bity a metány; a když isem toho Tvé
Milosti toužil, nestalo se k tomu nic. Také řídký
den, což jsem tu v Praze byl, by moji protivníci
na mě před Tvou Milostí některakých falešných
klamův nevznesli. I vybíjeli jsou listy falešné, (ia
ko) by to byl papežův interdikt na celou zemi a
(jako) bych já je kázal vybíjeti (tedy fanatisovali
lid bezcharakterním podvodem), a Tvá Milost vě
říc jim, častokrát se na mne o to bouřila. Též mi
kázal T. M. psati listy Otci svatému (při kompro
misu) i také jiné listy na se dáti o kletby, že jsou
ti nezhřešili, kteříž v interdiktu jsou sloužili; a
kdybych to byl učinil, to by proti mé duši i proti
mé cti bylo. Protož nemaje jiné pomoci a nejsa
sebou bezpečen, musímť ke bratru Tvé M. do Uher
jeti a prositi Jeho M., aby se ráčil za mne přimlu
viti před T. M. A vždy prosím Tvé M., aby se
ještě ráčil milostivě rozpomenouti, ostavíc mne
při duchovním řádu, jakož jest za nebožce císaře
šťastné paměti bylo, aby ráčil můj a mého žákov
stva milostivý obránce býti, ať bych mohl i s svým
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žákovstvem za T. M. tím snažněji Pána Boha pro
siti a toho Tvé M. tím robotněji zasluhovati po
vše časy.« (Palacký III, I, 138—139.)Patrno tedy
3 z listu Zbyňkova, jak se reformace viklefovská
realisovala a jací lidé se hlásili za přísné soudce
mravně čistého arcipastýře. Jestliže Zbyněk v těž
ké sebeobraně někdy se ukvapil, napáchali proti
němu desetkrát více bezpráví ti lidé, kteří sebe
vědomě se prohlašovali za nejschopnější evange
lické reformátory. Královým milcům života svě
táckého dostávalo se tehdy vynikajícího posta
vení na universitě. (Na př. rektorem university se
stal světácký králův sekretář Zdeněk z Labouně.)
Kdyby bylo Husovi šlo výhradně o reformu mra
vů, sotva by byl kryl svým obranným štítem cy
nické násilníky a občany života buiného proti re
formujícímu arcibiskupovi. Utrápený Zbyněk do
jel pouze do Prešpurka, kdež se těžce roznemohl
a skonal 28. září 1411.

V září 1411 člen anglického poselstva Stokes
vyjádřil se před českými mistry, že každý čtenář
spisů Viklefových upadne časem v kacířství. Hned
poplach mezi českými viklefisty; Hus dal přibiti
na dvéře anglického vyslanectva ohlášku, že 13.
září bude disputovatt v koleji o názoru Stokesově.
Také v určený den konal disputaci, v níž vyvracel
nařčení Viklefa z kacířství; prý pokládá-li mnoho
prelátů v Anglii, Francii a v Čechách Viklefa za
kacíře, platí to asi tolik, jako kdyby někdo ne
chtěl pokládati Krista za Boha proto, že Kristu
upírají Božství Turci a Tataři (!). Kam až zašla
logika vášnivéhó advokáta Viklefova! Hus měl
sotva slabé ponětí o veliké učenosti a bystrozra
ku proslulých mistrů pařížských, kteří přízi ne
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japného blouznění Viklefova zpřetrhali argumenty
nejpádnějšími. A přece se odvážil nejvážnější,
mravně vynikající odborníky klásti po bok suro
vým pohanům. Nevystavil si betlemský kazatel
sám vysvědčení, že se vážnými důvody přesvěd
čiti nedá? Ke všemu se ještě při disputaci dovolá
val zfalšovaného svědectví university oxfordské,
z čehož patrna nejlehkomyslnější důvěra ke všemu,
co bylo ve prospěch pověsti Viklefovy.

Ačkoli v té době Hus osobně byl sebevědo
mým vítězem, přece dosud bylo pochybno, zda
jest. schopen provésti rozkol radikální, který by
značil manifestační vzdor proti papežské stolici a
proti celé osnově dosavadních řádů církevních.
Kdo měl zrak nezkalený, postřehl dobře, že refor
mace Husova se vybíjí hlavně ve výpadech proti
osobním odpůrcům a v houževnatém hájení Vikle
fa, že morální reforma akcí Husovou málo pokro

čila. : .
Leč okolnosti poskytly Husovi nejvítanější

zbraň proti konservatismu ve formě prodávanýci
odpustků papeže Jana. Hus mohl vystoupiti smě
leji proti kurii, jejíž tribunál dosud nad ním ne
vyřkl rozsudku osvobozujícího. Čítil stále určitěji,
že svou při prohrati musí. Reformátor Dětřich z
Nieheimu již dne 6. března 1411 v Bologni napsal,
jak jest zvláště v Praze -rozšíreno zievné kacíř
ství viklefské a to i přes procesy, které proti němu
zahájil arcibiskup. Zmohlo se tak, že učenci kteří
mu odporovali, byli vypuzení a mnozí z nich zbiti
a zraněni; od té doby má bludařství volné pole.
Ti pak, kteří se násilnictví dopustili, slouží mši sv.
a vykonávají jiné úkony církevní, nic nedbajíce:
censur, do nichž upadli. Záležitost ta byla předlo
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žena kurii, ale náprava se nestala žádná, protože
se skrývají kacíři za apelaci (odvolání). Leč apela
ce nemá poskytovati ochrany zločinu, apelace fri
volní vůbec se nemají připouštěti. Papež má vše
cky apelace viklefistů prohlásiti za neplatné a fri
volní, aby se odsouzení neoddalovalo stále. Vše
cky pře, jež v té záležitosti byly nebo budou za
čaty, má svěřiti arcibiskupu pražskému, aby pro
vedl při sumárně. Kdo by se chtěl polepšiti, ať se
odvolá, ale zatvrzelí bludaři buďtež přísně tre
stáni dle církevního práva. (Sedlák: Studie I, 34
až 35.) Hlasy proti liknavosti kurie od té doby
se valně množily.

Hus tedy hledal chvatně záměnu úloh; snažil
se státi se z obžalovaného soudcem nad těmi, v
jichž moci visel jeho osud. Zvítězil nad arcibisku
pem tak, že ho připravil o všecku správní moc;
nyní se naskytla příležitost i k zdolávání moci
Jana XXIII. a jehokardinálů, jimž v osobní tísni
nedávno reformátor tolik pochleboval.

Byla-li moc Jana XXIII. daleko větší než.
Zbyňkova, byl nehodný papež na zápasišti morál
ním daleko slabší Zbyňka, tak že mohl Hus proti
němu užívati zbraní ostřejších. Spor o Viklefa to
čil se hlavně kolem otázek dogmatických, prosté
mu lidu málo srozumitelných; nyní však Hus byl
u veliké výhodě tím, že aféra odpustková mu po
dávala příležitost k rozvinutí: břitkých polemik
morálních. Svatokupectví, lakota, hamižnost, sbí
rání peněz na světské válčení — toť byla the
mata tak prostá, srozumitelná! Tolik látky k po
pulárnímu poučování, k silným afektům, k posile
vzdoru! Husovi se naskytlo široké pole k srov
nání činů papežových s evangelickými příkazy a
radami. Nyní tedy k bezohlednému boji s tím, jejž
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nazýval Ilus nedávno »nejvyšším náměstkem Kri
stovým«, jemuž dával titul >Svatosti« a jemuž
podkuřoval, že bude »veleknězem výtečným, dů
stojností Aronem, vážností Mojžíšem, soudcov
stvím Samuelem, mocí Petrem, pomazáním Kri
stem<! Boj, vedený stranou Husovou s papež
stvím posud zastřeně, provalil se ven okázale jako
mocná bystřina.

Papežští komisaři přijeli k udělování odpustků
a sbírání peněz za ně v květnu 1412 do Prahy. Na
válku s prohnaným despotou a samozvaným po
ručníkem papežského státu Ladislavem měly i Če
chy poskytnouti větší peněžní podporu. | Bylo
ovšem obecně známo, že při sv. zpovědi odpouš
tějí se hříchy jen tomu, kdo vzbudí nadpřirozenou
lítost a opravdové předsevzetí a že odpustků mů
že dosici pouze takový křesťan, který svátost po
kání přijal hodně, s myslí opravdu kajícnou. Leč
odpustky Jana XXIII.přece byly spojeny, také s o
tázkou peněžní a plnomocník papežův Václav
Tiem počínal si při nabízení odpustků jako bez
ohledný obchodník. Docela k rychlejšímu sbírání
odpustkových peněz pronajímal celá arcijáhenství,
dekanáty a jednotlivé kostely zištným kněžím,
kterým dovoleno ze sebraných peněz ponechati
si značné provise. Proti podobnému kupčení bro
jili čeští reformátoři již dříve. Nyní způsob sbírání
peněz na křížovou válku přirozeně těžce nesli i
konservativči. Břitce psal proti tomu Ludolf Za
háňský, přísně kritisoval takový způsob i Štěpán
Páleč, který již cestu viklefistů opustil. Strana
Husova však přikročila bez meškání k radikální
akci. Hus postavil se proti odpustkové bule v ká
záních a plamen vzdoru přenesl na universitu, kde
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učinil se svými přáteli smělý dotaz, mají-li členové

university dávati peníze na válku proti Ladislavovi.
Otázka tato, na pohled reformační a význa

mu omezeného, měla ve skutečnosti dosah obrov
ský; její zásadní důležitosti nepochopili ani mnozí
z těch, kteří o ní rokovali. Jednalo se o to, má-li
universita provésti otevřený vzdor proti papežské
kurii; universita měla se vysloviti, zda papež smí
svobodu svého území hájiti mocí brannou. Nastá
vala zásadní otázka, zda jest dovolena davům mí
sto poslušnosti bezohledná kritika papežského na
řízení, zda křesťanstvo má právo libovolně naří
zení kurie odmítnouti. Jestliže se smí vystoupiti
ostře proti bule odpustkové, bude brzy přirozeně
volno odmítati i jiné — třebas sebe lepší — de
krety papežské. Zkrátka Odmítnutím odpustkové
buly by se byl převracel dosavadní správní řád
církve. Tedy lehce vysvětlitelno, že všichni pří
tomní doktoři theologie (Páleč, Stanislav ze Znoj
ma, Jan Eliášův atd.) proti všetečné otázce se 0
hradili. Prohlásili, že nemají práva posuzovati buly;
ani se protiviti rozkazům královým, jimiž byly
schváleny. (Vždyť přece Hus nedávno sám nazý
val rebely ty, kteří se zpěčovali poslechnouti |krále.) K mínění doktorů přidala se většina uni
versity, Hus byl přehlasován,

Leč reformátor řítil se dále. Kázal. proti papež
ským bulám prudce a ohlásil o nich na den 7.
června disputaci. Konservativci ovšem hleděli tak
radikální počin překaziti. Když byl Hus předvolán
před arcibiskupa Albíka, prohlásil, že chce rád na
plniti přikázání apoštolská, jestliže by však se
znal v razkazech papežských. něco odporného na
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učení apoštolskému, neposlechne, i kdyby mu hrozilo upálení.
Z TifěPTogická fakulta chopila se ještě jedné
brzdy: zakázala všem bakalářům vystupovati proti
bulám; tím chtěla také zastaviti Husa, řítícího se
po nakloněné ploše, protože i on byl bakalářem
theologie. Leč Hus posmíval se tomu zákazu na
universitě i s kazatelny. Ačkoliv universita tolik
pro Husa učinila, neuznával reformátor, že by zase
měl k ní vážných povinností vzájemných, že by
měl podléhati disciplinárnímu řádu jako jiní čle
nové. Zkrátka osobovál si právo veleti všude a
nebýti podřízen nikomu. Byl-li odkazován do mezí
právních, hned měl přichystán na svou omluvu
některý tendenční výklad evangelia.

Disputace tedy konána ve veliké koleji Karlo
ě přece. Dostavil se obrovský počet zfanatiso

vaných občanů, tak že rektor university, Marek
z Hradce, vší silou musil se namáhati, aby uklidnil
hluk a reptání podrážděných davů a zjednal ob
stojné uklidnění. Při proslovu řFlusovějiž to plnilo
údivem, že Hus předem (iak bylo zvykem) nepro
hlásil, že náhledy své podrobuje učitelské auto
ritě církve; řeč jeho byla zcela viklefská, uznával
za autoritu jen Písmo a zákon Kristův. Promluva
byla ironická, oplývala uštěpačnými sofismaty.
Ovšem Za slov Husových jitření proti konserva
tivcům stoupalo. Mistr Lev řekl, aby Hus pověděl
papeži v Římě do očí, č6 promluvil v koleji, pro

tože papež v Praze není, ale OZváSněný dav chtělodpůrce Husovy ukřičeti a úKkamenovati. (Snad
proto nastalo tak veliké pobouření, že trefná po
známka Lvova byla velice časová. Hus proti pa
peži mluvil mnoho, ale vyhýbal se rozmluvě s pa
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pežem samým a s papežským tribunálem úzkost
livě. Správně r. 1414 Páleč poznamenal, že jest
planou výmluvou Husovo tvrzení, jako by mu ne
byla zabezpečena za účelem ospravedlnění ochra
na života; byla mu přece nabízena ochrana proti
násilí; protože se však bál odsouzení, žádal ochra
nu proti právu, jaká nemůže se dáti nikomu; při
povolání k osobnímu odpovídání v 'záležitostech
víry nedovoluje právo prostřednictví zástupců.
Hlídka 1910, 177.) Korunu všemu dal dobrodružný
Jeronym z Prahy, který ohnivou výmluvností pří
tomné studenty tak uchvátil, že již se chystali
v počtu velikém s nímjíti na radnici, když prohlá
sil, že před samými konšely proti Janovým od
pustkům bude mluviti. Po dokonání bouřlivé dis
putace doprovodili studenti Jeronýma k jeho pří
bytku v počtu větším než Husa samého.

A teď dravé proudy prazvláštní reformace va
lily se v před hukotem zdvojnásobeným.

Hus pokračoval na kázání v ostrých výpa
dech a rozpisoval agitační listy do Polska a Uher.
Ve zfanatisovaných davech bujel duch jizlivosti,
páchány z nekřesťanské škodolibosti demonstrace,
které byl zřetelným důkazem, jak právě vynika
jící bod učení Kristova — totiž příkaz lásky k bliž
nímu — jest bezohledně do prachu šlapán 'těmi,
kteří se hlásili do cechu občanů reformujících. 20.
června nalezli sběratelé odpustkových peněz
v truhle svatovítské spis, v němž nazýváni belia
listy, asmodeisty a mamonisty a který končil slo
vy: »Více jest věřiti Husovi pravdomluvnému, než
sboru prelátů podvodnému!« — .Širé davy něj
snadněji se chytnou na hesla jednoduchá, vznik
nuvší třebas znásilněním skutečnosti, Istivým zjed
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, nodušením toho, co jest v podstatě velice složité
a co se dotýká zájmů nejrůznějších. Kdež by si
davy lámaly hlavu, jak byla komplikovaná otázka
odpustků, co všecko v sobě tajila pro administra
tivu církve, pro budoucnost. Páleč napsal, že stou
|penci Husovi říkají: »Kdo se drží Husa, drží se
pravdy; kdo odstupuje od Husa, odstupuje od
pravdy.« Přikládají velikou váhu spisům, které
mluví v jejich prospěch, ale pohrdají výroky sv.
otců,. zákony a spisy svatých, jež chválila církev,
jmenujíce je lidskými tradicemi. (Hlídka 1910, 264
265.) Do lidu vhozeno prostě heslo proti hrabivo
sti, proti svatokupectví. Na těch slovech utkvěla
mysl prostého lidu, nedomýšlejíc dosahu protiod
pustkového boje,

Ještě jiné heslo zvířilo bouři proti konserva
tivcům, Provolávalo se, že reformaci maří Němci
z nenávisti k českému lidu. Nacionálního zápalu
bylo zneužito k boji proti ideám, které přece hájili
neochvějně povolaní a velice učení Čechové. Kdo
z Čechů se odvážil brániti konservativní řády,
hned byl demagogicky podezříván z nepřátelství
proti lidu českému. Otázka církevní byla umělko

vaněSsplétánaina S otázkou národnostní v gordický
luzel, jeiž dovedl rozplésti jen člověk důmyslný —
ale nikdy prosté davy.

Zatím však viklefisté čeští při svých radi
kálních cílech ve skutečnosti pramálo se ohlíželi
na to, z jaké národnosti jsou jejich spojenci nebo
protivníci. Vděčně přijímali i každou podporu kte
réhokoli cizince při svém boji proti mistrům čes
kým. Viklefisté čeští nelpěli toliko na revolučních

myšlenkách cizince Viklefa a cizích bludech vald
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ských, jim byl velice vítaným pomocníkem i ně
mecký kacířský mistr Mikuláš z Drážďan. Tento
kněz vystupuje v popředí již r. 1408za aféry Abra
hamovy radikálním spisem proti přísaze a trestu
smrti na kacíře. Drážďanští bludaři, kteří šířili
bludy valdské, měli docela v Praze bursu a školu
v domě Národa u Černé růže na Příkopech. The
ologové, kteří byli pro své bludy vyháněni z Dráž
ďan, nalezli v Praze vítané útočiště; škola dráž
ďanská byla ve styku s veřejností pražskou. ne
toliko žactvem (z větší části německým), ale i pří
mo společenskými vztahy k vůdcům hnutí vikleí
ského. Vliv této školy na útvar náboženských po
měrů pražských byl velmi značný. Hus na obranu
Viklefovu užil r. 1412 myšlenek traktátu Mikulá
šova >De auadruplici missione<. Ve svém kázání
»Dixit Martha« užil Hus celých částí Mikulášova
spisu »De purgatorio«. Jak se málo ohlížel na ně
mecký původ toho spisu, vysvítá z toho, že při
opisování ani mnoho nepřemýšlel o obsahu cizin
cova traktátu; zařadil totiž části Mikulášova spisu
do svého kázání tak nevhodně, že právě ty řádky
se myšlenkově neshodují s jinými místy Husovy
řeči. Mikulášovy velice radikální traktáty staly se
brzy velice kyprou půdou pro táborské zamítání
řeholí, stavovských rozdílů, očistce, bohoslužeb
ných obřadů a rouch. Při zavádění kalicha v Praze
měla škola drážďanská velmi značný podíl. (Hlíd
ka 1914. 36, 38, 209, 760—764.)
Jestliže tedy byli pravověrci němečtí v Praze od
mítáni, byli tam bludaři národnosti německé ví
táni s.otevřenou náručí. A přece demagogie zne-.
užila národnostních ideí k velikému odporu prot
konservatismu.
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Odpůrci odpustkových poplatků zavírali stříz
livým úvahám bránu schválně, nedopovědělí tam,
kde byli povinni vykládat! mnoho. Davy byly

(zpracovány již tak, že věřily Husovi slepě a beze

) všeho rozmyšlení prohlašovaly Husovy odpůrceza podvodníky. Málo davům platilo, že sama arci
[biskupská konsistoř vydala nařízení, aby se při
sbírání peněz předešlo některým křiklavým, po
horšlivým způsobům, jaké vzbudily odpor již za
milostivého léta r. 1393. (Srv. Tomek JII, 511.) To
však jest velice poučno, že Hus vynasnažil se
vzbuditi proti odpustkům silný odpor v Čechách
dříve, než odpustkové buly do Prahy došly a než
tedy mohly nějaké nepřístojnosti při sbírání peněz
lid popuditi. Hus ve zvláštním traktátci předpo
vídal, že pro odpustky vzniknou v Čechách nepo
koje a že pro odpor proti bulám hrozí Čechám ve
liké protivenství. Odpustky prý zaviní veliké 0
klamání mnohých duší, které budou dávati pení
ze, ale odpustků nedosáhnou. Jest se obávati v Če
chách velikého rozkolu, protože mnoho věřících
jest poučeno z Písma o nedovolenosti takového
jednání. Jsou to odpustky lživé; lépe jest prý vě
řiti pohanům, než římské kurii.

Hus věděl, že by se Praha zachovala vůči od
pustkům rozvážně, kdyby čelní viklefisté proti
nim neštvali. Také dobře věděl, že veliký odpor
zaviní v přední řadě právě agitace viklelistů; pro
to také mohl snadno předpovídati. Ale ve svém
spisku odvážil se tvrditi, Že vina za všecky ná
slédky padne na krále, nezamézí-li hlásání buly.

„Prý by učinil Václav IV. dobře, jestliže by svolal
mistry, kazatele a universitu k vůli úradě, zda pa
pežský počin má základ v zákoně Božím a zda
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jest k prospěchu království. Tedy Hus rozvinul
velice útočnou agitaci již dříve, než odpustky byly
v Praze hlásány. Panovník ovšem proti samému
papeži přímo se postaviti nechtěl. Jelikož tedy
Husovi se nezdařilo vymoci zákaz shora, hleděl
zameziti hlásání odpustků zdola; k čemu radil
králi, vykonal svémocně sám se svými spojenci,
bez autority královy a proti zápovědi fakulty the
ologické. (Hlídka 1912, 753—757.)

24. června bral se ulicemi pražskými maškar
ní průvod, uspořádaný Jeronymem a dvořanem
královským, Voksou z Valdštejna. Z Malé Strany
vyjel vůz, na němž seděl student přestrojený za
veřejnou nevěstku. Na krku a na rukou měl stří
brné zvonečky, zpředu visely na něm papežské
buly odpustkové. Před vozem i za ním šlo na sta
rozpustilců, většinou studentů, ozbrojených meči
nebo holemi. Několik přestrojených za biřice vy
volávalo, že vezou buly a písma jednoho kacíře a
rufiana, aby byly jakožto kacířské spáleny. Na
Karlově náměstí pak za velikého shonu a lomozu
přečetných jízlivců došlo k spálení listin na hra
nici. Vedle byla umístěna železná truhla (na po
tupu truhel, do nichž sbírány odpustkové peníze),
do které házeny na posměch místo peněz bez
cenné věci, mezi jinými i potupný spisek o od
pustcích. (Helfert, 121.) Z návodu Jeronymova pak
mnoho jinochů chodilo po kostelích, kdež kazate
lům, doporučujícím odpustky, hlasitě odmlouvali,
nazývajíce je lháři a podvodníky. (Flaišhans, 287.)

Pravá reformace velebně se nese jako po
svátné zvuky varhan, demagogie podobá se zvu
kům vřískavého kolovrátku, vybízejícího k dová
divému křepčení. Linie skutečné reformace rozvíjí
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se vznešeně a nehlučně jako dílo andělské, přiná
šejíc pokoj srdcím dobré vůle; demagogie k vůli
dryáčnické reklamě probouzí nekřesťanské vášně,
volá za proroky a soudce idividua zlomyslná. Re
formace zdárná má na zřeteli veliké slovo sv. Te
rezie: »Pokora jest pravdou«; proniká srdce i le
dví jednotlivců příkazem důkladného sebezpytu a
lítosti, plameném posvátného nadšení. Demagogie
hlučně se valící na ulici místo získávání srdcí pra
cuje fysickým násilím; demagogie dráždí a roz
trpčení občanů podrážděných jest jí vítaným pod
palem k dalším výstřednostem.

Jak málo vybíraví byli svedení horkokrevní
akademikové v boji proti mistrům konservativ
ním. o tom píše v »Alma et venerabilis« Stanislav
ze Znojma: »Jak velice klesají ve mravech cír
kevních'« Vytýká jim, že nemají k představeným
úcty, že hulákají nestoudné, potupné písničky a
lidskými výměty znešvařují misterské kathedry,
portály a dvéře. Kárá, že nespravedlivě jiné ob
čany bijí, že loupí majetek církevní. (Hlídka 1911,
396.)

Jestliže viklefisté tolik zdůrazňovali povahu
Písma, měli uvážiti, zda v evangeliu jsou někde
jedovaté ironie, cynické satyry; rovněž maškarní
demonstrace v Písmu se neodporučují. Místo pod
palování vzdoru, jehož cíl byl tolik neurčitý, měli
se vážně zamysliti, zda byla schopna české věřící
zdemoralisovati mimořádná daň, provázená upřím
nou lítostí nad spáchanými hříchy. V době, kdy
pravidelné válečné daně nebylo a kdy přece je
nom papežská svoboda byla tolik spiata se samo
statností politickou, sahalo se po takových obran
ných prostředcích, jaké doba vyžadovala. Kdyby
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byli Čechové setrvali dle přání Zbyňkova v po
slušenství Řehoře XII., nebylo potřebí platiti od
pustkové taxy na válku, protože Ladislav byl te
hdy právě politickým spojencem Řehoře XII. Pa
pež Jan XXIII byl před hněvem viklefistů skryt,
za jeho nařízení bylo trestáno kněžstvo české a
sice proto, že se stavělo proti církevní anarchii
a soudcům zcela nepovolaným.

Na žádost bohoslovecké fakulty, kněžstva a
legátů papežských král v polovici června na zám
ku Žebráce rozhodl, aby se neodvážil nikdo pod
trestem smrti bulám papežským odporovati. V
theologické fakultě bylo tehdy osm doktorů: Pá
leč, Stanislav ze Znojma, Jan Eliášův, Ondřej
z Brodu, Petr ze Znojma, Matouš ze Zbraslavě a
dva Němci (Jan Hildeisen a Hermann eremita).
Tito doktoři předložili králi na jeho žádost dobro
zdání o výše zmíněných 45 článcích Viklefových
a připojili své odsouzení šesti artikulů vybraných,
z kázání Husových: Jest kacířstvím jinak souditi
o svátostech a klíčích církve než církev římská;
bludem jest učení, že Antikrist již na svět přišel a
kraluje; blud, že nařízení svatých otcův a chvali
tebné zvyky církevní se nemají zachovávati pro
to, že nejsou obsaženy v Písmu;; jest blud, že se
nemají uctívati:od věřícíchostatky svatých; blu
dem jest domnívati se, že kněz nerozhřešuje slu
žebně při-svátosti pokání, leč. toliko zpovídajícímu
se rozhřešení ohlašuje; konečně jest bludem, že
by nemohl papež volati Kristovy věřící nebo od
nich pomoci žádati k hájení stolice apoštolské a
k pokárání protivníků a nepřátel křesťanských,
uděluje těm, kdož věrně přispějí, opravdově litují
a se žpovídají, plného odpuštění hříchů. Fakulta
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navrhla, aby se tyto bludy zavrhly veřejně, a ko
nečně předkládala králi ještě tři návrhy: nechť se
vyhlásí královské nařízení o neodporování bulám
za spravedlivé a svaté; ať se zapoví kázání těm
kazatelům, kteří zavinili nepokoje a různice.v li
du; má se oznámiti, že mistři theologie proti Hu
sovi nepíší proto, že svých spisů jim nevydal, ač
koli byl několikrát vyzván. (Flajšhaus, 288. Sed
lák: Studie I, 39.)

Toto: dobrozdání předloženo králi na Žebráce
10. července 1412 za přítomnosti vynikajících 0
sobností. Fakulta bohoslovecká navrhla, aby bylo
slavnostně zdůrazněno zatracení předložených ka-,
cířských článků a aby byli z království vyhnáni
mistři, kteří by tomu zatracení odporovali.

Leč. viklefskou vášeň nebylo již možno za
staviti pouhým zákazem. Právě v neděli, kdy se
radil král na Žebráce o uklidnění rozbrojů, dodali
si kazatelé v Praze odvahy k odporučování od
pustků. Lid zfanatisovaný vlastně již čekal dy
chtivě na záminku k demonstracím — jinak by
byli výtržníci nepřišli poslechnout kazatelů ne
oblíbených. V celé řadě kostelův pokřikovali vý
tržníci jednotlivě i houfně kazatelům na odpor. Ně
kteří odnesli svou odvahu zbitím. Leč tři jinoši
na výstrahu jiným byli zatčeni: Jan (prý hudec
ze Slaného), Martin (prý student), Stašek (prý
švec polské národnosti). Mladíci odvedeni na rad
nici. Viklefisté snadno mohli předvídati, k čemu
horečnou agitací protiodpustkovou dojde; věděli,
že zvláště poštvaný nevědomý lid těžko se zdrží.
Nebylo jejich povinností včasně vlíti utišující olej
do rozbouřených vln a dravý proud Široce se roz
lévající svésti do určitých břehů? Jestliže přední
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harcovníci viklefismu tak často odporučovali trpě
livost a pokoru konservativcům, proč v podob
ném smyslu nemluvili k vlastním lidem aspoň v
okamžicích velice kritických? Kdo činil nyní z do
mů modlitby domy fanatických svárů? Uvažme,
k jakým dalším scénám mohlo docházeti v chrá
mech po té neděli, kdyby žádný z výtržníků ne
byl potrestán! Málokterý kněz konservativní by
se odvážil vstoupiti na kazatelnu z obavy před
bezohledným soudem poštvané ulice, která příště
by reptala zase proti slovům jiným.

Vůdcové viklefismu dlouho nepřemýšleli, zda
tři mladíci byli aposičníky vhodnými a zda igno
rantům přísluší právo prováděti kritiku hned v
kostele. Naopak zatčení rozvířilo vlny fanatismu
v bouři velikou.

Hus hned druhého dne ráno kráčel v čele asi
dvou tisíc studentů, mistrův a obecného lidu na
staroměstskou radnici. Ovšem byl předpuštěn jen
s několika mistry, protože se dobře vědělo, jak
by skončila rozmluva s celým rozvášněným da
vem, který si učinil úsudek beze všech výslechů
již předem. Hus prosil konšely, aby zajatých jino
chů netrestali. Prohlásil, že sám jest původcem
toho, aby těm odpustkům bylo odpíráno; proto,
jestliže by měli výtržníkům něco .učiniti, nechť
trestají dříve jeho.

Konšelé ovšem věděli, že Husova ochota k u
trpení jest laciná; zda bylo vůbec možno mistrovi
způsobiti nyní jakékoli protivenství před zraky
vzrůstajícího množství lidu? Přece však nechtěli
ustoupiti na celé čáře. Tázali se Husa, zda chce
teď hasiti, co sám nastroil a nemá-li na tom dosti,
že vzbouřil universitu. Konečně konšelé upokojili
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přítomné mistry slibem, že se jinochům násilí ne
stane.,

Když však po tomto ujištění zástup se rozchá
zel, rada (ze dvou třetin německá) nabyla odvahy
k potrestání v duchunařízeří králova. Zástup 0
zbrojenců jinochy vyvedl. Ale protože nastávalo
veliké shluknutí vracejícího se lidu, nedošla stráž
až na obyčejné místo popravní (na severní straně
novoměstského náměstí); mladíci v těsném kruhu
oděnců byli sťatí již na rohu Železné ulice. Biřic
pak na výstrahu provolal, že se každému stane
totéž, kdo by se podobného dopustil, Odpovědí
však bylo hromadné reptání, mnozí ze zástupů
volali, že jsou rovněž ochotni podstoupiti smrt se
sťatými. Žoldnéři s počátku zatkli několik osob
ku předu se deroucích, ale protože odpor nabýval
tvářnosti stále hrozivější, brzy zatýkání přeru
šeno. Když ozbrojenci ustoupili, položila jedna že
na na sťaté tři bílá prostřeradla. V té chvíli právě
vracel se zástup mistrů, bakalářů a studentů, kteří
byli doprovodili Husa do jeho' příbytku. Tu se
hned seřadil obrovský průvod; mistr Jan z Jičína
zapěl velikým hlasem »lsti sunt sancti« (tito jsvou
svatí) dle obyčeje zpěvu o svatých mučednicích.
Těla sťatých nesena v slavném pohřebním prů
vodu s radostným zpěvem a velikou hrdostí do
Betlema, kdež za velikého pohnutí pochována.
(Helfert, 122. Tomek III, 519—520.)

Byla patrná veliká moc citové nálady na

vrstvy vedené od viklefistů. Nepřemýšlelo se, zda
se přece mladíci neprovinili, Stačil hlas vůdců, sta
čila prolitá krev k náhlé oslavě. Vřelá přízeň k vý
tržníkům stoupala tím více, že byli odsouzeniod
Němců. Římská církev teprve po nejdůkladnějším
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né hvězdy křesťanských ctností za světce. Vikle
fisté však si kanonisační proces zkrátili co nei
více, prohlašovali. výtržníky za Kristovy mučed
níky ihned, jakmile seznali, že se jich zasfal Hus.
A jestliže lidé, kteří rušili slova kazatelů v kostele,
byli v očích lidu mučedníky, pak zcela logicky
protivníci takých výtržností byli považováni od
téhož lidu za nepřátele reformace a zákona Páně.
Zkrátka propast mezi konservativci a novotáři po
popravě se velice prohloubila. V pohřebním prů
vodu nekráčeli pouze jízlivci, kteří vystrojili maš
karádu na potupu papežských bul. Viklefisté svou
agitací přilákali do svých řad i celé zástupy lidí
velice zbožných, mysticky zanícených; využili
jejich křesťanského zápalu k podpoře novotářství,
jež směřovalo k jiným pólům než k zdravé a
trvalé reformaci.

V Praze se hlučně protestovalo, proč konšelé
dali stíti lidi nevinné, několik dní několik set lidí
přicházelo před radnici, provolávajíce, že chtějí
též zemříti pro onu pravdu. .Čím však více biřici
provolávali, aby se lidé před radnicí nescházeli,
čímvíce zástupy rozháněli, tím přicházelo občanů
více. Ti, kteří byli zatčeni hned po popravě, ne
chtěli vazbu opustiti, tak že byli vylákáni ze šat
lavy radniční lstí a pak odehnáni.

Král se velice rozhněval nad davovými mani
festacemi a hrozil vášnivě, ale konšelé se báli po-!
kutovati dále.

A což Hus, který přece sám veřejně vyznal,
že sám jest původcem reptání v chrámech? By
dobrým diplomatem; jeho popularita vedením prů
vodu na radnici vzrostla, ale tolik věděl, že za
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svůj veliký vliv děkuje značné pomoci dvora krá
lovského. Den po slavném pohřbu jinochů dal slou
žiti místo obvyklého rekviem oficium o mučední
cích, jako by byla svatest jinochů zaručena, tak
že modliteb za jejich duše netřeba. V neděli nato
(17. července) byla kaple betlemská přeplněna po
sluchači, kteří s lačnou zvědavostí čekali, co pro
mluví Hus o jinoších. Pražský lid již si zvykl na
to, že betlemská kázání byla ozvěnou událostí
současných. Tudíž nyní plamen vášně dychtil tím
více po novém podpalu; vždyť novotářství bylo
hrdo na první mučedníky. Leč Hus zklamal tento
krát posluchačstvo značně. Starý letopisec zazna
menal, že Hus o popravě »slova neřeklna kázání;
a byl se příliš veliký lid proto sšel do Betlema.«
Někteří reptali, že mu zamkli ústa páni a biřic.
(Staří letopisové, 18.) Z toho patrna výslednice
viklefské výchovy lidu. Lid byl drážděn uměle,
toužil po sensaci, vymáhal ji na svých vychova
telích. Hus však, který v čele obrovského zástupu
projevil tak velikou statečnost, ulekl se pak hněvu
královského, zvolil stanovisko vyčkávací. Husa
velice mrzelo, že davy, které ho tak vysoko vy
nesly, najednou se rozpačitě táží, zda nechce mistr
prchati od duchů, které vyvolal. Když tedy Hus
ohledal napřed bezpečnost půdy k dalšímu. pocho
du, hned se vynasnažil, aby svou klesající popu
laritu vzpřímil. Vždyť davy nutily k radikalismu
samy, tak že ten, který dříve vedl a unášel, byl
nyní chtěj nechtěj veden a unášen sám.

"K slavnostnímu zavržení 51 artikulů dle naří
zení králova 16. července konána veliká schůze
na radnici, kam se však dostavila z university sko
ro jen fakulta theologická. Flusova strana měla
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však oposiční schůzi v koleji Karlově a vyslala
do radnice pouze deputaci k vyzvání mistrů, aby
šli do koleje jako místa universitního. Leč depu
tace Sama vyzvána, aby podepsala zavržení arti
kulů. Viklefisté však žádali, aby byly proti nim u
vedeny důvody z Písma; to ovšem znamenalo,
že se dorozuměti nechtějí, protože dovedli vždy
cky k svým účelům výroky Písma tak si vybí

rati, tak je přehazovati a tak vykládati, jak se tohodilo jejich cílům.
Když Hus řečnil, že kněz sebe nevědomější

a hloupější vždy nějakou výmluvu nalezne v Pí
smu, tehdy se jeho argumentace viklefistům velice
líbila. Ani si nevzpomněli, že lze užíti téže taktiky
prot novotářům; katolíci mohli dokazovati týmž
právem, jak viklefisté pro každý svůj blud chytře
dovedou nalézti některé věty biblické, tendenčně
vytržené z kontextu.

Jestliže viklefisté kalili vodu úskočným tvrze
ním, že články Viklefovy chtějí držeti pouze ve
smyslu dobrém, prozrazovali sami, že lze dávati
dvojí výklad i knize současné. Nedovedli tedy po
chopiti, že lze různě vykládati bibli, která byla
tak pradávného původu? Tak- prostomyslní roz
hodně nebyli, aby věřili, že bible jest učebnicí
zcela jasnou a zákoníkem, který pro svou zřetel
nost se vykládá sám. Bystřejším z nich bylo zcela
patrno, že věty Písma sv. při odmítnutí autority
papežského stolce lze vykládati ve smyslu dob
rém i bludném volněji než články Vikleiovy. Člen
deputace rektor Marek z Hradce prohlásil, že ně
které z 45 článků mají smysl dobrý a v tom smy
slu jich nechce popříti. Leč neuvedl žádného člán
ku, který by měl smysl dvojí, hleděl vyváznouti

22
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pasti slovní. hříčkou; prý věta >Deus est« (Bůh
jest) v latinském textu může míti smysl bludný,
t. j. »>Bůhjí«. Jak se tedy chytali do vlastních te
nat lidé, kteří prohlašovali za jediný zákoník vě
roučný literu, nedbajíce ducha, který literu oži
vuje, živé autority vysvětlující! Proč ta neustálá
bázeň o Vikleia, jako by platil víc než všichni
svatí otcové a jako by správné myšlenky Viklefo
vy nebyly obsaženy v četných spisech katolic
kých? Synoda na radnici učinila zastrašující nález.
Páleč pak vyhověl stálým dotazům viklefistů po
důkazech z Písma tím, že jim vysokým hlasem ci
toval: »Kdo by pak zpýchal, nechtě poslechnouti
rozkázání kněze, kterýž toho času posluhuje Ho
spodinu Bohu tvému, a výpovědi soudce, umře
člověk ten a odejmeš zlé z Israele.« (Deuter. 17,
12.) Tato slova Písma zajisté byla velice zřetelná.
(Flaišhans, 292—293. Sedlák: Studie I, 36—42.)

. Viklefisté seznali v následujících dnech, že je
jich posice jsou pevné; konservativci počínali si
ustrašeně. Tu Hus hájil třemi velikými přednáš
kami šest článků Viklefových; jeho slova, převra
cející dosavadní řád církevní způsobem křikla
vým, svědčila zřetelně, že po dobrém se sváry již
rozhodně nesrovnají. V neděli pak (24. července)
již také v Betlemě vystoupil bezohledně. Vychva
loval popravené mladíky a jejich »nevinnou smrt«;
docela prohlásil, že by celou kapli plnou zlata ne
vzal za ty hrdiny, kteří se postavili směle proti
tlamě Antikristově. Připojil napomenutí, aby se
posluchači nedali odstrašiti žádnými mukami od
»poznané pravdy«. (Staří letopisové, 19. Flaiš
hans, 295.) Ve svém výkladu o svatokupectví pra
ví, že kněží, odporučující odpustky, olupovali lid
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řečmi lživými. »Avšak milý Pán Bůh dal jest dob
rým kněžím Ducha svatého, že sů směle proti těm
lhářóm kázali, a věrným laikóm, že sú hrdel svých
směle nasadili a tři životy své Bohu obětovali:
Martin, Jan a Stašek, jenž sů pro odvolání lživých
kázání v Praze stínáni... Chvála buď tobě, milý
Kriste, že ještě dáváš svým věrným také dary,
aby tvů pravdu vyznali'« (Erben I, 399.)

Když Husa pro jeho křiklavé omyly okřiko
vali v Kostnici učení otcové, Hus tím byl velice!
roztrpčen, ačkoli se mu nevskakovalo do řeči při
bohoslužbách.

Tou zjištěnou »pravdou« tří mladíků ovšem
zatím byla zásada, že mohou i neučení laikové v
chrámech na kněze pokřikovati. Který skutečný
světec hájil své zásady formou tak fanatickou?
Jelikož Hus činil ostré výpady proti titulaturám
papežským, vytkl mu Páleč, že by raději nazýval
svatými své neumělé stoupence než papeže; vždyť
Hus za svaté prohlásil po způsobu papeže tři la
iky. kteří odporovali rozkazům královským i pa
pežským. Tolik prý jejich svatost na kázání vyná
šel, že Husovy pobožnůstkářské ženy a jiní jejich
krev šátky vytírali, ba ji lízali a jak v den jejich
pohřbu tak ve výročí nepěli mše sv. zemřelých,
nýbrž o mučednících. Páleč projevuje údiv nad
tak náhlým a neopodstatněným| svatořečením.
(Hlídka 1910, 94.) ,

Při soudu v Kostnici připomněl Páleč, jak
tři jinoši byli popravění proto, že jednali proti zá

jkazu královu. řus však je prohlásil za svaté, očemž svědčí též dvacátá kapitola Husova spisu
»De ecclesia«. Tudíž přečteno, jak Hus přizpůso
boval k pochvale jinochů text: »Padnou od meče a
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od plamene a v zajetí a v loupež dnův a připojí

|: k nim Istivě.« (Dan. 11, 33—34.)Toto proroctvíprý se naplnilo na finoších, kteří vzdorujíce kla
*«mům Antikristovým, od meče padli. Jiní taktéž

prý hrdla svá nasadili a opět k nim Istivě jsou
připojeni jiní, kteří se dali na útěk, zastrašení byv
še hrozbami Antikristovými.

Hus již v Kostnici při jednání o aféře mladíků
nevolal (jako na pražské radnici), že sám zavinil
jejich chování, nevyzýval, aby byl za výtržnost
jinochů potrestán, protože nyní proti němu nestáli
zastrašení konšelé. Poznamenal pouze o jinoších:
»Pravda jest, že byli odpraveni, ale že bych já
je byl dal odnésti při zpěvu takovém ((Isti sunt
sancti), není pravda.« (Lenz: Učení, 323—324.)

Hus odsuzoval krátce a manifestačně bez
(zvláštního výslechu, ale Husa samého posud ku

rie římská definitivně neodsoudila. Spor se protáhl
dlouho. Teprve ke konci července r. 1412 byla od
kurie opětována a stížena klatba dosavadní. Roz
hodnuto též, že má nastoupiti reaggravace (opět
né stížení), jestliže by se Hus do 20 dní nepolepšil.
Klatba vyřčena i na pět hlavních stoupenců Hu
sových. Při použití všech přísných opatření, jež
klatba nařizovala, stal by se Hus psancem nej
ubožším. Ke všemu ještě nářídil papež, aby by!
Hus zatčen, souzen od arcibiskupa anebo biskupa
litomyšlského a upálen. Betlemská kaple nechť
jest rozbořena a srovnána se zemí.

Tu se Hus odvolal od papeže, »zlého Anti
krista« — >k Ježíši Kristu, pánu, soudci nejspra
vedlivějšímu«. V latinském prohlášení Hus oká
zale, vybroušeným slohem rozvádí své rozhod
nutí, pravě také: »Odvolávám se od těžkého po

| itačení, nespravedlivého rozsudku a předestřeného
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vyobcování biskupů, zákoníkův a farizeův a soud
ců na stolici Mojžíšově sedících k Bohu, jemu po
roučeje při svou, následuje šlépěje Spasitele Ježíše
Krista.« (Flaišhans, 303.) Exaltovaná vyhláška 0
všem nedovedla uvésti ve zmatek theology roz
umné, kteří jasně viděli, že by se takovým způso
bem mohla podvraceti na zemi každá soudcovská
stolice. Po Husovi mohli přijíti chytří přestupníci,
kteří by také žádali, aby se do jejich pře nepletla
autorita viditelná, aby se tedy sečkalo, jak a kdy
sám Kristus rozhodne. Hus osvědčoval, že se chce
podrobiti souduKristovu, apoštolů, sv. otců a
obecné církve; na to mu Páleč odpověděltrefně,
žeKristus s apoštoly ovšem zasednou k soudu —
ale až v den soudný; zde viditelně autoritativního
soudu nevykonávají, rovněž nikoli učitelé církev
ní; také nelze shromážditi obecnou církev (ve
smyslu Husově), tak že tato nemá také moci auto
ritativní; patrně prý tedy chce Hus oddáliti soud
nad sebou až doúdolí josafatského. Když se Fu
sovi nepodařilo dostati papeže na svou stranu, od
mítá soudce každého; aby pak před laiky nepřišel
do rozpaků, že se žádnému soudu nechce podro
biti, prohlašuje, že chce míti soudcem Písmo sv.
Bible však nemluví, není totiž živá, ale kdyby
mohla mluviti, odsoudila by viklefisty pro bludy;
leč oni by se jejímu výroku zrovna tak nepodro
bili, jako se nechtějí podrobiti soudci církevnímu.«
(Hlídka 1910, 181.) Mluvil-li Hus tak rád o vý
hradní autoritě Písma, věděl přece zřetelně, že
se vzpírá takovému postupu soudního práva, ja
ký samo Písmo určitě naznačuje. Vždyť sám jin
dy citoval: »Shřeší-li nad tebů bratr tvój. jdi a
pctreskci ho... přijmik sobě jednoho neb dva...
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Pakliť obce neuposlůchá, buď tobě jako pohan a
zjevný hříšník.« (Erben I, 240.)

Leč odvážil-li se někdo Husa vyzvati, aby
tedy církve uposlechl, měl mistr již připravenou
širokou bránu k vyklouznutí svou definicí církve;
jemu byla církev neviditelná společnost předzří
zených anebo >»sbor svatých všech«. (Erben I,
139—140.) Kde tedy vlastně podle této definice
církevní tribunál hledati? Tudíž Ius na jiném mí
stě vlastně zcela správně pověděl: »Veliké jest
potřebí, církev svatů z víry některak již poznati;
neb neznání církvi svaté činí v lidu mnoho blu
dóv.« (Erben I, 24.) Ano — zmatené pojmy viklef
ské naplodily těch bludů celou řadu!

| Velmoži a obce dle Husa měli právo přísně
bdíti nad zachováním náboženského řádu, ©měli
právo i kněze trestati. Kněz má prý přijmouti 0
chotně trestání i od ženy. (Erben I, 241.) Ale pro
sebe Hus zformuloval výsadu odvolání ode všech
trestů církevních k samému Kristu! Týmž odvolá
ním však mohli odpověděti na zatracovací přísné
dekrety Husovy kněží konservativní ve prospěch
vlastní.

Když vypršela lhůta poskytnutá Husovi k 0
brácení, přestávali kněží dle papežské vůle konati
bohoslužby. Došlo i k pokusům zajmouti Husa a
zbořiti betlemskou kapli. Tu na radu královského
dvora i jiných přátel Hus v říjnu opustil Prahu,
nepoučiv stoupence, jakým sorganisováním Ize vy
nutiti pro viklefské novoty trvalou platnost, jakou
positivní prací možno sjednotiti na pevných zákla
dech společnost novou, znající jasně jak cíl, tak
prostředky k plánovité oposici..

Boi proti konservativcům však v Praze jen
zmohutněl.



XVII. Povaha Husových útoků a Obrany.

Hus napsal: »Dí Spasitel: Z kažlého slova
prázdného, kteréž promluví lidé, dadí z něho po
čet v den sůdný. Prázdné slovo, jakož dí výklad,
jest slovo nepotřebné; a nepotřebné jest, kteréž
hodného užitka nenese ani míní. O kterak vydadí
lidé počet z každého slova... utrhavého, lživého,
zrádného a z hněvivého!« (Erben II, 390.) Neroďte
(nechtějte) odsuzovati, t. všetečně k zatracení, ani
živého člověka ani mrtvého, nebť ten súd na Boha
sluší, a vy nevíte, co Bóh s mrtvým jest učinil a

a ihned potom bude dobrý... Pak dále přikazuje
Spasitel, netoliko abychom křivdy bližnímu neči
nili, ale abychom, když nám křivdu učiní, milosrd
ně odpustili... dí Spasitel: A kto dí (bratru své
mnu)blázne, rozuměj, když dí z hněvu ku potupení,
hoden bude pekelního ohně. To mají vážiti hánci
a zvláště kněží a žáci, jenž vadíce se o obroky,
vypisují na se, což mohů najhoršího.« ... Prý pyš
ný farizej v chrámě *měl najprvé sám na se žalo
vati, jakož dí Písmo: „Spravedlivý na počátce ža
luje na se', a tak hřích naiprvé vyznává na se,
potom se za ně modlí a konečně Bohu děkuje. A
toho zakoník neučinil.é“.. ..Ktož v světě a v svém
srdci se výší, ten před Bohem jest menší; a ktož
se v světě a v srdcí níži, toho Pán Bóh před se
bů výši... Daiž milostivý Spasitel, abychom še
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nechlubili, bližních netupili; ale abychom se hří
chóv právě káli a pokorně se modlili.« (Erben II,
273, 286, 317.) Má člověk opatrně mluviti, mluvě
o bližním, aby jemu zvláště na cti neutrhl aneb ho
na těle nezahubil... Čtvrtá chlůba jest, když kto
Jživému svému povýšení haní svého bližního. V té
chlůbě byl jest onen zákoník, jenž jest řekl: Děkuji
tobě Bože, že nejsem jako jiní lidé... A přirovná
vá Písmo utrhače psu, svini a hadu: psu, že bez
svého užitka a s svů škodů darmo často štěká...
Pohříchu, nyní velmě sů se psi rozmnožili... a
tak již jest v obyčej utrhání vstůpilo, že již ho ne
mají za hřích... Druhé přirovnává Písmo utrhače
k svini: Prvé proto, že jakož svině jí svói plod,
též utrhač žere svói rod, i syna i bratra i otce a
zvláště jako zteklý jí a kůsá sám se... A jakož
svině párá hluboce v laině pyskem, též utrhač, což
móž nejhlůbe dosáhnůti hříchu, párá svým jazy
kem. A jako svině nechajíc vody čisté, válé se s
libosti v blátě, též utrhač, opustě ctnosti čisté,
válé se v hříše... Třetí přirovnává Písmo utrha
če k hadu, neb jakož had chce ušťknůti nevidomě,
též on utrhnůti nezjevně. O kterak by bylo těžko
se psem. s sviní a s hadem stoliti a s jedné mísy
jisti! Věrně svatému člověku tíže jest stoliti s utr
hačem a mnohem škodlivěji; neb oude by se tělu
stala škoda snad a hanba: ale tuto škoda na duši,
neb utrhač mnoho jich u stola raní až do smrti.«
(Erben I, 226, 229—231.)

Slova to drsná. bezohledná. A Hus dle svého
zvyku obrací i takové výtky proti kněžím, kteří
byli jeho vrstevníky.

Nuže, mělo se zase dovoliti kněžím konserva
tivním, aby přemýšleli, zda příkré odsuzování Hu
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sovo nelze obrátiti tam, odkud vyšlo. Jak se Hus
choval sám dle svých napsaných slov?

Na to odpovídá zcela bezúhonný, apoštolsky
žijící mistr Páleč, jehož neoslnila naděje na zisk
nebo slávu, kdyžtě mu bylo za vystoupení proti
Husovi snášeti potupu a vyhnanství. Neohromila
ho bázeň před světskou mocí, která v Čechách
držela ochrannou ruku nad Husem a jeho stoupen
ci! Nic takového nebylo důvodem odporu Pálčova
proti učení Husa. Ten plynul jedině z přesvědčení
Pálčova, že Hus bloudí. Hned v úvodě k svému
»Antihusovi« Páleč vytýká Husovi, že si dává titul
»služebník Ježíše Krista a horlitel pro zákon evan
gelický«, kdežto skutky jeho tomu odporují. Kris
tus zajisté nesplácel zlého zlým, nýbrž dobrým.
Hus však na bývalé přátele své a učitele, preláty
a kazatele, bludům jeho nepřející, útočil, chyby je
jich — i neskutečné — veřejně vytýkal, mistrům,
od nichž přece vědění své má, se vysmíval pro
radu, již dali na obnovu míru v zemi. Nikdo mu ne
ní dosti svatý, dost učený, nikdo není před ním jist.
Páleč volá k Husovi: »Kdo jest ten, kterého bys
nepotupil? Kdo jest, který by se tobě buď ve vě
dění nebo v mravech neznelíbil? Kteří jsou, již by
se mohli skrýti před nactiutrháním a 'upením tvé
ho jazyka, leč nejsou-li to tvoji snojuapoštolové?
Všichni ostatní jsou nehodní, všichni nebezpeční.
ty samojediný učený a učitel v Israeli'« (Dr. Se
dlák: Pálčův Antihus, Hlídka 1910, str. 4.)

Jestliže prudkost Husových útoků neznala
mezí,lehce vysvětlitelno. proč Páleč na soustavné
fnsovo nactlutrhárí dal odpověď rovněž velice
příkrou. Probíráme-li se spisy Husovými, shledá
váme, že byly Husovi proti papežskému stolci a
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konservativním kněžím dobré nejfanatičtější poví
bančky, které někdy opakoval do omrzení.

Na př. Hus praví, jak kněží »zavedli bludně
poslušenstvím lid.« Prý »nechtí pomněti, že mnozí
(!?) papežové byli sů kacíři, a že jedna žena byla
jest papežem dvě létě a tři měsíce, jenž jest byla
rodem z Mohuče a slula Agnes a kdy papežila,
tehdy slula Johannes; a pak jedůc od svatého
Petra do Latránu (Lateránu), i porodila dítě. Čert
ji na papežovo místo a její frejíř vsadil, že byla
učenáa Pán Bóh přepustil (dopustil) pro náš uži

itek, abychom ne hned za svatého měli, kterýž
bude držeti biskupství neb papežství.« (Erben II,
3.) Tak v několika řádcích proslovil Hus ně
kolik nepravd najedriou. Zákeřná, zlomyslná vy
myšlenina o papežce. Johaně jest i od vážných his
toriků protestantských tak důkladně popravena,
že není potřebí o tom šířiti dalších slov. Někdo
snad řekne, že tato velice nebezpečná pomluva

[eště za Husa nebyla důklalně vyvrácena. Na to':odpovídáme, že žádný vážný theolog tehdejší se
„nedal chytiti na zvrácený výklad Husův. Zároveň

jse tážeme, o jaký dokument opíral Hussvou slepou důvěru k vymyšlenině, kterou bilfak rád do
církve, jež ho vysvětila. —Našeptávačem mu byl
hlavně návistný Wiklef a vášnivý hněv proti

' papežskému stolci. Odkud mohl Hus věděti, že do
cela »mnozí« papežové byli kacíři? Ani jediný z
řádných nástupců sv. Petra neodvážil se šířiti s ka
thedry papežské jako vrchní učitel církve bludy.

. Jestliže Hus nazval obvinění z kacířství nejtěžším
utrháním. měl se rozhodně dříve samostatně tro
chu poučiti v historii o dějinách arciučitelského
úřadu papežského, než pustil mezi neuvědomělý
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lid tak velikou“ nepravdu. — Kdo dobře rozumí,
jak se má lid vychovávati, pozastaví se jistě nad.
škodolibou poznámkou Husovou o tom, že čert a
zvrhlý milenec vsadili Johanu na papežovo místo.
Taková slova otřásala přímo základy učitelské a
pastýřské autority církevní. Lid jistě trnul, když
slyšel, že i takovou hanbu Bůh na církev dopustil.
Trnul při pomyšlení, jací svatí mužové byli nástup
ci zpustlé ženy.

Hus nad to převracel historii tvrzením: »I v
Novém zákoně císařové papeže sů ssazovali pro
zlost (pro jejich zlobu). a jiné vsazovali, o nichž
byli by dlůzí dóvodové.« (Erben I, 181.) Již v tom
jest patrna veliká nejistota Husova, že mistr ne
uvádí příkladu ani jediného, ale aby přece nevě
domce utvrdil v souhlasu s vlastní frasí, poukazuje
na »dlouhé doklady«.

Husova znalost historie se zastavovala na kraji
listů knih ViklefovýchoJinak by byl Hus raději z
opatrnosti neotvíral debatu o tom, kolik neřest
ných panovníků papežská stolice zkrušila ve pro
spěch poddaných. Také Hus nepověděl, jak panov
níci snažili se papeže sesazovati v choutek despo-;
tických a pohanských.

Jak rád Hus kousavé vymyšleniny opakoval,
svědči tato slova: »Protož není víra křesťanská,
by (že by) každý, jakž bude římským biskupém na
zván, aby ihned byl svatý... a také příklad jest
na ženě, jenž slula jest Johannes, a o mnohých (!)
papežích (kterých?), jenž sú byli kacíři a pro zlosti
zjevné s papežství ssazeni.« (Erben I, 8.)

Hus mezi lidem šířil nepravdu, že papežskou
moc vlastně založil císař Konstantin Veliký, který
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prý dal veliké jmění římskému biskupu Sylvestro
vi. Hus také dodal: »Když jest císař Konstantin naj
prvé zbohatil římského biskupa, dav zboží, tehda
slyšán jest hlas s nebe tento: »Dnes jed vlit jest
v sbor křesťanský«. (Erben I, 415.) Tomu hlasu
s nebe ovšem neuvěří ani ten novohusita, který
dějin Konstantina Vel. naprosto nezná. Ale sluší
k tomu dodati, že i důkaz na to obdarování »řím
ského biskupa«<bral Hus z větru a z Wiklefa. Dr.
Flaišhans snaží se Wiklefa omlouvati: »Že ta hi
storka (o daru Konstantinově) je nesprávná, Wiklef
nevěděl.« (Mistr Jan Hus, 136.) Dobře: ale proč
jak Wiklef, tak Hus uvěřili zákeřné povídačce s
největší ochotou? Jestliže se mohl snadně Hus pře
svědčiti o zůmyslném lhaní Wiklefovu jiného dru
hu, měl se také vážně zamysliti nad báchorkou
tak nesmyslně vymyšlenou a přece tolik výsled
nou. K tomu měl pomůcek dosti. Citoval při jiné
příležitosti často ty svaté otce, kteří zřejmě do
svědčují, že římský biskup byl uznáván za hlavu
všeho pravověrného křesťanstva dávno před Kon
stantinem Velikým. Proč právě citáty o povýšení
římského stolce nad všecky stolce biskupské ušly
jeho pozornosti? Platila snad svědectví starově
kých svatých pisatelů z II. a Ill. století méně, než
slova vášnivého kacíře anglického ze XIV. století?
Šíření toho klepu jest tím méně omluvitelno, že
takové sdělení u lidu nevědomého bylo směrodat
ným pro stanovisko k papežství vůbec. Taková
pomluva o původu papežství stačila k zlehčování
úřadu a skutků nejsvětějších nástupců Sylvestro
vých.

Ovšem svatí otcové byli pro Husa jen potud
autoritou, pokud se jejich citáty hodily Husovu
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směru. Na př. r. 1399 na faře svatomichalské se.
rozpředla rozmluva o Eucharistii. Proti vývodům
mladého Husa dovolával se učený mistr Protiva
sv. Řehoře. Hus však odsekl: >Co Řehoř, ten byl
prlenec (veršotepec); ať prohlédne jeho slova kdo
chce a najde, že ve všech vždy prlencoval« Pro
tiva mu odpověděl, že církev sv. Řehoře nepo
kládá za prlence, ale za neisvětějšího 'doktora.
Leč Hus mu skočil do řeči a vykládal mladistvé
nápady dále, dodávaje: »Takhle věřte, poněvadž.
jinak to není.« (Dr. Flaišhans: Hus, 91.)

Jestliže i v pozdějším čase Hus prozrazoval, že
četl daleko pilněji Wiklefa než svaté otce, máme
za to, že r. 1399sotva vůbec sv. Řehoře znal. Pro
to hleděl (dle metody posud živé u novohusitů)
zainluviti svou. néznalost »rázným odmítnutím«.
Pak ovšem není divu, že dějiny papežství znal po
někud jen od věku Konstantinova. S papežstvím
byl Hus hotov zkrátka vždycky hned. Když
mladý mistr r. 1393 začal vykládati, že pro uto
pení knězovo není potřebí zastaviti bohoslužby,
namítal Protiva, že tak stanoví kánony (církevní
zákony) a učí římská církev. Hus však uhodil sil
ně na stůl a řekl: »Co římská církev? Tam Anti
krist zarazil nohu, kterou těžko lze pohnouti.«
(Flaišhans: Hus, 92.) Tedy k vůli současnému pa
peži měly se odkopnouti církevní zákony, stanove-
né dávno před Husem za účelem velmi dobrým.
Hus sbíral klepy, jichž povaha snadno -prozrazo
vala, za jakým účelem jsou vymyšleny. Napsal
na př.: >V Moravě kdys, jakož praví (proč neuvedl
Hus svědky určité?), kopu farář dával od kolébky;
protož převzděli tomu platu cunabules, česky po
kolební. A v Uhřích platí každý (?) farář od dí
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dá. Tak sů mi pravili (kdo?), kteříž sú v Uhřích
bývali. I mají ti slůti pastýři, lůpíce ovce Kris
tovy a nakládajíce na ďáblovy k....? Berůce
zboží od lidí, almužny a desátky a obětují je ďáb
lovi.« (Erben I, 444.) Tedy pro reformaci lidu v
Čechách bylo dle Husovy taktiky velice potřeb
no věděti, co spáchal neznámý kněz na Moravě
a co se děje až v Uhřích. Leč — na čem zakládá
Hus své přidané prudké výpady proti kněžstvu?
Slova drsná prozrazují, jak mu byly vítány ne
zdůvodněné pověsti, jen aby měl látku k velikému
rozhorlení. Proč jenom nejmenoval těch, kteří ta
kové nesmyslné nepravdy trousili? V. Hlošina od
byl ty klepy náležitě; ale sám Hus měl ještě lepší
příležitost seznati, co souditi o charakteru indivi
duí, která takové zprávy šířila.

Také Hus napsal, že v Římě »kněží, běhůnové
neučení a nestateční, sedají na zpovědi, když jed
né mluví, aby určené zlato dali od zpovědi, a lidi,
odkud přijdů s kterýmikoli hříchy, neumějíce jich
zpraviti, rozhřešují.« Ovšem k tomu přidána hned
řada srdceryvných výtek. (Erben I, 412.) Byl Hus
v Uhřích a v Římě, aby se přesvědčil očitě, zda
pomluvy se srovnávají s pravdou? Vždyť tehdy
lidé potulní mohli Iháti o cizích krajích a zvycích
daleko pohodlněji než nyní, kdy máme dráhy a te
legrafy. .

Vytýkal-li Hus tak rád i chudému kněžstvu
shánění obživy, jestliže podezříval své charakter
ní soky z »lanžování po obrocích«, zcela právem
se můžeme tázati po stavu pokladny samého re
formátora. Flaišhans podává vysvětlení: »Časem
Tius domohl se slušného blahobytu; příjmy jeho
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rostly jednak z tax universitních, jednak z důcho
dů kaple beilemské, leccos mu vynášela příprava
bakkalaureandů a magistrandů, něco měl ze stu
dentů betlemských — a tak vidíme, že Hus na
bývá i slušného jmění. Z toho jmění půjčil i pe
níze... Peníze tak dostává ještě i v dobách po
zdějších: v polovici listopadu 1407 od jakéhosi
Václava Tyčky má dostati 3 kopy, 4. března 1406
dva panoši slibují roční úrok... Z důchodů bet
lemských platí (roku) 1405 desátku papežského 6
grošů; 3 kopy, jež platí ročně faráři u Filipa a
Jakuba, nejdou však z pokladny jeho, nýbrž z dů
chodů kaple. Počítáme-li příjmy Husovy všechny
(k úroku z kaple ještě taxy universitní, platy žáků,
nadace za mše, služné dvorní, úroky z půičených
peněz atd.), dostáváme ročně asi 60 kop (6000 K),

"jež Husovi zbývaly čisté: kaple mu dávala skoro
celé opatření.« (M. J. H., 142—143.)

K téže sumě dochází Flaišhans výpočtem ob
dobným na str..21.: »Mělo-li roční nadání kaple
betlemské 20 kop, bylo to asi 40 zl. (asi 440 ko
run) a rovnalo se našim příjmům asi 1800 korun,
při čemž arci byt byl darmo. Tyto příjmy činily
— podle různých známek —asi třetinu všech Hu
sových důchodů, tak že můžeme v době kazatel
ské roční jeho příjmy páčiti na 6000 K, k čemuž
byt, knihy a oděv s potravinami (z části) jsou po
skytovány zadarmo.«

K tomu vlastně dopomohli Husovi obětaví a
osvícení katolíci. (Naopak však v pozdějších le
tech šlechta husitská místo podpory synkům ves
nickým studovati zbraňovala.)

Kolik pražských kněží vůbec bylo situováno
tak výborně? Těchto důchodů nabyl Hus pod ti
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tulem loyálního katolíka. Již když mu byla udělena
hodnost »cursor biblicus«, při slavné promoci sli
boval, že se neodchýlí od učení církevního, ale
naopak že proticírkevní nauky jiných oznámí.«
(Flaišhans, 104. Hus však podporoval bludaře ra
dikálnější, než byl sám a snažil se obviniti z kacíř
ství arcibiskupa i jiné pravověrce.) Reformátor
také své důchody si uměl hájiti právním řádem.
Farář u sv. Filipa a Jakuba Zeiselmeister (Husův
kolega za studií universitních), jehož příjmům se
stala zřízením kaple betlemské ujma, počal s Hu
sem spor o zvýšení ročního odškodného z poklad
ny kaple betlemské. (Hus platil půl druhé kopy.)
Konečně se oba porovnali po důkladném právním
vyšetření dne 1. dubna 1403 tak, že poplatek byl
značně zvýšen. (Flaišhans, 125—126.) „Nikdo se
nepodiví, že Hus hned nesvolil k ztenčení svých
příjmů dle vůle sousedovy. Ale jestliže sám refor
mátor (ač měl příjmy slušné) své důchody háiil,
zajisté neměl býti příliš přísný k jiným, kteří či
nili totéž. Hus v obvyklé a velice zodpovědné du
chovní správě nepracoval, byl theoretikem, ne
věděl, jak těžko často sháněl potřebné příjmy i
kněz takový, který se zdál zraku Husových přá
tel bohatcem. Byl veliký rozdíl mezi přijímáním
hotových peněz a mezi sháněním dávek naturál
ních, hospodařením a sbíráním dobrovolných al
mužen. Uvádíme jen jeden příklad zvláště mar
kantní. Arcibiskupství pražské zajisté mělo statky
rozsáhlé a výnosné. A přece i tam někdy byl ne
dostatek, jednalo-li se o hotové peníze. Dr. Stej
skal konstatuje, jak Zbyněk r. 1404 vyžadoval,
aby mu faráři platili řádně »fumales« (dymné, půl

groše). K tomu dodává: »Nelze se diviti, že Zby
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něk žádal tak důtklivě nepatrný tento poplatek..
Již dr. V. Chaloupecký zjistil, že r. 1382—3 arci
biskup pražský byl sice z nejbohatších velmožů
v Čechách, ale nedostatek hotových peněz a.
hlavně nedostatek řádného úvěru způsobovaly, že
přes veliké příjmy byl arcibiskup dlužen takořka
kde komu... Jakmile nastaly poměry, které vy
žadovaly větších vydání v penězích, bylo přiro
zeno, že bohaté arcibiskupství pražské dostalo se
přímo dokatastrofálních poměrův.« Zbyněk také
nemohl zaplatiti papežské kurii, protože platil dlu
hy za své předchůdce a k vůli vykoupení různých
držebností arcibiskupských prodal velkou část
vlastních statků dědičných. Nesnáze ty uznal sám
Innocenc VII. (Časopis katol. duch. 1913, 602 až
604.) Jestliže byly tehdy někdy nesnáze u přední
ho církevního knížete českého, sotva byl nadměr
ný počet blahobytníků mezi jiným konservativ
ním duchovenstvem, které se živilo z důchodů ru-
rálních. Jak lehkomyslně tedy. Hus prohlašoval
pravidelné desátky za libovolné, nepovinné al
mužny! :

Hus ostatně poznal sám na sobě, že ročních
čistých 6000 K vydá kněz snadno, aniž by cokoli
promarnil. Husův život byl velice skromný, a
přece mistr na cestu do Kostnice přijal milodary
a ještě obdržel půjčky. (Flajšhans, 360.)

Milíč měl daleko větší právo ke kárání bohat
ců, protože se vzdal všeho jmění, všech pravidel
ných příjmů. Jestliže přes to živil denně z almu
žen až 83 osob, Hus k tak rozsáhlé lidumilné čin
nosti nepřikročil, ačkoli dostával zvláštní dary
dávno před odchodem z Prahy.. Raději využil
hmotných prostředků k šíření viklefismu.Bývalé

23
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ho Milíčova »Jerusalema« využil Hus se svými
stoupenci (se svolením opata zbraslavského) k u
bytování jedenácti studentů, když se byli viklefi
sté práva nad studentským nadáním polské krá
lovny Hedviky zmocnili, zařídivše kolej (dne 29.
dubna 1411). Studenti odtud převedení teprve r.
1413 do domu na trhu Svatohavelském. Nad ce
lým řízením koleje rozhodovali viklefisté, posky
tujíce v ní útulek výhradně svým stoupencům,
aby měli semeniště radikálního dorostu. (Srv.
Flaišhans, 260—261. Tomek III, 435.) Taková hu
manita, směřující k šíření dogmatických novot,
byla pohodlnější než akce Milíčova, která sledo
vala výhradně pronikavý mravní obrod a dobro
činnost.

Hus nebrojil proti velikým důchodům ani jed
noho ze svých četných skvěle situovaných přátel.
Zbyňkovi nemohl vyčítati, že svého jmění zneuží
vá k světáckému životu, k osobní rozmařilosti.
Proto aspoň z osobní podrážděnosti psal pichla
vě o zaplacení toho kárného zákazu papežského,
který měl býti vydán proti viklefistům dávno dří
ve na podporu ctihodného arcibiskupa bez velkých
právních útrat. Jestliže tedy Hus hleděl snižovati
chytře význam spravedlivé buly nespravedlivým
obviněním z úplatku, vhodno připomenouti, že sám
vydal na soudní spor peněz množství; pokud se
domníval, že za pomoci papežské kurie zdrtí arci
biskupa, neohlížel se na to, že posílá peníze k vůli.
získání přízně >Antikrista«. Všechen náklad pře
činil asi 1100 zlatých, dle našich poměrů asi 50.000
K. (Flajšhans, 286.) Peníze vydané Jistě byly z ve
liké části vypůjčené. Kdyby se byl Hus dostavil
k papežské kurii osobně, mohl dlouhou rozepři
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skoncovati brzy a velmi lacino, nemusil platiti
nákladného zastoupení.

Páleč přisvědčuje Husovi ve své kritice spisu
»De ecclesia«, že poslal do Říma své zástupce;
leč není pravdou, že by se jim bylo nedostalo sly
Sení. Byli slyšeni několikrát, činili různé návrhy,
nabízeli i peníze. Ve svém »Antihusu« Páleč vy
týká, že Hus sám napřed nazýval papeže nejsvě
tějším, pod tím titulem mu i psal; teprve, když se
mu nepodařilo papeže podplatiti, aby s něho sňal
osobní citaci a tresty církevní, jmenuje jej ďáblem
a Antikristem. Jinde v témž spise Páleč opakuje,
že chtěl míti Hus papeže soudcem tenkráte, po
kud doufal, že jej penězi dostane na svou stranu.
(Hlídka 1912, 712. 1910, 94, 181.) Tvrdí tak ovšem
odpůrce Husův, ale Páleč posud není usvědčen z
úmyslných nepravd jako viklefisté. Ať bylo již

jakkoli, jest zjištěno tolik, že velikými penězi přirozepři pracovala strana obojí.
»Lanžování po obrocích« jest dokázáno právě

těm arcibiskupům svatokupeckým (Albíkovi a
Kunratovi), kteří se báli vystoupiti proti Husovi
zásadně. Co' však měli ze svého boje proti Husovi,
královskému dvoru a mocné hradbě bohatého pan
stva ti poctiví reformátoři, Kteřístatečně se stavěli
na odpor převratným fantasiím viklefským? Nato
odpovídá královská komise, která r. 1413 měla po
odchodu Husově rozvaděné strany smířiti. Před
sedou jejím byl viklefista Zdeněk z Labouně, o
němž praví Flaišhans: >»Nebyl mravů neúhon
ných; dovedl rozdávati políčky na veřejné ulici
a nebyl nijak netečný k ženám ani k jiným rozko
šem životním.« (M. J. H., 225.) Tam řekli viklefi
sté, že chtějí být poslušní římské církve, ale jen
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»v čem' věrní křesťané poslouchati mají«. Páleč
správně upozornil na kličku, namítal, že by tako
vým způsobem viklefisté rušili každé nemilé na
řízení, na př. současný interdikt. Konservativci
žádali, aby se jednalo podrobně. o 45 artikulech a
jiných věcech přednesených na předešlé synodě.

Tu, komisaři královští, kterým se jednalo o
ututlání pře, vytýkali mistrům fakulty theologic
ké neústupnost, vzkřikli na ně, že do. šesti dní u
vidí, jak se jim povede. Prý mistři ruší smír; ko
misaři povědí králi, jak strana Husova všemu (!)
se podvolovala.

Mistři uhodli, co jimhrozí; Petr ze Znojma,
Jan Eliášův, Stanislav ze Znojma a Páleč utekli
hned z Prahy, podavše napřed zprávu fakultě a
poradivše ostatním mistrům strany své, aby se
dalšího. jednání „neúčastnili nýbrž. aby raději
též odešli nebo se schovali. Vyhrůžky komisařů
také se hned splnily. Král vypověděl čtyři jmeno
vané doktory navždy ze zemí koruny české a na
řídil mistrům učení pražského, aby je vyloučili z
university; nechť mu navrhnou dle pořádku jiné
na jejich místa jak v koleji tak ke kanovnictví a
prebendám jejich při kostele Všech Svatých; nechť
tento rozkaz jest veřejně vyhlášen v koleji a jin
de. Nad to každý, kdo by se z jiných mistrů pro
tivil jednotě a smíření, jež mají ziednati králov

ští komisaři, bude trestán rovněž vyhnanstvím aztrátou beneficií.
. Rozkaz králův také byl hned vykonán; na mí

sta vyhnanců v koleji a v kapitule Všech Svatých
zvolila univeřsita čtyři stoupence Husovy: byli to
mistr Křišťan z Prachatic, Šimon z Tišňova, Ši
mon z. Rokycan a Antonín Loun. Tak byla fysic
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kou mocí umlčena theologická fakulta v době, kdy
přece Platil papežský interdikt proti viklefistům.

Tudíž obroky dostali právě ti, kteří tolik broliliproti papežské stolici.
: Zlepšili si vyhnanci a jiní odpůrci Husovi svou

věrností k pravé víře hmotné postavení? Stani
slav ze Znojma uchýlil se na Moravu; zemřel na
cestě do Kostnice, byv raněn mrtvicí. Páleč zůstal
v Kostnici snad -až do rozpuštění sněmu. Pak se
stal v Krakově profesorem bohosloví. Michael de
Causis (rodem Němec), jeden z hlavních odpůrců
Husových, ovšem neměl v Čechách pověst chval
nou. (Rozuměje poněkud hornictví, nabídl se Václa
vovi, že zlepší výnos zlatých dolů jílovských. Když
mu byly svěřeny potřebné peníze, nepořídil nic;
zmizel r. 1408 ze země, peníze nevrátiv.) Živil se
při papežské kurii právnictvím. Tam však sotva
se dopustil něčeho nepočestného. Naopak nad jeho
rakví sám slavný Jindřich Kalteisen pronesl řeč
plnou chvály; pravil, že Michael se neucházel o
tučná beneficia, nežádal almužen. Spokojil se nej
skrovnější obživou, ačkoli mohl dosíci velikých
důchodů. Kalteisen dodal, že. pro svou neporuše
nou víru vytrpěl zesnulý mnoho nenávisti a po
mluv. Jistě tedy ani Michael nežaloval na Husa
k vůli získání bohatství.

Mnoho' jiných. odpůrců Husových prchlo dí
lem r.. 1417 a r. 1422. Málokterý nalezl v cizině
obstojnou obživu; tím méně jim jinde kynuly vý
nosné úřady, tak že o jejich osudech víme příliš
málo. Někteří hledali útulek v Polsku, Štýrsku,
Rostoku, Erfurtu, Žitavě, Lipsku a Budyšíně. Bý
valý pražský kazatel u sv. Jiljí Jan Peklo (svědek
proti Husovi) psal mistru Prokopovi do Plzně, že
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nemůže nikde dostati kazatelského místa. Ježto
by! Prokop oloupen o své knihy a jiné věci, slibo
val Peklo, že mu dá část svého šatstva a neipo
třebnější knihy, ačkoli jich již část.z nouze od
prodal. Prosil Prokopa, aby mu o nějakém místě
pověděl a dodal: >Jsme v nenávisti a v pohrdání
u všech.«< Přes to však nuzný theolog staral se
horlivě dále o vítězství pravdy nad kacíři. ©

Prokop zase psal z vyhnanství v Lipsku ji
nému vyhnanci (1. října 1430): »Trpiíme pro svého
Ježíše Krista a víru katolickou, což jest chvaliteb
né. Někdy v mladém věku ve školách měl jsem
bídu, potom jsem měl v potřebách k živobytí do
statek; a nyní, když se kloním k stáří, obracím se
zase zpět k začátku, neboť musím býti zase spo
kojen s živobytím bursálským (jako chudý stu
dent), které jest špatnější, než bývalo v Praze.«
Chce-li přítel pracovati v slově Božím, aťse u
chýlí do Štýrska, kde jest mnoho Slovanů. Dodal:
»Já také nevím, co činiti, avšak míním dočkati
času.« — V druhém psaní (z 19. září 1431) praví
skromně: »Hle, jak dlouho se protahuje. naše vy
hnanství, a. to pro hříchy naše; ale útěcha naše
jest v Bohu. Spravedlivěť trpíme pro své hříchy,
ale Pán Bůh dovede to obrátiti v zásluhu naši.«
Radí, aby se přítel odebral do Erfurtu; »tam, jak
jsem: slyšel, měl byste čtení mší dost a plat od
varhan, protože tam jest mnoho kostelů a kaplí...
v celém městě Lipsku jest jen jediný (volný) ol
tář, protože všecky kostely ve městě drží řehol
níci.« (Museiník 1847, 525—527.)

Ondřej z Brodu psal z vyhnanství, že již není
v bídě, protože neprodal posud všech svých knih
a jiných věcí. Mohl prý se státi na universitě ros
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tocké mistremza 60 zlatých ročně, ale choroba
oční to překazila. Roudnický augustinián Matouš
Beran potuloval se v letech 1426—1431 po růz
ných místech, r. 1431 dlel v erfurtském chudobin
ci. DoŽitavy prchla a tam strádala i věrná praž
ská kapitula, kdežto odpadlému arcibiskupovi
Kunratovi se vedlo znamenitě. Sedlák shrnuje své
výzkumy o katolických vyhnancích: »Zastávají
podružná místa církevní, některé přijímají měšťa
né z útrpnosti do svých domů, a aby měli z čeho
žíti, prodávají knihy. Útěchou jest jim přátelství,
jež cení nade vše, a naděje na lepší časy.« (Stu
die I, 141—147.) Jen některým podařilo se nalézti
lepší zaopatření, ale žádnému z nich se nevedlo
tak, jako dříve v Čechách. Není to výmluvným
svědectvím, že protestovali proti viklefským fan
tasiíim z pohnutek náboženských, čistě ideálních?

Jaké bylo vlastně v Čechách mučednictví Hu
sovo, zatím co konservativní kněžstvo bylo týrá
no, olupováno a vyháněno? Stalo se jen tolik, že
Hus odešel z Prahy, ale na venkově nestrádal;
pokračoval v převratném radikalismu beztrestně,
protože mu byla silnou oporou jak mocná šlechta
tak zemská vláda. Vyhnanství Husovo bylo spíše
formalitou než skutečným trestem. Vždyť se Hus
několikrát do Prahy vrátil a zde i déle pobýval
s vědomím a pod ochranou vlivných kruhů, proti
nimž byl arcibiskupský úřad bezmocný. Na př.
na počátku r. 1413v Praze obíral se spisováním a
také tam kázal (ovšem nikoli před každým jako
dříve). Odešel na radu královu po velikonocích.
Pak byl v Praze téhož roku od vánoc až do veli
konoc r. 1414, Konservativní kněží neměli od něho
pokoje, ať si počínali jakkoli. Jestliže podle naří
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zení: papežského stavili pro jeho návrat do Prahy
bohoslužby, protestoval proti »ďábelské síti, jíž
z ustanovení Antikristova dotahují se vůle, které
chtějí«« Když však po druhém návratu Husově
kněží přece posluhovali svátostmi, Hus kousavě
kritisoval: »Nestavili jsů služby Boží vedle přiká
zání papežova, jehož jsů na mne dobyli, a tak sa
mi jsúce neposlušní a slůžíce vedle svých nález
kóv, jsú kleti a profani (bezbožní), to jest kněž
ství isú ztratili.« (Helfert, 157.) Při tomto posmě
chu Hus nepozoroval, jak sám poráží své věrouč
né fantasie. Ve svém spise >De ecclésia« praví,
že nespravedlivá kletba tomu, na koho uvalena,
stane se požehnáním, »snáší-li ji pokorně a trpěli
vě«. Jinde však prohlašuje, že nespravedlivé klet
by dobrý kněz trpělivě a pokorně snášeti nesmí,
nýbrž musí jednati dle svého svědomí, »nedbaje
na jakoukoli kletbu«. (Helfert, 154.) Hus tedy ani
při “tomto případě mnoho nepřemýšlel, co. vlastně
z Viklefa opisuje; při kritice pražských kněží užil
obou zcela sporných názorů dle zevnějších okol
ností,

Kdyby některý našinec užíval proti moderním
husitům tolik vášnivých výpadů a takových spí
lavých výkřiků, jakými Hus zasypával soustavně
kněžstvo katolické, nikdo by takovému horliteli
neuvěřil. Řéklo by se z tábora našich nepřátel
právem, že cesta k reformaci nevede hložím pau
šálního iodsuzování, že. výbuchy nezkroceného
hněvu nedovedou přivábiti vůli k následování ka
tegorických rozkazů. Ale podivno! Novohusité,
kteří se snažili tak často nazývati věcné a docela
neosobní výtky katolického tisku surovostí a hrub
stvím, pokládají zřejmé drzosti Husova výboje zá
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— důkazy o naprosté zkaženosti konservativního
kněžstva.

Zda taktika Husova mohla svou formou ovlád
nouti srdce bičovaných konservativců, přesvěd
čime se z několika ukázek.

Rus napsal: Tak jest svět v zlosti pohřížen,
že kazatelé, mistři a věrní jiní křesťané, jenž Písmo
Boží ohlašují, přikázání a rady Spasitele svého,
jsů nazváni bludníkacíři a svódce prokletí; tak
že když kto počne mluviti z Písma Božího,-neb
přikázání Boží, ihned psi kúsavi řkú: Toť také ka
cíř. A tak sů již zavrhli Boží zákon... A také
mnozí sů již poběhli (odpadli), jenž sů pokrytě ve
dlé pravdy stáli. (Patrně poznali z rostoucí vášni
vosti Husovy, že se cestou Husovou reformace ne
provede.) Hus couvající novotáře nazývá »anti
kristy«. Citúje slova sv. Jana: proti — nepřátelům
kříže Kristova (z prvního století) a hned si z toho
sestavuje důkaz pro současnou dobu: >Aj' teď
máš, že Kristovi nepřítelé a tak antikristové, jsú,
jenž břich pasů a zemských věcí pilni jsů. A kteří
lidé více pasů břicho v rozkoši, než biskupové,
preláti, kněží a mniši? Nevěř mně, věř Amos pro
roku (tedy starozákonní Amos měl býti důkazem
pro korupci středověkého kněžstva českého),.jenž
dí kněžím: Volové neb krávy tučné... přijdů
dnové na vás, a vzdvihnů vás na tlukya ostatky
vaše v hrncích vřivých! Věrně hrozné odpustky
dává Pán Bóh kněžím tučným, jenž nůzi činí chu
dým... A dí jisté odpustky svatý tento prorok
řka, že přisáhl jest Bóh na svém svatém, to věz
Kristu, že vzdvihnů vás na tluky neb na kyje, aby
kože odbili, jako činí volóm a kosti jích v hrncích
vřivých vařili. Běda volům tučným... Kam se ho
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dí? Jistě do Luciperovy kuchyně; neb dí Amos,
že ostatky jich vařiti budú v hrncích vřivých: neb
běl jedí, najlepší pijí pití.« Pak si vzal Mus ještě
na pomoc proti vlastním vrstevníkům -slova sv.
Bernarda, který zemřel již r. 1153. (Erben I, 234,
237.) Taková řeč, rozpalující nenávistný fanatismus
hraničí s pomluvami moderních demagogických
radikálů. Hus přece sám dobře věděl, že pro zákon
Boží pronásledován není, ale špílá kousavých psů
zcela bezůhonným Žžalobcům,kteří správně potírali
jeho bludy. Zavrhl snad Boží zákon Páleč anebo
Stanislav ze Znojma, že proti Husovi vystoupili?
Kdyby se odvážil kněz v nynější době. vykládati
starozákoního proroka proti spoluobčanům způso
bem tolik štvavým, hned by byl obžalován.z po
buřování. .

Hned byl v očích mistra Husa zlým člověkem,
který se odvážil dotknouti se jeho. osoby. Hus
mohl: mluviti cokoli, kritisovati dle libosti, pro
testovati proti jakémukoli obmezení se strany nad
řízeného úřadu. Běda však těm, kteří se odvážili
poukázati na Husovy skutečné bludy. Výpady Hu
sovy zřejmě prozrazují ráz polemiky osobní, jak
jejich účelem iest hlavně obhájiti osobní akci ra
dikálního reformátora. Pro Husa. neplatily předpi
sy ani nejsvětějších papežů, mistr pohrdal rozka
zy arcibiskupovými i konsistoře pražské, vzdoro
val vážným výkladům velice učených theologů.
Jakmile však někdo nepříjemně zavadil o Husa,
hned dle názoru mistrova urážel svatou církev,
protivil se Kristu a evangeliu. Každý representant
církve měl podléhati dle minění reformátorova
přísné inspekci. jen Husa nesměl nikdo napome
nouti. Těžko uhodnouti, jak si Hus za takových
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církevní řád a právní ukázněnost církve, bez níž.
hynou i společnosti nejradikálnější. Hus kalil vodu
před málo myslícími davy tímto způsobem. Prý
Kristus řekl apoštolům, aby učili všecky lidi. »A
tímto písmem svrchu psaným jsů pohaněni kněží,
kteříž netoliko sami neumějí (?), nekáží, neučí, ne
píší Božích přikázání, ani drží, ale brání jiným i
psáti i praviti a nazývají ty bludné viklefisty, kte-
říž je káží a píší v kostelech a v domích.« Kteří
to byli kněží tehdy neznalí ani desatera, Hus nepo
věděl. Zároveň však zamlčel, že jej viklefistou na
zývali právě kněží velice učení. Jak se mohl cí
titi uražen nážvem »bludný viklefista« ten us,
který přece opisoval Viklefa soustavně, který Vi
klefa hájil, dle něho učil víc než dle svatých otců?

Nazve nestranný historikpovzdech Husův spravedlivým?
Hus poukazuje na to, že Kristus přikázal lás

ku i k nepřátelům. Leč prý kněží »pohříchu« pro
jedno (?) slovo protivné pohánějí do Říma, druzí
jinam a kleteb dobývají... Kristus přikazoval
modliti se za tupitele. »O milostivý Spasiteli, ty si
to učinil i tvoji učedlníci; ale Antikrist s učedlníky
svými zpět činí, neb duch zlý ustavil jest jim, aby
nepřátely své hubili, nébrž (i docela) své. věřné
přátely, jenž jich spasení žádají.« (Erben II, 393.)
Velikounepravdou bylo, že Hus, který přece i na
synodálních schůzích: pronášel zcela svobodně
proti kněžstvu mnoho »slov. protivných«, byl pro
jedno slovo protivné poháněn do Říma. A jest
charakteristické, že Hus právě v řádcích 'odpo
ručujících nejdokonalejší lásku k bližnímu' uživá
nejpotupnějšího názvu proti svým kritikům. Te-
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«dy Hus, který tupil šmahem, který líčil konserva
tivní kněze před. laickými ignoranty jako vyvrhe
de, byl vlastně — tupenému kněžstvu přítelem!?

Jak miloval Hus své protivníky, patrno také z
těchto jeho slov: »Buď to (připusťme), že tisíc bis
kupův, nébrž by (docela i kdyby) mě všichni bis
kupi nynější kleli proto, že nechci přestati kázání
a ustůpiti pravdy Boží, tak málo mi -jich kletba
uškodí, když mile budu trpěti, jako by mě jeden
'klel. A raději. jich kletbu v té při přijmu,než bych
přijal jich požehnání a uposlúchal jich, abych slo
va Božího nekázal a jich zlosti netupil... Naiprvé
k Alexandrovi odvolal sem se, jenž za peníze byl
jest vydal bulu, přikazuje v ní, abý slovo Boží k
lidu nebylo kázáno nikděž, jediné u far a v klášte
řích a v nižádných kaplách, ač by byly od árci
biskupóv i od papežů zvláště stvrzeny.« Prý jest
to přikázání kacířské, Bohu protivné. Vždyť prý
Kristus a sv. apoštolé kázali všude. (Erben III,
251.)

Ovšem co jest zákon Boži, to věděl výhradně
"sám Hus. Proto ho nesměl nikdo odkázati do pří
slušných mezí. Mluvil-li někdo svobodně proti Hu
sovým bludům, ten již neměl práva a hřešil. Hus
srovnával primitivní stav církve, kdy apoštolé
všichni měli řádné poslání přímo od Krista samé
ho, s právním řádem. který musil nastoupiti, když
se církev velice rozšířila. Hus citoval slova Kristo
va o žernovu osličím, který má býti zavěšen na
hrdlo člověka páchajicího pohoršení, aby byl uto
pen. Dodává k tomu: »O milý Kriste. by každý,
jenž jiné horší zlým příkladem. byl tak utopen,
-málo by kněží i zákoníkóv ostalo, počnůce od pa
"peže až do najmenšího, jenž jest pilen lakomství,
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pýchy i smilství! I kam by se děli kuběnáři kněží
i mniši,a my moře nemáme? A snad s ženami svý
mi, by (kdyby) měli u potoce topeni býti, zastavili
by potok a učinili by rybník.« (Erben II, 284.).
Prozkoumal veliký a spěšný inkvisitor Hus hříchy
celých kněžských pluků- tak spravedlivě a důklad-
ně, jako církev prozkoumala Husovy bludy? Kte
rý soudní tribunál tehdy dokázal papeži skutky
hanebného smilstva řádnou cestou právní?

Ještě z Kostnice Hus piše, že na cestě do Kost
nice nenalezl zjevného nepřítele. (Ovšem cizinci
tak dobře Husových spisů neznali, jako theologo-
vé čeští. Proto byli daleko opatrnější a shovíva
vější než Hus, který odsuzoval paušálně bez důka
zů.) Hus k tomu dokládá: »Aniž bych jich (nepřá
tel) měl mnoho v Konstancí, kdyby české žákov
stvo, jenž lanžuje po obrocích a po lakomství, lidí
na cestách nesvodilo.« (Erben III, 280.) Zase výt
ka nespravedlivá. Korunními svědky nebylo čes
ké žákovstvo, nebyli lidé chamtiví, ale theologové
vzorných mravů a nezištní, kteří pro své poctivé.
vystoupení proti Husovi zakusili velikého proná
sledování. Vždyť sám Hus citoval s chutí tato slo
va sv. Řehoře: »Od pravdy vzniká-li pohoršení,
jistější jest přestůpiti, aby nevzniklo pohoršení.«

K tomu hned kousavě přidal: »Toho neumějí nynější prelátové a kněží, jenž řků, že nemá kázání
býti, od něhož vzniká pohoršení. Věrně tací
lehce by Krista shladili, kdyby jim ta řeč stála.«
(Erben I, 244.) Jestliže konservativní preláti žá

dali, aby nebylo.kázání štvavé, abyzbytečně ne
ostouzelo osobně, pak vlastně si počínali již ten
kráte tak, -jak žádají moderní husité, kteří každou
chvíli přikazují, aby se při kázání neštvalo. Za to
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však Hus štval nehoráznou nepravdou, že by i
preláti, kteří přece učili dle evangelia, ochotně po
pravili Toho, k němuž šířili úctu.

Hus promlouvá o starozákonním veleknězi He
lim, který se choval příliš shovívavě k svým sy
nům, až přikvačil trest Boží. A hned navazuje na
věk současný: >Ajteď máš biskupa s kněžími, jenž.
sú Božího přikázání neplnili. Co pak nyní bisku
kové? Sami smilní. A jakýž otec, tací synové; črt
črtu oka nevykline a zmek do pekla vezme. A bě
da bude pastýřóm lida, jakož dí Pán Bóh Ezechi
elovi... A potom dí Pán Bóh, že chce učiniti, aby
nebyli ti pastýři a že chce sám své ovce pásti.«
(Erben I, 245—246.)Proč nedokázal Hus takovou
korupci aspoň biskupům české provincie? Kolik
biskupů vůbec znal osobně, že na ně svolával pro
smilství obecně trest Boží? Jestliže nemohl doká
zati ani českému episkopátu hanebnosti toho dru
hu, tu paušálním odsuzováním biskupů příliš málo
prosté davy povznesl. Uvážlivý psycholog řekne,
že prostí posluchači z takových žalob dovedou
čerpati omluvy pro vlastní hříchy. Vždyť na ji
ném místě sám Hus poznamenal, že lidé, kteří »vi
dí veliků zlost kněžsků«, řeknou: »Ano (protože)
kněží tak jsú živi, proč bychom ne též živi byli?«
(Erben I, 353.) Ale když muž významu Husova
vylíčil biskupy v barvách nejčernějších, uvěřily
prosté davy zrovna tak, jako by byly hříchy vytý
kané viděly. Hus ve své sobělibosti ani nepozoro
val. jak bezděčně odsoudil vlastní svou agitaci,
když napsal: »O, poňavadž kto dí bratru svému,
t. kterémukolivěk bližnímu ze zlosti: Blázne! ho
den jest věčného ohně, i kterak ti nejsú hodni, kte
Tíž bližního nazývají kacířem, nevědůce do něho
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kacířství? A zvláště nazývají-li z závisti, protože
jich hříchy tupí, jako sů nazývali kněží a zákoníci
Krista bludným a kacířem.« (Erben II, 286.) Nevy
týkal často paušálně Hus kněžím konservativním,
ba i papežům zcela lehkomyslně a bezdůkazně
bludné učení? Než začal obviňovati z kacířství,
měl se napřed poučiti důkladně o katolické dogma
tice ze spisů kompetentních. Kdo viděl nauku cír
kve římské hlavně brýlemi fanatického Viklefa,
ten ovšem netoliko do Uludů snadno klesal, ale i
jiné z bludů snadno obviňoval.

Slova napsaná v X. století od Odona obrací
Hus bez rozmyslu na dobu svoji: »Zeď církvi svaté
obořila se, psi a svině vchodí a kostel škvrní; psi
němí, preláti, porušení, jenž nemohůúštěkati, a vep
ři nečistí, jiné jenž kálejí, a hovadně jsúce živi,
v kostele sů ustavení... Aj takť vypsal jest ten
dobrý muž zpósob ohavnosti, jenž se děje v ko
stele od kněží nyní a ve vší (!) církvi svaté. (Zde
pojednou Hus: docela zapomněl na svou definici,
že církev svatá jest neviditelný sbor vyvolených,
ale nikoli společnost zchátralců, předzřízených k
zatracení.) A to jest veliké znamení, že již den súd
ný jest blízko.« Vždyť předpověděl Kristus, že
soudný den nastane, až se uzří ohavnost zpuštění.
»Veliká ohavnost, že vší'ctnosti prázdní a opuště
ní stojí na místě svatém, na němž nemají státi, a
slovů otcové světí, a tak lidé mají ohavnost za
svatost; a co již móž býti větší zklamání lidu od
Antikrista?« (Erben I, 301.) Ovšem Hus byl proro
kem špatným, ale takové řádky vedly k fanatismu
slepému. Není divu, že právě v jižních Čechách,
kde Hus úsilně působil, široké davy Táborů byly
pevně přesvědčeny, že soudný den již nadchází.
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Slyšme jiná slova Husova: »Papež nic více
knězem není, než najmenší kněz, jedné (jenom) že
jest bohatější a že více k němu lidé zří a jest více
vzácen světu a mocí svů, již má, více vládne. (Kdo
tedy vlastně měl právo jmenovati biskupy a vésti
vrchní správu církve?) Pravá víra jest, že papež
není Bůh zemský, ale člověk hříšný... pakli pro
tiv životu Kristovu jest živ, a jeho nenásleduje,
tehdy není svatý, ale Antikrist zlořečený.« Hus se
hněval, že byli věřící varováni před kázáním blu
dařů rázu Viklefova. Proto praví, že kněží nevedou
lidu >ku poslušenství Pána Jezu Krista, než velebí
poslušenství prelátská«, klnou těm, kdo slovo Boží
chtějí slyšeti. Hus dále promlouvá o velikém sou
žení, které bude předcházeti soudný den. Táže se,
které jest to veliké trápení, jaké nebylo od počát
ku světa? Vždyť sám Kristus a jeho apoštolé za
kusili. nejholestněišího mučednictví. To proto, že
v čase Antikristově svatí již nebudou činiti divů,
ale za :to jejich »mordéři«, kteří ještě budou sklí
zeti slávu. Pak volá Hus ke Kristu: »Pro ty také
příčiny. jest tvým věrným trápení veličejší, než jest
kdy bylo prvé, aniž bude potom také... A že jsů
tvoji vyvolení, nedáš jim v blud konečně uvedenu
býti pro divy veliké falešných kazatelóv a faleš
ných Kristóv, jimž se nyní vešken svět diví, kte

rak jsú mocni, pravíce,.že nemá jich nižádný tresk
tati.« (Erben I 267,-352—354.)

Jestliže se snažilHus falešné kazatele a faleš
né Kristy vyslíditi v táboře konservativníin, měl
povinnost uvážiti, zda věroučné odchylky vikle

fistů- jsou. opravdu učením církve obecné, Vždyť
přece.viklefské zásady podrážely hlavní sloupy
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dosavadní katolické věrouky, potvrzené a schvá
lené nejsvětějšími muži čtrnácti století.

Na př. 1. září 1411 Hus si stěžuje papeži Janu
XXIII., že byl křivě obžalován, jako by učil, že
po posvěcení zůstává v Eucharistii podstata hmot
ného chleba. Popíral i v Kostnici rozhodně, že by
kdy držel nauku o remanenci. Leč svědkové bez
úhonní, nezištní a hodnověrní vypovídali jinak.
Mistr Protiva řekl, že Hus remanenci zastával v
ústní rozmluvě již na hraně století XIV. a XV.
Hus odporučoval proti arcibiskupovi »neoblomně
učit kázati a držeti, že Kristus jest chléb«<.Hu
sův »pomocník v evangeliu« Jakoubeka jiní vikle
fisté učili remanenci zřejmě. Proč v Čechách proti
niní rázně nevystoupil, jestliže věřil dle římské
církve? Proč naopak remanentisty ohnivě zastá
val proti arcibiskupovi? Sám učitel Táborů En
gliš dovolával se v nauce remanenční souhlasu
Husova s Viklefem. © Zkrátka dr. Sedlák velice
pečlivými výzkumy dokázal, že Hus nemluvil
pravdy, když odmítal od sebe víru v remanenci.
(Stude I, 450—481.)

Jestliže Hus ve svých spisech tak okázale za
tracoval kacířství, proč ani slovem nepokáral své
ho pomocníka Mikuláše z Drážďan, z něhož ve
svých traktátech čerpal? Ten přece zaváděl v
Praze úžasné bludy valdské. Na př. prý vůbec ne
jsou kněžími ti, kteří se stali kněžími svatokupec
ky. Špatný kněz nebo biskup vůbec není knězem
a biskupem. Žehnání biskupa svatokupce zvrací se
v zlořečení. Obřady mešní a ornáty jsou Mikuláši
zbytečnostmi. Evangelium prý zapovídá veškeru
přísahu. Brevířem pravého křesťana jest modlitba
Páně, kterou se konají všecky svátosti; co jest

24
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nad ni, přidali kněží Bálovi. Hříšný kněz nemůže
z církve vylučovati, ježto sám není členem církve
atd. (Hlídka 1914, 354, 620, 623.) A což Husův po
mocník Jeronym? Kam přišel, tam učinil veliký

'rozruch svými radikálními bludy, které odvolával

(jen tenkráte, když mu šlo o hrdlo. Mnoho mu na„tom nezáleželo, jakým způsobem podnítiti dogma
(tické štvanice; jen když zakalil katolické vody!
"Pobuřoval r. 1410 v Budíně, byl jat, ale za čtrnáct
dní puštěn. Ve Vídni téhož roku způsobil veliký
rozruch. Když byl úředně zatčen, napřed bludy
zapiral; když však byl usvědčen, tvářil se kajícní
kem. Z vazby byl propuštěn na přísežný slib, že
neodejde, pokud nebude vyšetřování skončeno.
Leč Jeronym prchl přece a vysmál se Vídni iro
nickým listem. (Helfert, 162—163.) V Krakově r.
1412 rozeštval věřící, načež následovalo u Jero
nyma obvyklé: vyšetřování, odvolání a útěk. Pak
v květnu a červnu r. 1413putoval po Litvě a Malé
Rusi, bratřil se tam (viklefista!) s pravoslavnými,
klaněl se v chrámech pravoslavným ikonám a o
statkům, účastnil se pravoslavných bohoslužeb.
A toho Jeronyma zastával se Rus 1. července 1413
důrazným -a ostrým listem proti vídeňskému pro
fesoru Sybartovi. K tomu se připojil 8. července
ještě protestní list viklefské university pražské.
(Flajšhans, 315, 332.)

Již r. 1408 viklefisté v potyčce s Jakubem
Nouvionem pronesli věty: »CČírkev netrvá nutně
v prelátech a duchovenstvu, nýbrž v prostých vě
řících. Pravá církev skládá se z věřících, trvají
cích v lásce. Církev nynější jest církev satanova.«
Víru o církvi opsal Hus z Viklefa a nezpracova
né, nesečlánkované úryvky předložil svým jako
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vyznání víry. (FHlíd.1912, 846—847.) Mistr Jesenic
se vyjádřil, že procesy proti Husovi jsou právně
neplatné; všichni, kdo je -hájí a vykonávají, jsou
rouhači a kacíři. .

Páleč uvádí, že stoupenci Husovi se vyjadřo
vali potupně o úctě obrazův a ostatků; na př.:
»Závoj Panny Marie jest jako každá jiná plachta.«
Praví, že přátelé Husovi říkali: >| kdyby přišla
fůra bul, nedonutí nás jíti do Říma.« Sděluje, že
viklefisté po způsobu tainých spiklenců v kapli
betlemské i jinde přísahou se zavazovali státi při
sobě. Kdykoli měl některého z ních stihnouti trest
církevní, rázně zakročovali v jeho prospěch. Hus
vysílal po Čechách jednotlivce, aby si zabezpečil
souhlas ve všech vrstvách národa. Dle vyznání
Husa samého byli i v jeho straně mnozí špatní,
ale Hus jich neodsuzoval. (Proč? Poněvadž potře
boval silných čet k podpoře bludů dogmatických.)
Sami viklefisté vyžadovali od svých poslušnost
bez rozsuzování, ale skutečných svých předsta-
vených poslouchati nechtějí. Páleč dovozuje, že
viklefisté svou mylnou naukou o ostatcích odvedli
lid od úcty Panny Marie a svatých. Mnoho vikle
fistů v brojení proti starým řádům zajisté i v ji
ném směru zašlo dále než Hus. Páleč totiž vytýká,
že novotáři potírají obrazy, že se snaží zbaviti
chrámy předních ozdob, aby měly tvářnost stodol
nebo stájí. (Hlídka 1912, 113, 712, 782, 784.)

Odkud to, že právě v jižních Čechách, kde
Hus chápal se každé příležitosti k »utvrzení pravé
víry«, rozšířily se bludy nejdivočejší? Proč právě
Táboři drželi se po smrti Husově Viklefa daleko
houževnatěji než mistři pražští? Vždvť Tábnrům
byl docela v dogmatice nejvyšší autoritou rodilý
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Angličan mistr Payne, který v Čechách (po svém
nuceném odchodu z Anglie) do smrti se obstojně
česky nenaučil. Hus do omrzení v zájmu osobním
opakoval, že mravný kněz musí kázati, že proti
zákonu Božímu nikdo nemá papeže poslouchati,
že se staví konservativci proti bibli a hlásání slova
Božího, jen aby ziednal platnost lidským výmy
slům Viklefovým proti správné víře křesťanské.
Učitel Husův Mikuláš z Drážďan docela se od
vážil po rozhodnutí kostnického sněmu o kalichu
prohlásiti, že kostničtí otcové se snaží z Krista
učiniti arcikacíře! (Hlídka 1914, 540.)

Hus v Čechách Viklefa horečně hájil, jeho díla
opisoval, prudce napadal i nejctnostnější odpůrce
Viklefovy — ale v Kostnici zcela nemužně Viklefa
zapřel. Srovnáme-li činnost Husovu s tím, co vy
povídalv Kostnici,neubráníme se velikému úžasu.
Husovi za pobytu v Čechách každý viklefista byl
dobrý, i když veřejně hlásal bludy nejkřiklavější,
zpátečnické a vedoucí k hotové církevní anarchii.
V Kostnici však při dotazech na 45 bludných člán
ků Viklefových odpověděl, že 36 z nich nedržel a
nedrží a 9 jen s jistými výhradami. Tudíž sám u
znal, že Viklef jest veliký kacíř a že tedy odpůrco
vé viklefistů měli povinnost v zájmu neporušenosti
víry vystupovati proti chvalořečníkům Viklefovým.

Hus docela v Kostnici pojednou vyznával, že
i nejhorší papež má moc jako sluha, skrze něhož
Bůh působí; nechce prý rozhodovati, zda desátky
jsou pouhými almužnami, ale popírá, že by je
směli farníci hříšným kněžím odpírati; nevěří, že
by se nemělo dbáti exkomunikace papežovy anebo
jiného preláta, takové vyobcování. není censurou
Artikristovou; klérus smí míti bohatství, jen když
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ho dobře užívá; přiznal, že papež jest bezprostřed
ní a přední náměstek Kristův a apoštolův; prý ne
držel a nedrží, že císař a velmoži by dali církvi
statky pro svedení ďábelské; jestliže Viklef prohlá
sil, že není ke spáse nutno věřiti v povýšení cír
kve římské nad jiné církve, Hus to nedržel a ne
drží.

Proč takové vyznání víry neučinil Hus v Če
chách, aby bylo zcela jasno? Proč naopak kázal
tak, že si viklefisté brali z jeho slov posilu k záli
bě v 45 článcích? Zcela také patrno, jak se Hus
velkým dílem nesprávně vymlouval. Sám dr. Sed
ják praví: >V některých případech nelze popříti,
že Hus hledí (v Kostnici) svůj poměr k Viklefovi
ukázati nevinnějším, než byl ve skutečnosti. O
čem jistě víme, že tomu Hus učil a jak tomu učil,
toho zde »neosměluje se ani tvrditi ani popírati«,
ježto snad může míti dobrý smysl, hledá smysl ten
sofisticky, nebo vůbec to popírá.« (Hlídka 1911,
691—697, 792.)

Zajímavo, že horlivý přítel Husův Petr z Mla
děnovic, který obšírně o soudu nad Husem refe
roval, ani se nezmínil o tom, jak Hus vylíčil své
stanovisko k 45 článkům. Jistě by byla podrobná
zpráva v Čechách způsobila vzrušení. | Jako se
Hus odříkal zbytečně Viklefa v době krušné sám,
tak také stoupenci Husovi protestovali proti náz
vu viklefistů. Byl to velice chytrý manévr, aby
jejich bludařství nebylo příliš patrné v čas nepří
hodný a aby se neotevřely zcela oči i všechněm
mocným velmožům, kteří je proti konservativcům
úsilně nepodporovali. Proto viklefisty 'nazývali
katolíci ironicky »guidamisty« (kterýmisi). V čase
kritickém ukrýval Hus některé své plody literár
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ní, odpíraje je vydati k ohledání. Později samí
stoupenci Husovi úzkostlivě dbali toho, aby do há
dek sekt husitských nebyly vplétány spisy Huso
vy. Vždyť kališníci v praksi viklefismus zapřeli a
Táboři jej vyvrcholili nad radikalismus | Husův.
Ani jedna strana nevěřila dle Husa, bludy Husovy
pro Čechy dohasly s plameny kostnické hranice.
Když se husitská věrouka ustálila, lišili se kališní
ci od katolíků výhradně třemi body: 1. Považovali
přijímání pod obojí za nutné k spáse; 2. prohlašo
vali za povinnost podávati pod obojí i nemluvňa
tům; 3. uctívali Husa jako světce. Protestovali
proti názvu husitů a skoro půl druhého století vy
jednávali s Římem, aby i se svými věroučnými od
chylkami byli přijati do lůna cípkve. Posvátné ole
je pro svátost křtu a posledního pomazání si vy
prošovali u katolických biskupů, k nimž také po
sílali své kněžské kandidáty k obrmyslnému vy
loudění posvěcení na kněze. Jelikož časté vyjed
návání nevedlo k cíli, zřídili si prozatímní konsi
stoř vlastní. Hus kalicha nezavedl. © přijímání
pod obojí se zasadili v prvé řadě Mikuláš z Dráž
ďan a Jakoubek ze Stříbra, jehož vliv na positivní
útvar husitismu byl větší než Husův.

. Jestliže Hus brojil proti páchání neevange
lických ohavností, měl se předem dobře rozhléd
nouti, zda v jeho táboře jest všecko svaté, zda je
ho stoupenci rozumějí evangelické lásce lépe než
katolíci. Hus prohlásil, že by byl mnoho dobrého
zanedbal, kdyby byl přestal na zákaz církevní
vrchnosti kázati. Na to odpověděl Páleč, že z
Husova kázání nevzešlo pro národ náš nic dobré
ho. Kdyby byl Hus se svými stoupenci nikdy ne
kázal, nebývalo by království České zostuzeno,
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ale zářilo by stále ve své starobylé slávě. Řeči
viklefistů způsobily takovou zlobu, že jest vzácno
takové obydlí, v němž by se lidé nesvářili. »Ba
dřívější druhové a přátelé nejmilejší z vašich ká
zání se stali nepřáteli a sobě se odcizili.« Nastal
veliký zmatek zvláště v kléru, šlapána pravda,
protože viklefisté katolické kazatele pravdy Boží
vypudili a vyhnanstvím pokutovali; takovým způ
sobem sami se postarali o »spoutání slova Boží
ho«. Páleč kárá, proč jmenuje Hus papeže šelmou,
jíž se klanějí všichni. Jestliže chce vykládati pří
slušné místo Zievení sv. Jana ve smyslu mystic
kém, pak Antikristem může býti nazván spíše Hus
a jeho druhové než papež. Jemu zajisté byla dána
po 42 měsíce moc, že se ho neodvážil nikdo z
prelátů dotknouti, jemu se klanějí jeho druhové,
on způsobil pronásledování kněží, z nichž mnozí
svatí usmrcení, mnozí zneuctění a vyhnáni, tak že
se neosmělují hlavy pozvednouti. Někteří trpí za
své viny, jiné chce Bůh utvrditi v dobrém a ce
stou utrpení k sobě vésti. Nechť se tedy nedají
odvrátiti od pravdy ani Istným přemlouváním ani
násilím ramene světského. Jestliže Rus tvrdil, že
roztržka vznikla pro kázání kněží Kristových
proti hříchům kléru, je to nepravdivé. Dávno jíž,
kdy Hus ještě nebyl na světě, kázali slavní kaza
telé v Čechách proti svatokupectví a jiným hří
chům duchovenstva; protože však nebloudili ve
víře, nevznikla roztržka. (Hlídka 1912, 510—511,
641.) .

Jestliže Hus přikázal věřícím, aby posuzovali
také život svých představených, poukázal Páleč,
kam zabředli nezodpovědní soudcové: >»Mnozí
odvažují se veřejně říkati: Co Augustin, co Jero



nym a co Ambrož? Lidé byli jakož i my, chybo
valí a pochybovati mohli! Co Řehoř? Byl kejklíř
nebo prlenec! Co onen mnich Tomáš Akvinský,
který se nechtěl znelíbiti stolici apoštolské a pre
látům? Co papež Lžikristus, modla a pravý anti
krist? Co kardinálové než zloději, lotři a ohavnost
spuštění, sedící na místě svatém? Co dekrety a
kánony než listy soukromé...? Viklefisté čeští

+pějí o papeži a prelátech potupné písničky po uli
cích a hospodách, nechtějí poslouchati kázání kněží

katolických, kteří netupí papeže a prelátů, byť
"mluvili andělsky, ani se jim zpovídati; raději se
| zpovídají laikové, muži i ženy, sobě navzájem.
„To jest ovoce onoho posuzování, jež Hus odporu
čuje: kněží dobří i zlí bez rozdílu jsou u lidu v

mňenávisti a opovržení, nepřejí-li bludům Huso
vým.« (Filídka 1912, 712—713.)

Viklefisté docela stupňovali své štvaní růz
nými obrazy, znázorňujícími rozdíl mezi Kristem
a papežem. Rozumí se, že vyobrazení hleděla co
nejvíce lid podrážditi tendenčním zveličením kon
trastů. (Srv. dr. Sedlák v Hlídce 1914, 206—207.)

Páleč také osvěžil Husovu pamět poukazem.,
jak viklefisté dávali doktorům potměšilé otázky,
chtějíce je polapiti v řeči, aby měli materiál k
demonstracím proti papežským bulám. Ačkoli

-doktoři neodpověděli, přece jenom hned se uká
zalo, kam klička žáků Husových směřovala. Hu
sovi spoluapoštolové, mistři a kazatelé. žáci i lai
kové útočili na buly papežovy veřejně, nazývali
je lživými a nespravedlivými; pomazávali smo
lou a lidskými výměty jak opisy bul na chrámech
tak skříňky, do nichž měli věřící ukládati podpo
ry. Viklefisté získávali množství lidu mocí, Istným
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přemlouváním a všelijakým písničkami. (Hlídka
1912, 637.)

V aule, kde se dála disputace o článcích Vi
klefových, Hus a jeho druhové si počínali chytře;
nedokazovali, že odsouzení článků jest nespra
vedlivé, ale jen mu odporovali, jsouce obklopeni
statnými muži, ševci, šenkýři a jinými laiky; kdy
by se byl odvážil někdo postaviti se proti nim,
býval by zbit. Páleč se táže, zda jest zákonem
Kristovým rozsévati rozbroje mezi přáteli, štváti
moc světskou proti svobodě církve a proti kléru,
z něhož mnozí byli zbiti, jiní znmrzačeni, někteří
usmrceni, jiní oloupeni a vyhnáni; přemnozí jsou
posud psanci. Země uvnitř jest rozeštvána a na
venek zostuzena. Viklefisté svými pomluvami vy
stavili kněžskou důstojnost takové potupě, že již
židé se těší větší svobodě a cti než katoličtí kněží.
Viklefisté v Betlemě dali text desatera napsati na
stěnu a skládali písně obsahující desatero; Páleč
k tomu poznamenává, že »viklefisté píší příkazy
Boží na stěny a dávají je i v hospodách zpívati,
ale ve skutečnosti zákona Kristova naprosto ne
plní«. (Hlídka 1910, 178—179.) Hus a jeho stou
penci útočí i na ty, jimž nemohou vytknouti žád
né skvrny mravní, ale naopak ujímají se nejhorších
a trpí je mezi sebou. Církevní úřady jsou bezmoc
ny, jakýkoli protiviklefský spor se zamezí. (Tam
též, 368.) — Tudíž nekřesťanských přestupků, ná
silnosti a kliček bylo dost v táboře, který zvěsto
val, jak zreformuje poměry dle evangelia.

Husovy spisy čtenáře přímo unavují přečastý
mi nejdrsnějšími nadávkami. Četba se stává i u
vážlivému nekatolíku odpornou, vidí-li, jak Hus
nahrazuje věcné vývody řadou spílání takového,
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které bylo v době I usově pokládáno za nejtěžší
urážky na cti. Celá větší kniha by se dala sestaviti
z těch Husových paušálních pohan, kterých užívá
mistr místo přesvědčivých důkazů. Kdyby naši
protivníci mohli dokázati, že některý katolický
světec užíval proti odpůrcům tak hustého bez
ohledného 'spílání, jako Hus, měli by proti nám
zbraň nejúčinnější, velice nebezpečnou. Ale v 0
pačném případě byl Hus velice nedůtklivý. Nazý
vaje konservativní kněze ďábelskými psy, zloději,
lotry, kuběnáři, Antikristy, kousavými psy atd.
rozčilil se velice, když jeden zcela nepatrný a
chudý kněz, který se přiživoval kuchařením, ma
ně prohodil, že Hus jest horší než ďábel. Hned
mistr napsal proti knězi-kuchmistrovi ostrý, po

€Úsměšnýtraktát, v němž patnácti důvody dokazu
jje, že není horší než ďábel. Málo kdo se při té
"předůkladné argumentaci ubrání útrpnému úsměvu
nad podrážděnou sobělibostí reformátorovou.

Již nespravedlivé pomluvy Husovy stačily k
potřestání nezdůvodněného rušení míru; vždyť
výpady Husovy zavinily, že byli katoličtí kněží
postaveni mimo všechen právní řád již za života
Husova a že měli i nejhodnější z nich menší za
stání než notoričtí hříšníci společnosti viklefistů.
Jako nyní jest prohlašován za člověka pokroko
vého, vlasteneckého a pod. občan již podle toho.
ke které straně formálně se přihlásil, zrovna tak
viklefistům platil za občana reformovaného vý
kradně ten. kdo se přihlásil otevřeně do jejich spo
lečnosti. Proto také mnoho kněží zlopověstných
mělo pokoi, ale hnalo se kombinovaným útokem
na ty bezůhonné, ideální duchovní, kteří se odvá
žili kárati viklefské bludařství.



XVII. Husitská svoboda a vlastenectví,
Mnoho se v parádních proslovech deklamuje,

co Hus chtěl, jaké snahy proslovili husité. Ale no
vohusité tendenčně pomíjejí mlčením, jak se uplat
nil husitský program v praksi.

Vážného pozorovatele dějinných proudů stře
dověkých naplňuje velikým podivem, jak se mo
hou dosud otiskovati články o husitské svobodě,
jak mohou býti dosud husité považováni za har
covníky moderní svobodomyslnosti. Jestliže chtěli
uhájiti středověcí husité svou existenci, ani ne
mohli holdovati upřímně moderním svobodomysl
ným heslům. Tehdy přece jak politické tak sociál
ní a kulturní zřízení evropských států spočívalo
na podkladě náboženském. řiusité také veřejně
prohlašovali,že chtějí tyto veřejné poměry zre
formovati na půdě nových formací církevních.
Nejednalo se tedy při hnutí husitském pouze o
změnu vztahů náboženských, nýbrž i o radikální
přeměnu veřejných občanských práv. A jestliže
husité přirozeně usilovali o proměnu tvářnosti vše
ho veřejného řádu pod zorným úhlem reformova
ného církevnictví, rozhodně jim nestačilo vyboijo
vati svobodu pro ty jednotlivce, kteří se s plnou
horlivostí hlásili ke kalichu.

Mělo-li ke skutečné proměně občanských řá
dů v české zemi dojíti, bylo nutno sáhnouti k fy
sickým přinucovacím prostředkům proti těm, kte
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ří zaujímali k převratu stanovisko rozhodně zarní
tavé. Leč z obdobných důvodů sebezáchrany ne
mohli ani katolíci skládati zbraň, jednalo-li se jim
upřímně o zachování řádů konservativních. Jest
liže se domnívali husité, že mají právo způsobiti
radikální převraty církevní, politické, sociální a
jiné, opírali se katolíci o své staré právo historic
ké a proti ofensivě vyvinuli zcela přirozeně hou
ževnatou defensivu. Kdo jen poněkud se nad po
měry tehdejšími zamyslí, odbude jako romantické
blouznivce lidi takové, kteří se domnívají, že se
mohlo přikročiti k rozvrstvení domácího obyva
telstva na rozdílné tábory náboženské bez Úúpor
ných bojů.

Poukazujeme aspoň na některé body, které
znamenaly pronikavé zasáhnutí do života veřej
ného. V pražských článcích husitských se jednalo
o zabavení kněžských statků; tu vyvstávala otáz
ka, kdo potom bude těmi statky vládnouti a zda
noví držitelé převezmou i značné povinnosti, k
nimž byli závazováni kněžští majitelé katoličtí.
Měly býti mocí světskou trestány i takové hříchy
smrtelné, které do té doby nespadaly pod trestní
moc práva veřejného. Nastávala velice důležitá
otázka, kdo a do jaké míry se má k tomu opráv
niti. Slovo Boží se ovšem mělo hlásati svobodně;
leč husité si vyhražovali rozhodnutí nad tím. co
vlastně slovem Božím jest, rozhodně si nepřáli,
aby se v zemi zakořenily dogmatické rozdily.
Husité také chtěli, aby se Eucharistie podávala
pod obojí způsobou v celé zemi; nehodlali zane
chati katolíky při jejich obvyklém ritu a to již
proto. že sami tušili, k jakým trvalým zmatkům a
šrůtkám dojde, řekne-li se, že obojí obřad jest do
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volen. Měl snad týž kněz posluhovati různě staro
věrcům i novověrcům dle jejich přání? Vždyť by
snadno jedním obřadem zapíral věroučný článek
druhého obřadu.

Nejednalo se o pouhé formality, bylo zřejmo
hned na počátku bouřlivého husitského hnutí, že
jde o vážný církevní rozkol, o dogmatické roz
vrstvení českého obyvatelstva. Bylo možno še
třiti při tom takové tolerance, jakou novohusité*
viklefistům připisují? Vždyť přece šlo o to, které
straně budou náležeti v obcích nábožensky smíše
ných dosavadní chrámy a církevní hřbitovy. Ne
hrozil menšině při té otázce neúprosný útlak? Na
stávala otázka, zda do obcí smíšených na obecní
útraty se má povolávati k vyučování mládeže pae
dagog katolický či kališný. Při rozhodnutí vždy
by byla jedna strana náboženská zkrácena.

Při různé konfesi bylo otázkou důležitou, ko
mu v obci náleží právo ke konšelství a k jiným
úřadům. V době, kdy náboženský cit byl tolik živý
a kdy se všecko točilo aspoň formálně kolem otá
zek církevních, nemohlo býti kališníku lhostejno,
kdo nad ním bude v obci rozhodovati. Ani nej
spravedlivější soudce katolický netěšil by se u ka
lišníků takové důvěře jako kališný soudce pod
průměrných kvalit. Jak se utvoří zemská vláda,
aby si získala naprostou důvěru a lásku strany o
bojí? Budou poddaní sedláci. spokojeni zcela s
vrchností katolickou? Ve smíšených obcích i pro
muže neispravedlivější nastávala velice svízelná
otázka, jakého vlastně kněze zjednati, nemají-li se
platiti k vůli uklidnění malé menšiny kněží dva.
Kdo a jak bude rozhodovati nad záduším, aby se
zachoval aspoň stín tolerance v důležité otázce
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peněžní? Budou přijímáni ve městech kališných
do cechů také katolíci? Zkrátka otázka rozkolu
náboženského sahala hluboko do řádů sociálních,
politických a kulturních, byla to i ožehavá otázka
peněžní. Náboženské novoty působily na veřejný
život daleko mocněji než otázky politické. Úloha
církevnictví byla ke všemu daleko podrobnější a
složitější než úloha politiky, jež vlastně (aspoň na
venek) byla podřizována povelům náboženským.

Ve státu, který se tehdy měl státi domovinou růz
ných náboženských vyznání, byla vláda daleko 0b
tížnější než v zemi, kde proti sobě bojovalo něko
lk politických stran. Vizme, jak se v našem ná
rodě rozmohly veliké sváry politické právě přiči
něním těch vlivných českých politiků, kteří tolik
mluví o toleranci. Ale titíž svářící se lidé, jichž
obor působnosti jest daleko užší než náboženských
politiků husitských, vší mocí snaží se dokazovati,
jak byli husité svobodomyslní — čili jak docela
předstihli svou tolerancí nynější vyspělejší vůdce
úporných různic,

Některé příklady z husitských úředních aktů
o změně církevních poměrů. V Praze hned v
prvých letech bouře husitské radikálnější kněží
působili mezi samými husity veliké náboženské
rozbroje, zaváděli bludy takové, že nastalo úžasné
sektářské tříštění, které se projevovalo na venek
osudnými násilnostmi. Když viděli mírní husité
(kališníci), že takovým »svobodným hlásáním slo
va Božího« došlo k hotové náboženské anarchii,
učinili včasně přísná opatření. Veliká obec Praž
ská na př. dne 21. července 1421 uveřejnila přísné
usnesení proti náboženské nesvornosti. Kterýkoli
kněz (do Prahy přicházející) by se nesrovnal v ob
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řadech a víře s mistry pražskými, tomu nebude
dopuštěno ani bohoslužby konati ani kázati. Kdo
by v Praze jakýmkoli způsobem takového kněze
podporoval, takový má býti považován za zjev
ného něpřítele obce a bude pykati svým hrdlem i
statkem. Aby se předešlo pokoutnímu šíření sek
tářství, přikázáno, aby každý kněz konal bohosluž
by jen v kostele, aby pod ztracením hrdla i statku
mistróv našich za starší vydaných (prohlášených)
kněží své schůzky konali jen na radnici. V pátek
nesmi nikdo požívati masitých pokrmů pod trestem
vyhnanství. Z každého města aby vybráno bylo
mužóv padesát hodných, do nichž by žádného do
mnění bludóv nebylo, a ti aby se pilně ptali na pi
kardy (radikální, bludaře husitské dle vzoru tá
borského) a na ty, kteří by těm nebo jiným blu
dóm anebo kterým všetečnostem nakládali (pomá
hali) a zvláště kněžím, kteříž by z poslušenství
vytrhali, nakládali, a ti (totiž padesátky husitských
inkvisitorů) aby plnů moc měli takové do vazby
dávati, bez nichž ižádný jiný do vazby daný pro
puštěn býti nikoli nemá.« A tak byla zřízena v
Praze neúprosná inkvisice krátce po odražení voj
ska Sigmundova od Vítkova, protože již tehdy fa
natičtí radikální reformátoři ohrožovali život
pražských kališníků.

Zákazy opakovány a zdůrazněny 5. února
1422: >Ač by (jestliže by) který člověk světský
neb duchovní a zvláště který mistr nebo kněz z.
Pražské obce aneb odjinud přišlý nechtěl v Pra
ze poslušen býti mistróv ... a jiných světských,
jenž k nim přidáni budů z konšelóv a z obce ke
zprávě a k ohledání duchovních věcí a k neřádóm
stavení a s nich se strhl nebo mimo jich vóli které



— 384 —

kusy vedl neřádné neb bůřil kterů obec neb ká
zal které věci, jež by Písmem svatým stálým a z
zákona Božího dovésti (dokázati) nemohl, a to od
těch mistróv volených napřed psaných a od těch
k nim světských přidaných na kterého bylo uká
záno a dovedeno: takový každý má od dříve psa
ných hauptmanóv, purkmistróv, konšelóv a obcí
tresktán býti a z obcí vyhnán a nikoli nemá trpín
býti. Pakli by od těch mistróv a k tomu usazených
v bludích shledán byl neústupně: tehdy buď nad
jeho životem popraveno, jakožto nad bludným ne
ústupným sluší.«
„© Dne 28. května výnos obce veliké zakročil
znovu proti tajným schůzkám, hroze neposlušným
Ipopravou. (Výbor u Erbena, 367—376.)

V zápisu velikého sněmu pánů českých a mo
ravských v Praze ze dne 5. září 1415se čte, že se
sice má slovo Boží podle Písma svatého svobodně
kázati; ale »byl-li by ten kněz, který by kázal,
kterým neřádným bludem nařčen, aby byl pohnán
z toho před biskupa, pod kteréhož sluší .... a
bylo-li by naň dovedeno Písmem svatým ohlasně,
že by které bludy kázal, toho aby biskup nad ním
popravil a pomstil ohlasně, jakož by na to slušelo,
a my tomu knězi ani nemáme připustiti víc kázati
na naších panstvích.« (Tak tedy rozhodnuto ještě
dříve, než se šlechta při dokonaném rozkolu pře
svědčila na vlastní oči, kam by veliká svoboda
radikálních kněží vedla.) Velký sněm v Čáslavi,
konaný v červnu r. 1421 proti Sigmundovi, pokro
čil již dále v obmezování náboženské svobody.
Bylo rozhodnuto, že se má pokládati za nepřítele
země české takový člověk, který by nechtěl při

'stoupiti k čtyřem artikulům pražským a tedy ke
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kalichu. Budiž ustanoven církevní pevný řád »ne
řádóm a výtržkám všelikakým k poražení a zka
žení. Pod kterýžto řád kostelní všeckno kněžstvo
a žákovstvo v království Českém jednostajně a
svorně má podniknůti a podstůpiti. A jestliže by se
který kněz vytrhl a z řádu vystůpil, chtě jinak
vésti neb kázati, ten ode pánův a obcí nikoli pro
své výtržky nemá trpen býti, než ihned má ode
slán býti k úředníkóm arcibiskupovým.« (Tamtéž,
389, 390.)

Ke čtyřem artikulům přistoupilo 21 měst, kte
rá přijala úředníky ustanovené od Pražanů a slí
bila, že své všecky poddané k témuž povedou. Kdo
by se čtyř článků nechtěl držeti, ať se svobodně
vystěhuje do 14 dní! Také stavové moravští při
písemném zápisu (na zachování článků) slíbili »ty
kusy držeti a své všechny poddanésvětské i du
chovní, což nejdále moci budeme a uměti, k té
muž vésti a připraviti; a všechny takové, kteří
by se jim protivili, neústupně na svých panstvích
netrpěti.« (Sborník histor. kroužku 1894, 53.)

Rokycana vydal dekrety, aby v krajích ka
lišných nikdo neměl práva dědického, nenabýval
majetku, neměl nároku na církevní oddavky a po
hřeb v posvěcené půdě, kdo se nezaváže přísahou,
že chce při kalichu žíti a zemříti. Katolíci byli vy
lučováni ze smluv, nepřipouštěni do městských
rad. Mistři koleje Karlovy r. 1459 bez jakéhokoli
odporu souhlasili, že za kolegu smí býti přijat je
nom ten, kdo pod trestem vyloučení bude přísahati
ke kalichu, k němuž prý povinen jest všechen. lid,

i laikové všeho druhu i věku. (Sborník hist. krouž
ku 1896, 1897, 67.) 25
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Hus byl od církve odsouzen jako kacíř po
dlouhém úředním procesu, při němž obviněný měl
hojnost příležitosti k věcné obraně. Při přelíčení
nebyli žalobci zároveň soudci. K upálení Husovu

, došlo mocí zákona světského; panovníci se totiž
| přesvědčili, že bludařství vedlo vždy k hrozným

| občanským převratům a že nad poddanými různévíry daleko obtížněji se vládne než nad různými
národy a nepřátelskými stranami politickými. Mi
mochodem dodáváme, že prakse českých soudců
v době husitské a protestantské připravovala
strašné, vleklé a opakující se mučení již lidem
pouze ze zločinu obviněným. Hrozným mučením
vynucováno přiznání i na lidech nevinných.

Ale jak soudila husitská vojska katolíky? Hu
sitští bojovníci byli žalobči a zároveň soudci i
exekutory. Pobíjejíce a upalujíce tisíce kněží a
mnichů, netázali se jich, zda se provinili proti €
vangelickému životu, ale odpravovali je z příčin
dogmatických, pro různost věrouky. Který kněz
nepřistoupil ke kalichu, byl synem smrti ihned.
Na soudcovskou stolici zasedal slepý fanatismus,
který odsuzoval dříve, než vyslechl obranu. A
právě neúprosná inkvisice husitská měla ráz cír
kevní. V Kostnici odevzdali biskupové Rusa soudu
světskému s připojením žádosti, aby nebyl usmr
cen. Ale táborští kněží zjevně na kázáních navo
dili lid; aby »bylo bojováno, mordováno a přinu
ceno k zákonu Kristovu« (ovšem vlastně k tábor
ské dogmatice). Sám Chelčický je nazval muži

rvavými. (Winter: Život, 14). Tedy samo kněž
stvo nařizovalo krvavou: lázeň. Táborská nauka
hlásala, že v čas pomsty Páně (!) jest zlořečený
každý, kdo by se zdráhal vylévati krev protivníků
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zákona Kristova; ale »má ruce své umýti v jich
krvi a posvětiti«. Kdo se nepřidá k táborské víře,
ať jest potřen jako satanáš a drak. (Srv. Bilejov
ský: Kronika církevní, 54.) V nejpopulárnější vá
lečné písni husitské nečteme ani slova o lásce k
vlasti a národu, za to však tuto fanatisující vý
zvu: »Vesele zkřikněte, řkouc: »>Naně, hrr na něl«
»Braň svou rukama chutnejte, bíte, zabíte, žádného
neživte!l« (Erben: Výbor I, 283.) Lehce lze si do
mysliti, k jakým násilnostem rozpalovala tato slo
va tak často opakovaná. Který husitský kněz vy
slovil politování nad zpěvem tolik protievangelic
kým? Husitští duchovní naopak vodili lid do bo
je, stavěli se vojům v čelo. Docela tito kněží no
sili do válečné vřavy Tělo Páně. Tak se dělo. i
když sekty husitské se potiraly navzájem v hroz
ných bojích bratrovražedných. Na př. v krvavé
bitvě mezi Pražany a vojskem Žižkovýmu, Hrad
ce 4. srpna 1423 stála »archa proti arše«, totiž v
obou táborech nesli kněží do boje proti sobě Svá
tost. (Tomek: Děj. P. IV, 285.) Teprve 11. listopa

du 1424 v té příčině táborští kněží odhlasovali některé obmezení.
Bezohlednost dogmatiky táborské zračí se v

soběslavském provolání z r. 1421, že bude upálen
každý kněz, přistižený při sloužení mše sv. v or
nátě. Nastalo skutečně tak nelidské pronásledování
kněží katolických i kališných, že »v zemi za mno
ho mil nebyl vidín kněz, jenž by svátostmi lidu
posloužil«. Kněží se rozprchávali před táborskou
klatbou tak, že jen v Budějovicích se ukrylo před
zuřivci na 1200 kněží a mnichů katolických. (Bíle
jovský: Kronika, 57. Tomek IV, 136.)

Husité kněze nejctnostnější upalovali v smol
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ných sudech a popravovali.je i jiným bolestnějším
způsobem, než jakým skončil Hus. Jen českých a
moravských cisterciáckých © mnichů a konvršů
usmrceno dle sebraných dokumentů Hlošinových
asi 3177 a cisterciáckých jeptišek 180. (Vlast XXIX,
689.) Leč krvavá záplava rozmnožila se pobitím
celých desetitisíců jiných duchovních osob, které
raději život ztratily, než by byly své přesvědčení
zapřely. Obrovské zástupy těchto mučedníků daly
svou stálostí a ideální obětavostí odpověď, zda
jen »lanžovaly po obrocích«. Dlouhý řetězec do
kumentů o hromadných popravách kněží učených
a zbožných vynucuje výkřik hrůzy. To jest jisto,
že nikdy před tím ani potom žádná společnost ná
boženská v Čechách nepronásledovala pro víru
v tak příšerném rozsahu, jako husité. Ačkoli cír
kev katolická střetla se v Čechách s tolika sekta
mi, nezpůsobila za celé tisíciletí své existence v
Čechách tolik inkvisičních hrůz, kolik spáchali
husité za pouhých patnáct let. Otřelé deklamování
o krutosti českého katolictva jest pouhým stínem
proti přesvědčivým dokumentům o bezohlednosti
husitské, která vyvraždila a rozprášila český ka
tolický lid z celé řady českých měst a celých
okresů.

A jaké strašné pustošení země a české kultu
ry! Jen z cisterciáckých klášterních domů bylo
vyloupeno a zničeno třiatřicet. —Ovšem zničena
mnohonásobně delší řada jiných stánků modlitby,
vědy a umění. Celá velká města lehla popelem.
Sama Praha byla několikerým husitským pálením
a pleněním tak zpustošena, jak jí neučinil nikdy
žádný cizozemský nepřítel. ©Téměř celá Malá
Strana a větší část Vyšehradu proměněny ve zčer
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nalé rozvaliny. Zničeny vesměs nádherné stavby
staroslavného Vyšehradu, téměř všecky pražské
chrámy, pokud nebyly zbořeny, byly vydranco
vány, ničeny nádherné knihovny atd. To vše se
dělo dle dogmatiky radikálních husitův a dle zá
sady, že vyšší věda a umění jest zpohanělostí.
Kdo horuje nyní pro svobodu husitskou, bylo by
pro něho nejtužším trestem, kdyby byl odsouzen
k užívání té »svobody« aspoň na rok,

Ovšem jest pravdou, že Sigmundovi žoldnéři
páchali v Čechách také ukrutnosti veliké. Ale tito
bojovníci počínali si surově v zemi pro ně cizí a
nehlásali manifestačními vyhláškami, že přicházejí
reformovat, že jejich úkolem jest pozvednouti kře
sťanstvo z úpadku k nejvyšší mravnosti.

Jako si husité hájili ostražitě uchvácené posi
ce proti katolictvu, tak se také bránili houževnatě
proti vnikání živlů českobratrských do vlastní
državy. Vášnivý Rokycana těmto rušitelům jed
noty církve kališné spílal bezohledně, pomlouval
je nepoctivě: >Lidem na voko zdají se býti tiší,
pokorní ... rovně co kožich na ruby. Pod tím fa
leš, blud a podvod... Takovíť sú Pikharti jako
zlatý falešný . . . vnitř Istiví, liší, falešní, neupřim
ní pokrytci, laici, rufiáni, vožralci, smilníci, cizo
ložníci, duší lidských vražedlníci; ve všem zlém
zlými se srovnávají, jedno (jen) s nimi do kostela
choditi nechtějí, než v hodování, v lání, v krčmo
vání, v opilství, v tom se s jinými srovnávají. Pik
harté, falešní učitelé, nad vás nic nemají než blud,
v němž stojí.c«(Musejník 1879, 211.) Takové a jiné
nepravdy chrlil ze sektářské zaujatosti proti Če
skobratrské jednotě muž, kterého busité chtěli míti
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arcibiskupem! Moderní demagog sotva užívá
zbraní ostřejších.

Nezůstalo ovšem jen při svárech slovních.
Bratří pronásledování od Rokycanových stoupen
cu jako zvěř, byli nucení v Rokycanově kostele
Týnském veřejně odvolávati své učení a slibovati
polepšení. R. 1468 někteří zmořeni na Rychmburce
hladem; na Moravě byli upalováni,. Ještě v násle
dujícíri století Bratří vyčítali, že Rokycana »obrá
til se v nedvědici, svůj plod sápající a Bratřím
těžké pokušení při králi objednal, až některým mu
čení na skřipcích, zmoření, rozptýlení«. Sama
choť Jiřího Johana na sněmu prudce proti Bratřím
mluvila. Ačkoli čas.-od času vystupovali proti nim
bezchledně i katolíci, přece konsistoř kališná byla
Bratřím nepřítelem největším, tak že několikrát
hledali Bratří ochranu proti kališné ukrutnosti u
katolických hierarchův.

Veliké pronásledování připraveno Bratřím od
kališné nejslídivější inkvisice v Praze za bezchar
akterního primasa Paška z Vratu a správce kon
sistoře kališné Havla Cahery, sobeckého ramená
ře. Od r. 1524 až do příchodu krále Ferdinanda I.
vytrpěli pražští Bratří a stoupenci Lutherovi hroz
ná muka. Nastalo žalářování, vypovídání z města,
docházelo k velice bolestným popravám. (Srv.
Winter: Život, 52—54, 78—87.)

Nadto r. 1547 po nezdaru politického odboje
lutherských a Bratří provalila se kališná mstivost
plným proudem. Proti bohaté a mocné šlechtě
protestantské byli utrakvisté malomocní; proto
obtátili ostří svých zbraní na celé čáře proti Bra
třím. Denuncovali a honili Bratry jako největší
zločince. Administrátor kališné konsistoře Mysto
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pol, který dle příkladu Cahery napřed podporoval
mocně protestantství, náhles bezohledným tyran
stvím převáděl Bratry k staroutrakvismu. Nastalo
zatýkání, mučení a vyhánění. ©Několik skupin
bratrských uteklo se do Rychnova pod ochranu ka
tolíka, královského úředníka Jiřího z Wildbrunnů,
který se za ně přimlouval. Bratří kališnou stranu
prohlašovali za svého nejurputnějšího odpůrce. Jan
Černý, starší Jednoty bratrské v Brandýse n. L.,
napsal o těch zoufalých okamžicích trpce: >Ta
kové pak věci činili nejnestydatěji ti popi kališ
ní... Žádný jistě, ani sami hejtmané královští,
ani kněží římští pod jednou tak zle, tak tyransky,
takovými haněními a zlostmi, lŽemi, trápením roz
ličtým, hrůzami a strachy, zlořečenstvím a tako
vými věcmi netrápili jsou lidu bratrského, jako to
nestydaté kněžstvo kališné, všeho Božího i lid
ského řádu i studu zbavené a prázdné; a tak se
byli vztekli a v zlosti i v pejše proti Bratřím po
zdvihli, že s nimi všady a na všecky strany dosti
činiti bylo. A skrze ně největší žaloby a sočení
vždycky šla... . předkové kněží těchto mnoho
zlého Jednotě po všecky časy od povstání jejího
činili jsou sočením a žalobami lžŽivými.. . a mno
hé z Bratří našich k velikým těžkostem připravo
vali, k zbavení statkův, vlasti, k vězení, k mučení,
k usmrcení některé.« (Gindely: Geschichte der
Bóohmischer Briider I, 513—514.)

Leč mezi samými Bratry trvala svornost jen
tři desítky let; jakmile se začali děliti v učení na
dvě strany, vzplanul veliký boj. Pokrokáři vinili
konservativce (»Malou Stránku«) ze zpupnosti,
podvodů a z bezcharakternosti jiného druhu. Malá
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Stránka oplácela, pokud nezhynula. (Srov. Musej
ník 1886, 488, 500.)

Veliká kniha by se naplnila líčením hrozných
svárů, jaké nastaly, když měšťané a šlechta šířili
v Čechách protestantství na úkor utrakvismu a
katolicismu. Starý letopisec zapsal: »Divně se mí
chalo mezi všemi stavy jak světskými, tak i mezi
kněžími pod obojí přijímajícími, že se jedni od dru
hých oddělovali, divné podstrky sobě činili, proti
sobě kázali; co jedni chválili, to druzí haněli, jedni
druhé kaceřovali a pikhartovali; jedni, co prve
bývalo, proměňovali, a druzí mnohé věci vymýš
leli; a z takového roztrhání a nesvornosti kněž
stva mnoho zlého vzrostlo.« (Staří letopisové, 445.)
Pro různou víru lidé se bili v hospodách, proti so
bě psali a tiskli listy a písně hanlivé, kněžím na
kázání odporovali. (Winter: Život, 72.) Hned také
nastal úporný a dlouholetý zápas o kališnou konsi
stoř mezi starohusity a protestanty.

Když kolem r. 1520 na Moravě despotický ry
tíř Jan Dubčanský založil sektu Habrovanských,
podnítil proti sobě veliký hněv Českých bratří,
kteří v obavě o své posice vedli proti němu prud
ký boj jak ústní tak literní. Obojí sektáři stíhali se
nadávkami; na českobratrskou denunciaci byl Dub
čanský uvězněn. (Srv. Gindely: Geschichte der
Bóhm. Briider I, 197—199. Hlídka 1914, 333—694.)
Téměř současně s Habrovanskými přibyla na Mo
ravě sekta Novokřtěnců (původu německého). V
Čechách rozmohla se již za Jiřího z Poděbrad sek
ta blouznivých Mikulášenců. Sekta Adamitů trvala
v jiné formě dále. Ke všemu přibyli v zemích ko
runy české stoupenci Schwenkfeldtovi a Kalvínovi,
Ariáné, Antitrinitáři a jiné zmatené sekty. Roku
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1575 napsal papežský legát Jan Vescovo, že sek
tářství české tvoří hotový Babylon. Zámrský kon
statoval: »Sekt je tolik, až by téměř celá hodina k
běžrému jich pojmenování nestačila... Všickni
se Kristemzastírají, pravou církví a pravdou se
vychloubají, jiné do pekla strkají.« Winter praví:
>Byla tu slovem do konce XVI věku hotová anar
chle náboženství, a s ní už indiferentism (lhostej
nost) i při selském lidu! .. . Ves ode vsi, město
od města lišila se víra, aniž bylo v témž městě,
v téže vsi za krátký čas pořáde stejno: příchodem
nového kněze zase se měnilo.« (Winter: Život,
127, 313—314.)Tak daleko se došlo, když dán vý
klad Písma na pospas nejobmezenějším fanatikům!
Bylo věru oprávněno tehdejší přísloví:. »Kolik
mlynářů, tolik měr, kolik farářů, tolik věr.« V sa
mém Slavkově dle Středovského žili lutheráni, kal
vini, Sobotáři, Bratří, Plačtiví, husité, Korneliání,
Novokřtěnci, Ariáni, Adamité, Zwingliáni...
(Hlídka 1914, 333.) .

Ovšem jevila se v druhé polovici XVI. stol.
aspoň mezi lutherány a Bratřími snaha po zjedno
dušení rozháraných poměrů. Aby spíše dosáhly obě
sektv plné svobody, spojily se r. 1575na venek pod
jednou konfesi. Leč proti vyznání na rychlo upra
venému ozývaly se hned prudké výtky zvláště od
Bratří. Nastala náruživá polemika mezi obojí sek
tou. Když konečně tito spojenci uchvátili r. 1609
pro sebe konsistoř kališnou, přenesly se vzájemné
hádky na širší pole. Winter píše: »Byly spory v
samé konsistoři mezi Bratry a protestanty, byly
zlosti mezi protestanty samými, v lutherské a kal
vínské rozdělenými. Jedni druhých nechtěli snášeti
a zuřili proti sobě bez lásky křesťanské čím dále
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prudčeji.< (Život, 245.) Běda však sektářům upřím
nějším, kteří se opřeli hře na schovávanou! Mocní
laikové, kteří byli bezohlednými poručníky, zlo
mili odpor přísně. Na př. lutherský děkan chrudim
ský Blažej Borovský písemně si stěžoval, že se
nior spojené konsistoře dosazuje na fary lutherské
kněžstvo bratrské; navrhoval jinou úpravu konsi
stoře. Na stížnost se podepsalo třicet jiných kněží
lutherských. Děkanovi však za tu odvahu odňat
úřad jako buřiči, Borovský byl dán do vězení a
jeho jméno vymazáno z konsistorních knih. (Skála:
Historie česká I, 326.)

Za věku katolického bylo duchovenstvo jak
svým sociálním postavením tak svou účinnou pod
porou mocným štítem práv svobodného sedláka
proti výbojné hamižnosti šlechty. Rolník tehdy
byl svobodným pánem svého osudu. Jestliže měly
všecky stavy své povinnosti ke státu. nebylo sel
ské »útročení« ani břemenem tak značným, jakým
jsou ve státech moderních selské daně. Nad to na
statcích duchovenských vedlo se rolnictvu daleko
lépe než na šlechtických. Stav selský si zachoval
jistý druh samosprávy, selské hromady měly
značnou váhu, byly úspěšným obranným zřízením
proti přehmatům stavů jiných.

Leč ke konci stol. XIV. se již stupňovaly tře
nice mezi stavem selským a vrchnostmi. Zvláště
vznikaly spory o »odůmrtí<; jestliže totiž zemřel
sedlák nemájící mužských potomků, šlechta chtěla
shrabovati jmění pozůstalé pro sebe. Kdyby si
bylo duchovenstvo počínalo 'dle příkladu šlechty,
bylo by mnoho získalo. Leč jak arcibiskup Jan
Očko z Vlašimě tak zvláště Jan z Jenštejna vy
stoupili přoti nespravedlivému prohlašování od
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úmrtí; nechtěli takový útlak trpěti na svých stat-
cích. V témž směru na ochranu rolnictva vystou-
pil 2. října 1406 arcibiskup Zbyněk, třebaže právě
tenkrát byl v peněžitých nesnázích. (Srv. Musejník
1872, 138. Časopis katol. duch. 1913, 605.)

Za bouře husitské šlechta a měšťané potře
bovali pomoci táborských a jiných husitských de-.
mokratů k uchvácení „duchovenského majetku.
Když však již šlechta a stav městský měly, po
čem toužily, vystoupily bezohledně proti dřívějším.
spojercům. Selské nevolnictví zaváděno napřed.
chytrou, obmyslnou praksí a pak vymýšlením no
vých zákonů.

Když za Jiřího z Poděbrad byla země znepo
kojována často potulnými lupičskými bandami,
hned se naskytla šlechtě záminka: byla obmezena.
svoboda stěhování, aby prý byl lid připoután k
usedlejšímu životu. Hned pak schválena zásada,
že každý člověk musí míti určitého pána, není-li.
jím sám. Dalšími nařízeními z let 1472—1487 za-
váděno nepokrytě tělesné poddanství. Práva nej-
četnější vrstvy národa byla tak osekána, že r.
1499 právník Všehrd pochybuje, zda smí sedlák
svéno pána žalovati. O deset let později týž práv
ník píše bez rozpaků: >Než aby člověk (selský)
anebo pacholek anebo služebník měl svého pána
poháněti (u soudu žalovati), všem se neslušné i
nepodobné zdá a naprosto nespravedlivé.< Šlech
ta obmezovala dále houževnatě zakročování soudů
veřejných v záležitostech selských, podkopávajíc“
moc panovníka i jeho soudů.

Sedláci byli nuceni prodávati své plodiny jen
na těch trzích. které pán ustanovil, píti pivo, které“
sám uvařil, mlíti v jeho mlýně. Winter praví: »Pi-
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vem panským sedlák opiti se směl, pivem měst
ským ne.« (Kulturní obraz čes. měst I, 102.) Takto
se tedy velmožové ujímali církevní kázně. Ani v
sňatek vstoupiti a stěhovati se nesměl sedlák bez
svolení pánova. Vrchnosti předpisovaly sedlákům
i náboženství zcela bezohledně.

Šlechta sedláky trestala krutě. Pro ledabylé
slovo dal pán sedlákovi jazyk týlem vytáhnouti,
jiné rolníky věznil, až jim nohy upadaly. Sedlákům
za trest kladeny kolem krku těžké obojky. Kaž
dou chvíli mohl býti sedlák připraven na nemilosrd
né bití. Jestliže vrchnosti odsoudily sedláka do šat
lavy, vsadily ho tam teprve po vykonané robotě,
aby jim neušel zisk. Za věku protestantského jař
mo se přitužovalo; Veleslavín napsal, že mnozí
považují sedláky raději za hovada věčně práci
podrobená než za lidi. Prý ani Turci se svými tak
nenakládají. Již ve století XV. krutost a vydě
račnost vrchnostenských děspotů kárá přísně Ro
kycana a Chelčický. Kněžstvo tu však nemohlo
pracovati k nápravě, protože bylo samo ujařme
no. Ani sedlák poddaný vrchnosti městské nemohl
se sradno hájiti; odvážil-li se, doznal spíše trestu
než ochrany. Měšťané, ačkoli sami byli velice tí
sněni od šlechty, pohrdali sedláky jako bytostmi
otrockými. (Srv. Winter: Kult. obraz II, 555.) Také
pro zlepšení sociálního postavení rolnictva ani
prstem nehnuli.

V době husitské vzniklo tak veliké a přímo
směšné kastovnictví. jakého v. Čechách nebylo ni
kdy. Pán pohrdal zemanem, zeman měšťanem,
měšťan z vnitřního města »forberečníkem« z před
městí, forberečník »selským chlapem«. I měšťané
-z různých obcí křiklavě se nad sebe vypínali dle
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různých privilejí. Ačkoli stav rytířský (zemanský)
nevycházel z tuhého boje se stavem panským, v
boji proti městům spojili se oba stavové vždycky..

Katoličtí panovníci se sice pokoušeli o vysvo
bození rolnictva ze iha nejtěžšího, ale velice mocná
šlechta podkopala moc královskou tolik, že pokusy
se nezdařily. Denis dí: »Sedlákům nebyla vrácena.
občanská práva jejich, podléhají zákonu, ač jsou
mimo něj... Jak možná doufati, že poddaní ži
voty své obětují za pány zpupné? Mluvte jim o
vlasti! — Nemají žádné. O náboženství? — Vy
znávají víru uloženou. Někdy lid povstal proti Sig-
mundovi, poněvadž tehdáž hájil vlastní věci své:
nyní co mu po tom, kdo bude vítězem?« (Denis
Vančura, 594.) Ujařmením většiny národa šlechta
připravovala Bílou Horu a to tím více, že ani v
dobách nejkritičtějších nechtěla podniknouti oběti
nejnutnější. Na př. r. 1547 velice hlučně stavové
protestantští a bratrští zapisovali se proti králi,
skládali surové pamflety na katolictvo, sbírali voj
sko k odboji. Leč na celé odbojné vojsko stavové
nesehnali mezi sebou ani 4000 kop grošů, ačkoli
slibovali vlastnoručními podpisy, že poskytnou su
mu velikou. Na stálé žebronění nejvyššího hejt
mana Pluha odpovídali odklady, většinou ani na.
válečné pole nevytáhli; všeho vojska národního
se nesehnalo ani na 2000. Byl to hotový bankrot
radikálního sektářstva, bankrot vlastenectví, kte
rý byl bezpečnou předzvěstí, jak dopadne povstání
následující. Když pak. 24. dubna 1547 byli poraženi
u Můhlberka protestanté němečtí, rozprchávala se
hrstka špatně opatřených. hladových bojovníků
rychle, aniž čekala povelu z Prahy. (Srv. Tieftrunk:
Odboj stavův českých, 91—183.)
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Vzájemnost česko-polská vzrůstala ve XIII.
a XIV. věku některými sňatky členů panujícího do
mu českého s členy panovnického dvora polského.
(Václav II. a Václav III. docela byli přijati za pol
ské krále.) Jednota víry a veliká příbuznost řeči
vedla k stykům vždy srdečnějším. Spojení krá
lovských rodin přispělo velikému vzpružení vzá
jemného obchodu poddaných. Velmi mnoho Če
chů pobývalo při dvoře polském, mnozí se v Pol
sku usadili a sloužili tam i četně při vojsku. Na
opak zase veliké řady Poláků přebývaly v Praze,
provozujíce zde obchod a průmysl. 

Srdečná vzájemnost česko-polská projevila se
manifestačně ve chvílích velice kritických. Když
nastalo r. 1410 válečné napětí mezi Poláky a řá
dem Německých rytířů, král Václav IV. jako vlád
ce říše německé stranil řádu; proto také někteří
"Čechové se postavili do válečných řad německých.
Leč daleko větší část Čechů z království a mark
rabství dobrovolně z lásky k slovanské krvi spě
chala posíliti voje polské. Čeští a moravští bojov
níci tvořili 4. a 49. prapor armády polské, kromě
toho vřazeni porůznu jinde jako velitelé, pobočníci
nebo vojáci (hojně jich bylo i v 50. a 13. praporu).
Čechové měli vlastní korouhev sv. Jiří. 15. čer
vence v bitvě u Grunewaldu Češi dopomohli k ví
tězství velikému slovanskému vojsku nad němec
kým řádem. Ovšem že se po tomto slavném činu
vzájemnost Slovanstva katolického znamenitě u
tužila. Vždyť přes to, že Václav volal všecky Če
chy ze služby polské zpět do vlasti, přece mnozf
z nich setrvali i v následujících letech v Polsku,
účastníce se i pozdějších výprav Poláků proti řádu
německému. (Tadra: Kulturní styky, 143.)
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Karlova universita tvořila před hnutím viklei
ským zvlášť vydatné pouto přátelské mezi Čechy:
a Poláky. Vždyť na universitě byl živel polský za
stoupen tak četně, že tvořil jeden ze čtyř národů.
Kutnohorský dekret nenesl zevnější známky díla
viklefského, protože byl výslednicí společné práce
národní jak viklefistů tak konservativců. Proto i
po odchodu německých členů university r. 1409
setrvali Poláci v Praze. Osvěta česká valem se
šířila prostřednictvím university do Polska. Stu
dující polští sbírali, kupovali a opisovali si v Pra
ze knihy, zanášejíce je do své vlasti. Tak se do
stalo mnoho znamenitých rukopisů z Prahy do
Krakova, kde jsou posud uloženy v knihovně Ja
gellonské. Poláci opisovali hojně modlitby a písně
české. Ruchu reformačního účastnili se Poláci hor
livě v Praze potud, pokud nebyl zahrocen proti ka
tolické dogmatice.

R. 1397 odhodlala se královna polská Hedvi
ka založiti kolej pro studující Litvany, kteří pak
měli utvrzovati učení křesťanské ve své vlasti ne
dávno pohanské. Leč právě, když kolej měla ve
jíti v Život, nastaly nešťastné sváry náboženské,
mnoho polských a litevských studujících raději
přicházelo na universitu krakovskou.

Jest samozřejmé, že při častých a úzkých sty
cích mezi Čechy, Polskem a Litvou šířila se zná
most české řeči daleko na východ, až naše řeč na
bývala velikého vlivu v Polsku a Litvě v životě
veřejném. Při dvoře královském v Polsku a kní
žecím dvoře litevském se přijímaly dopisy a kvi
tance české; česky psali páni čeští králi polskému,
česky psali Pražané knížeti litevskému Vitovtovi.
Sami Poláci a Litvané nejednou užívali v listinách
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jazyka českého, ano později vešel jazyk český v
užívání ij v korunní matriku, t. j. ve dsky zemské
království polského.

Z Emauzského kláštera povoláni r. 1390 mni
chové do nového slovanského kláštera na Klepaři
u Krakova. (Tamtéž, 146, 147.)

Helfert praví: >Pohlédneme-li, jakou rozšíře
nost měla za těch časův řeč česká, máme-li na
zřeteli, jak mnohostranně spříznění byli tehda ro
dové královští a rodiny české a polské, uvážíme-li
přirozenou převahu, kterou první a do těch časův
jediná universita slovanská byla by mohla poiistiti
osvětě české nad druhými kmeny slovanskými:
směle můžeme říci, že jestli kdy, jistě tehdá dána
byla možnost k tomu, aby ve Slovanech karpat
ských a podunajských jediný spisovný jazyk zjed
nal sobě průchod a stal se jím ve svazku politic
kém, kterýž prodlením věkův v jedno se spojil
pod císařským žezlem státu rakouského, pákou ke
vzdělání vyššímu, ke vědě a k umění, tak jako
toho mají kmen německý a vlašský, přese všechen
skutečný rozdil v četných podnářečích a bez úimy
politickému rozdělení jejich pod vládami mnohými
a rozličnými.« Vždyť tehdy docela veliká část Slo
vanů jižních přistoupila k církevnímu poslušenství
římskému. Leč stalo se jinak. >Mezi tím co v Če
chách a na Moravě stavěli se dvůr, stavové i uni
versita náramně rozhořčenými pro křivdu >sobě
i všemu národu českému, ano všemu slovanské
mu« prý »činěnou« — v ten čas byli v sousedních
zemích oči všechněm již dosti dávno otevřeny,
aniž jinak býti mohlo, když dobrodružný Jero
nym jako bludice jezdil do všech koncův povětrné
růže, aby jen podezření... dosti časně a u dosti
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mnohých stranách mezi lidem roznosil .. . Mistři
a studenti škol pražských všude pokládáni za na
kažené bludným učením .. . Špatný toho účinek
na počaté jedva spojení s východními sousedy zá
hy se ukázal... země tyto, jmenovitě jihoslo
vanské, nechaly všeho dalšího blížení se k Če
chám, jak náhle se rozneslo, co se tam děje. Po
věst kacířství, ve kteréž země česká uvázla, po
pudila duchovenstvo národův okolních proti spol
ku s českými horlivci o novoty církevní.« (M. J.
H., 169, 170.)

Husité ovšem starali se s počátku horlivě, aby
práva českého národa ve vlastní zemi byla co
nejvíce utvrzena. V Jihlavě si vyjednali se Sigmun
dem, že nesmí býti k úřadům zemským připuštěn
žádný cizozemec. Po smrti mladistvého krále La
dislava (r. 1457) sám Rokycana a s ním husité 0
becně se starali, aby byl zvolen za krále syn rodu
domácího. Když Jiří z Poděbrad zemřel, zvolen
za panovníka člen královského doru | polského
Vladislav II. Vystupovalo se nějaký čas proti ně
meckým přistěhovalcům.

Leč nutno obrátiti pozornost i k jiným zjevům.
Z Prahy vyhnáni od husitů Čechové konservativ
ní, ale ponecháni tam Němci, kteří přistoupili ke
kalichu. Ke konci války husitské prořídlé voje tá
borské byly hustě doplňovány cizinci a to zvláště
Němci, kteří pomáhali hejtmanům táborským pu
stošiti i českou zemi. Potom veliké řady českých
žoldnéřů husitských dávaly se do služeb cizích
států proti království českému, čehož trpce zakusil
sám Jiří z Poděbrad při své válce s králem uher
ským.

Zápisem Starého města za války husitské
26
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překáželo se úředně německým přistěhovalcům ku
povati domy na náměstí. Leč takové a jim podob
né zákazy obcházeny byly různým způsobem. Kde
se čekal okamžitý zisk osobní, tam se lehce sle
vilo. Nedlouho po vojně husitské bylo v Praze
opět Němců plno. Vždyť na samém Starém městě
bylo již v XV. století kupectví většinou v rukou
Němců. Dle svědectví "Wintrova v Čechách >v
husitské době obchod měl v rukou žid, a potom
rozdělil se žid s Němcem«. Židé si vedli po němec
ku, tak že pro posilu české národnosti nezname
nali nic. V městech katolických, která nebyla od
husitů ujařmena, přišli Němci o vládu v XV. století
zrovna tak, jako v městech kališných. Přirozený
národnostní vývoj, jak se začal za Karla IV., ne
potřeboval totiž ani husitských cepů k svému vy
vrcholení. (Srv. Winter: Kulturní obraz čes. měst
I, 143, 195.)

Již před skončením války husitské přicházeli
do Prahy němečtí obchodníci a chasníci, kteří dě
lali svá řemesla u mistrů pražských. Němečtí
kupci volali za sebou německou čeládku. Ačkoli r.
1436 husité stanovili, že Němec nesmí ani do mě
sta vkročiti, chce-li zůstati katolíkem, přece krát
ce nato města česká bez rozpaků přijímala hojný
počet řemeslníků německých. Hmotný okamžitý
zisk, který kynul i jednotlivým Čechům z větší
čilosti a obratnějšího ©hospodářského © důmyslu
Němců,hrál při té kališné snášelivosti hlavní roli.
Někdedošloto tak daleko,že dosáhli-liNěmciv če
chu většiny, nechtívali do cechu ani Čechy přijí
mati.

V době husitské zakupovalo se v Čechách po
hodlně mnoho šlechty německé zejména ze Saska
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a Míšně. Na sněmu pražském již r. 1492 se vede
nářek: »Z německých zemí mnoho zámků drží z
koruny české, nejsouce jazyka českého.« Ke kon
ci XV. a na začátku XVI. stol. Němci založili v
Čechách celou řadu hornických městeček. Příbram
kolem r. 1520byla více německá než česká. (Prav
domil: Češi a Němci v Čechách, 34.) Zkrátka kdo
přinášel do země z polovice vylidněné a zpusto
šené peníze a nejpotřebnější práci, byl přirozeně
vítán, protože řemesla zakrněla a vypálená místa
marně čekala na osazení prořídlým živlem do
mácím.

A což, když teprve se začal šířiti v Čechách
mocněji protestantismus! Jest zajímavo, že právě
v městech kališných byli přijímání němečtí prote
stanté s otevřenou náručí. Prostomyslný Bartoš“
Písař přímo jásal, jak přestali Němci český národ
tupiti. Prý Luther dokázal větší div než světci
Bernard, Augustin, Dominik a jiní. Prý ti prospí
vali svatostí sami sobě, ale Luther »cizí národy
ze slepoty starodávní vyvodil«. (Bartošova kro
nika Pražská, 35—36.) Leč naproti tomu na zákla
dě nejpádnějších důkazů praví Winter: »Budiž
zvlášť a s důrazem připomenuto, že od dob Pře
myslovských panovníků až na dni naše nic nepů
sobilo s takovou silou a úspěchem v šíření a zpev
nění němectva v Čechách jako uvedení nové víry;
zároveň s ní šířili se Němci u nás a brzy v móc
ujali nejednu českou osadu zvláště na českém se
veru.« (Život církevní, 69.)

Lutherstvo německé se usazovalo nejprve v
severočeských městech horních, která byla s pro
testantskými Sasy v čilém spojení. Šlechta ně
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mecká, která se nyní zakupovala na severu Čech
horlivěji, přiváděla lutherské kazatele, šířila pro
testantismus nejprve mezi katolickým obyvatel
stvem německým a pak českým. Proto také děje
pisec Wolkan píše s pochvalou: »Šlechtické ro
diny Salhansen, Biinau, Schleinitz přišly z Míšně.
Začátek XVI. století znamená celým severním
Čechám, že nastávají nové časy. Nyní teprve,
když tu zavládly nové rodiny panské, když se tu
rozšířilo učení Lutherovo, dobylo němectví své
bývalé vlády. Teď se kraje naše vrátily k němec
tví a staly se hrází proti neustálým bouřím zá
plavy slovanské. A byť nebylo jiného nic, to jest
vznešená zásluha nauky Lutherovy, zásluha, jíž
si za našich dní velmi vážiti a ji velebiti máme.«

„(Studien zur Reformationsgeschichte IV, 3.) —
K tomu dodatkem slova Rezkova: »Lutheranismus
velmi v Čechách a v Moravě se rozšiřující potře
boval kněží a bral je odtud, kde jich bylo s dosta
tek, z Němec. Tím se stalo, že nynější německé
území v severních Čechách již koncem -XVI. sto
letí začalo poznenáhla bráti na sebe tutéž podobu
a rozměry, které má nyní. Způsobil to hlavně hor
livý styk se sousedstvím nábožensky spřízněným
a vliv lutheránských kněží. Toť jest nepopíratel
no.« (Dějiny Čech a Moravy nové doby, I, 21.)
Samo české panstvo vyhánělo k vůli osobnímu
zisku kněze kališné a katolické, dosazujíc i do
osad českých německé kněze lutherské. Němečtí
pastoři dosazovali na školy učitele povolané z
Němec. (Pravdomil: Češi a Němci v Čechách, 41.)
Město za městem propadalo na severu a severo
západě Čech poněmčení, k čemuž snášejí jasné
doklady Winter, Svoboda a jiní.
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Leč lutherství dopomohlo k velikému rozvoji
němectví i ve středních Čechách. Živel český 0
hrožen docela v Senomatech, Kozlanech, Berouně,
Kolíně, M1.Boleslavi a jinde. A což Praha? Win
ter vypočítává, že od r. 1516—1526bylo mezi no
vými měšťany 4 procenta Němců, od r. 1526—1537
11 procent Němců, od r. 1538—1548 21 procent,
od r. 1549—1560 28 procent, od r. 1561—1570 35
procent, od r. 1571—1580 43 procent, od r. 1581
až 1590 44 procent, od r. 1591—1601 52 procent,
od r. 1601—161150 procent. Winter přiznává, že
největší část Němců do Prahy přivedla ta okol
nost, že Čechové přijali německé protestantství,
čímž se navázaly styky společenské a zvláště ře
meslné, které se před tím strhaly pro husitský ka
lich. (Musejník 1901, 401—450.) Jestliže již sami
pražští husité dali Němcům přistoupivším ke kali
chu kostel jeptišek od Sv. Ducha, aby si tam ko
nali bohoslužby, není divu, že za sto let později
Pražané věnovali protestantskému harcovníku ně
meckému Tomáši Miinzerovi z Míšně kapli Bet;
lemskou, aby v ní kázal německy. Ubytovali jej
v koleji Karlově a tam jej vydržovali na vlastn
útraty. Když pak byl vydán ve prospěch radikál
ních novotářů Rudolfův majestát, Němci uvozovali
se do Prahy a vystupovali zde směleji. Vyšší sta
vové čeští přáli německému protestantskému hnutí.
Kostel sv. Kříže dán Němcům hned. Lutherští však
žádali kostelů více, až jim bylo dovoleno němec
ké kázání u sv. Benedikta. Němci zatím si stavěli
nové kostely (u sv. Salvátora a u sv. Trojice).

Protestantská konsistoř spokojovala se S ja
kýmikoli kněžími německými, jen když slíbili, že
se s ní v řádech srovnají. Naposled se stali kněží
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němečtí i členy konsistoře. (Winter: Život, 246
až 247.)

Dvě německé školy zřídili si protestanté u
dvou svých nových kostelů, školu o 6 třídách ote
vřeli r. 1611 a měli tam hned nad 200 žáků. Mistři
universitní zřídili r. 1609 při fakultě artistské pět
tříd k tomu účelu, aby se v nich žáci naučili mlu
viti latinsky a německy. Mistři s počátku se hor
šili na vyšší školu lutherskou hlavně proto, že jim
ubírala chleba. Ale německý rektor si mistry na
klonil uspořádáním hodokvasů. Mistři, poznávají
ce, jak vzrůstá v Praze vliv německé šlechty, pro
půjčili kalvínským vyznavačům německým kapli
Božího Těla. Aby si pak naklonili německé šlech
tice lutherské, zvolili r. 1613 za svého rektora ně
meckého studentíka Julia hraběte Šlika, prohlašují
ce úlisně, že Bůh, jenž chválu svou dokonává ústy
dětí, chlapečkovi bude žehnati. R. 1615 zvolili za
rektora Němce Jana Abrahama z Gersdorfu, roku
1616 Jana Christofora Fiinfkirchena. R. 1614 při
pustili mistři jazyk německý k soudu rektorské
mu. Tak ustupovali ti, kteří měli býti v národním
ohledu svící na svícně. (Češi a Němci, 65—67.)

Českobratrští žáci po r. 1570 chodili místo do
Wittenberka do Heidelberka, protože jejich kon
fese byla vyznání kalvínskému bližší než luther
skému. Naopak zase němečtí kalvíni z Horní Fal
ce začali se tlačiti do Čech. Čeští bratří horlivě.
přebíhající kazatele podporovali a tak bezděčně
přispívali k posilování živlu německého v západ
ních Čechách. Právě v těch krajích, kde byli Če
ští bratří usazeni (od Domažlic ke Klatovům, Pí
sku, Soběslavi a Táboru), rozšířil se německý kal
vinismus nejvíce. Jestliže jiní Čechové sektářští.xŘSšE .
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s velikou horlivostí ke konci XVI. věku dávali své
děti učiti jazyku německému, pěstovala se něměi
na velice pilně i na několika českobratrských ško
lách. (Winter: Kulturní obraz I, 148. Pravdomil:
Češi a Němci, 38—39.)

Národnostní poměry utvářily se vinou Čechů
přímo hrozivě, Mikutáš Dačický již r. 1546 napsal:
»Mnoho Němcův v Čechách na úřady vsazeno
všudy: a ti přirozené Čechy, jak mohli, sužovali.«
Denis píše o těch dobách: »V samém středu země
jazyk český jest ohrožen: obchod skoro všecken
jest v rukou cizinců; přese všecky zápovědi Něm
ci usazují se v Praze, zřizují školy a chrámy ...
Slované neostýchají se přáteliti se s nimi proti
vlasti své, přijímají zvyky a jména cizinců, posí
lají děti své do škol jejich, zapomínajíce je učiti
jazyku českému. Zpozdilá mládež tváří se, jako
by mluvila jen německy, nechce odpovídati česky,
zakládá společnosti, ve kterých zakázáno jest pro
mluviti slůvko české, v hospodách a při tanci ně
mecky dotazuje se přítomných. Školy zaplaveny
jsou učiteli německými; páni osazují fary Němci,
kteří svým jazykem káží věřícím, neznajícím než
česky.« Německé protestantství tak ubíralo půdy
jazyku našemu, že konečně zemský sněm byl nu
cen vystoupiti rázně proti přílišným proudům ger
manisačním. Velice poučno, že jeden článek sně
mu praví, aby k farám a školám, které byly před
deseti lety české, nebyli dosazováni správcové ji
ného jazyka, a kde co Němci ujali v té lhůtě, ať
pustí, ať jdou: — Leč dle Denisa ani po r. 1615
nepřestaly pokroky Němcův. »Praví-li Tomek, že
zi XVE století v -Čechách není otázky národní,
má pravdu potud, že ohromná většina obyvatel
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stva slovanského netuší nebezpečenství nastávají
cího ... Osamocený hlas některých. prozíravých
Spisovatelů zaniká bez ozvěny.« (Denis-Vančura:
Konec sam. čes., 634—638.) V Pamětech Dačické
ho se často opakují veliké nářky nad lhostejnosti
k přistěhovalcům německým. Dačický praví k
rozhodnutí sněmu z r. 1615: »Ale to žádné platno
sti neneslo: nebo věc již jest zastaralá, obmeška
ná, nezhojitelná a nenapravitelná skrze vlastní ne
dbalost a nesvornost českou.« (Tamtéž, 638.)

Vředy národního života, nahromaděné jak pro
testanty tak asimilovanou aristokracií českobratr
skou, provalily se způsobem žalostným, když byl
povolán od vzbouřených stavů na trůn Otce vlasti
kalvínský sektář Friedrich Falcký, jemuž se ani
latherští nelíbili, a když se ujali vedení nad voj
skem českým zištní cizinci. Tomek při úvaze o
příčinách a následcích Bílé flory napsal: »Hus 0
pustil cestu, po níž se posavad kráčelo ku předu,
k nenabyté škodě naší .. . Husitská válka vyvrá
tila moc královskou a rozmnožila moc šlechty přes
příliš... pročež nacházela se země od tě doby
s jistými přestávkami brzy více méně ve stavu
anarchickém.« Dále Tomek připomíná, že za lu
therství nastaly zmatky ještě horší a dodává, že
po „válce třicetileté »vítězství monarchie vedlo k
moudřejší a spořádanější správě státní v mocnář
ství rakouském«, (Musejník 1854, 242—244.)



XIX. Husitská reiormace, kultura a hospodářství.
Šlechta a částečně měšťanstvo rozchvátily vel

kou většinu duchovenských statků, což se dálo
za velikých sporův uchvatitelů. Kališné duchoven
stvo konfiskaci neodporovalo. Kněžstvo sice po
válce aspoň v některých krajích mělo kratičký čas
veliký vliv na záležitosti veřejné. Ale přirozené
následky ožebračení dostavily se velice brzy na
všech stranách. Kněžstvose ocitlo ve veliké zá
vislosti hmotné na zbohatlých uchvatitelích, kteří
odbývali duchovenstvo libovolnými almužnami. Ze
závislosti hmotné vyvinula se závislost mravní,
zbohatlí kolátoři-chlebodárci diktovali zpupně po
niženým kněžím, kteří se musili poddávati bez
reptání, jestliže nechtěli býti vyhnáni z far a pro
padnouti bídě ještě horší. Kněžstvo husitské upad
lo do jařma tolik tuhého, že za několik desítek let
málokterý charakterní a skutečně vzdělaný mladík
volil stav duchovenský. Za kněze přijímáni tedy
řemeslníci a docela i lidé zkorumpovaní, kteří si
hleděli zlepšiti postavení jak zaměstnáním svět
ským (kreičováním, ševcováním, formaněním a
pod.), tak svatokupectvím úžasné povahy.

Kališník Vaněk z Kněžmosta, řečený Valečov
ský, podkomoří království Českého, chtěl kališné
kněze sázeti pro jejich přečiny do klády. (Staří
letopisové, 208.) Jako jeden z předních rádců Ji
řího z Poděbrad objížděl r. 1452 královská města
k uklidnění majetkových sporů a r. 1453 byl též
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v komisi pro revisi zápisů královských na zádušní
statky. Za svých cest přesvědčil se o veliké nezří
zenosti utrakvistického duchovenstva, jež trestal
(zcela dle Husových návrhů) hromadně a tak
přísně, až Rokycana s tím nesouhlasil a nejednou
je při svém soudu osvobozoval. Vaněk obviňoval
z nepořádků kněžských Rokycanu a nazval kněze
kališné modlářskými a svévolnými.

Prohlásil, že kněze Rokycanovy jejich otec
ďábel naučil pokrytectví a chytrosti. Prý chodí
s hrdly nesytými a mají své náhončí, kteří jim do
měchu nahánějí. Vyhledávají k vůli svému zisku
poručenství nad sirotky. Jestliže nepřemluví k ta
kovému ustanovení nemocného sami, pomůže ně
která bába ze sousedství; nestane-li se poručníkem
kněz, jest nastržen poručník takový, který poroučí
ve statku s knězovou radou. Tak se přiživuje po
ručník i kněz. Před husitskou roztržkou bylo kně
žím zazlíváno, že se dali zváti k službě zádušní,
po níž dostali jísti, píti a groš. Leč při tom statek
zůstal dětem a přátelům. Kněží kališní však vez
mou statek hotový a poberou klenoty; dětem dají,
co chtějí, anebo jenom svršky a to teprve ty, kte
ré si nemohou přivlastniti pro pokřik lidí; z toho
mála, co dětem zbude, mají se ještě zapravovati
otcovy dluhy.

Vaněk dále prozrazuje na vyděračné kněze
kališné ještě horší hříchy. V kázání zemřelého ve
lice vychvalují. Hned však dodají: »Kdo jeho sta
tek máte, nenechávejte nic na duši jeho! Pakli by
ste jinak učinili, jáť bych o to musel mluviti, snad
i ohlásiti, nebť vím, co mi na smrtelné posteli pra
vil, prose mne, bych toho na duši jeho nenechal,
i kdyby ti, komu co svěřil, jinak chtěli učiniti.« —



— 411 —

Pak prostomyslná žena, bojíc se, aby proti ní
kněz veřejně nezakročil, a myslíc, že opravdu u
mírající manžel svěřil pořízení nad svým statkem
v poslední chvilce knězi beze svědků, přijde na.
zpověď a řekne: »Milý kněže, hnuls mnou velmi,
mám tam ještě čtyry sta zlatých, chciť s nimi uči
niti, jak tvá milost káže; vaše milost ty chudé lépe
zná, rozdělte vy je sami.« — Hrabivý, lhavý kněz.
ještě se doptává: »Máš-li toho co více?< — Pře
strašená žena odpovídá: >Nic,milý kněže, než tam
jest něco stříbra klenotného a kotlíkové čtyři stří
brní, pozlacení a pás některý.« — Takovým rafi
novaným podvodem se obohacuje kněz na útraty
sirotků. ——

Vaněk vytýká, že kněží Rokycanovi sobě
všude žoldy (mzdu) jednají a bez žoldu nikde ne
chtějí setrvati; stěhují se, jakmile se jim na týden
kterého groše nedostane. »Při tom chtějí v mě
stech konšely saditi a více vlásti, panovati a roz
kazovati než král a jeho úředníci.«

Slovo Boží kněží Rokycanovi šířili a obmezo
vali dle toho, co kde kazatelství vynášelo. Ve mě
stech nechtěli se dáti omezovati v kázáních a ře
čech, žádajíce, aby laikové neukládali míry Du
chu sv. Leč pronášen stesk: »Kéž káží také na
vsech, nejenom v hrazených městech'« | Vaněk
praví, že Kristus poslal apoštoly i k lítým poha
nům, ale kališným kněžím se nechce od městského
dobrého živobytí ani mezi křesťany; to prý jenom
nastrkují laiky. Čtení dí, že' dobrý pastýř dává ži
vot za ovce své; Rokycanovi kněží však vyhánějí
ovce na vojnu, aby sami mohli hodovati. Jestliže
se kněžím řekne. jedno slovo odporné, hned jsou
všichni vzhůru; než by — dle příkladu apoštolů
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vyháněných z měst — kněz z města některého se
hnul, raději by na sto laiků vyhnal ven.

Vaněk staví kališným kněžím před oči slova
Kristova, aby apoštolé vyšli a setřeli prach s no
hou svých tam, kde nebudou přijmuti a slyšeni.
Dodává, že kněží Rokycanovi nestírají prachu s
nohou, ale naopak »v kterouť se faru uvíží na ze
mi, tuť vytepou prach z komor, z kostela, jsou-liť
(tam) klenoty, a ze stodol obilí vyživouce a vy
mlátíce a lidi o peníze oklamavše, berou se opět
k jiné faře, aby těž (totéž) učinili, a potom do měst,
aby na to 'hodovali, nemravně živi byli, svatoku
pecké žoldy si jednali a k tomu aby v městech
vládli a rozkazovali a mnohé zlé činili.«

Na konec svého traktátu Valečovský ubezpe
čuje svou věrností ke kalichu a ujišťuje, že chce
jenom zjednati v zemi pokoj; proto tedy vystupuje
proti rušitelům pokoje a těm, kteří nikoho nechtějí
poslouchati a jichž Rokycana nekárá. Katolíků se
Valečovský nedotýká, protože mu v úřad nikdy
nesahali. (Sborník histor. kroužku 1896, 53, 57—58.)

Podobně psal současník Rokycanův, učený
katolík Pavel Žídek, králi Jiřímu: »Statky měšťan
na gšaftích skrze dary, skrze šacunky, skrze trá
pení měšťan umějí (kališní kněží) mistrně vytaho
vati a větší ofěry do kuchyň žádati, než staří kně
ží. Jestliže jich kto zač potřebuje, nepřistůpaj bez
velikých darův.« (Výbor u Erbena, 756.) Rokyca
na tepe následky závislosti ožebračeného kněž
stva (na zvůli bohatých kolátorů) slovy ještě jas
nějšími. Píše: »Pán podací (kolátor): Ó, máme dob
rého kněze, všeckyť řády vede. A bude (jest ten
kněz) zlý, nešlechetný, spasení nic nedbá lidského,
leda on' měl hrdlo plno. A kněz zase, anť chválí
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pána: Ó, mámť dobrého pána, všeckyť řády ko
stelní miluje, desátku žádného nezadrží. Ba vel
miť jest ctný, šlechetný pán. An (kolátor) bude
rufián, cizoložník, smilník, lajce, lakomec, loupež
ník, zloděj, dráč své chudiny. A kněz chválí pána
a pán kněze. Tak se vuoplatu (vzájemně) chválí
a oba zlá budou. Ó, jak málo stojí o dobré kněží,
nébrž v mrzkost, v nenávist mají, kdož jim pravdu
pravi.« (Musejník 1879, 202.) Jinde dí: »Též nyní
chti, aby již k jich vůli kázali . . . I dí Parisiensis
de abhominatione: »Když lidé světští ukládají, po
kud mají kněží kázati, již ti takoví aneb hříchy
milují anebo pokoj neřádný tohoto světa. A kdež.
to dvé zajde: milování hříchův aneb to upokojení
tělesné, již ten člověk těžko na pravé pokání uho-
dí, až se v pekle staví! A (dále) dí: Kudy to po
chodí, že ruka světská víže se v to, aby rozkazo
vali kněžím? Pro hříchy kněžské.« Ano, bude pán
pravé hovado nerozumné aneb purkrabí hlúpý, a
bude knězi rozkazovati! A to jest protl zřízení Bo-
žímu; neb nemají se Stavové světští plésti v du
chovní, Ale již chce rozkazovati, neb jim nelibo
bývá, když jim pravdu pravi.« (Výbor u Erbena,
740—741.)Rokycana tak bezděčně přečetl peprnou
lekci Husově zásadě o církevní pravomoci laiků.

Nástupce Rokycanův (ve správě církve husit
ské) Koranda v pastýřském listě r. 1478 ostýchavě
si stěžuje: »Žel, kněžství některých tolik se od
vrátilo od daného pravidla! Někteří totiž zablou
dili prý na nepravé cesty neřestí a pohoršení, tak
že, jestliže se v pravdě tak děje, jak se praví,
zřejmě patří do počtu opilých, lakotivých, svato
kupců ... i ještě jiným zlem pokálených; zane
chávají vlastního kostela v neděli a jdou jinam
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ma pout, a tam se jimi opovrhuje pro nestoudné
napájení hrdel. Není divu, že jim světští pak klnou,
někdy je žalují, olupují a někdy i do pout sázejí.«
(Sborník hist. kroužku 1896, 58.)

Starý letopisec při r. 1505 si stěžuje, že bylo
„kněžstvo zpustlé nad míru, »tak že již lidé málo
o nich drželi pro jich skutky a odvracovali se od
„služby jich, mší i kázání.« (Staří letop., 276.) Po
věstný předchůdce Lutherův, prostoduchý Matěj
Poustevník, hubuje v první čtvrti století XVI. na
kněžské svatokupce: >Skrze takové správce pyš
né, lakomé, smilné, nečisté, ožralé, svatokupce a
jinými hříchy pokažené kněžstvo všecko zlé a ne
šlechetné, všickni hříchové a nepravosti vzešli a
vznikli jsou v obci křesťanské i všickni bludové a
zsvodové.« (Denis-Vančura: Konec- samost. české,
.368.) Kněží kališní vzali Matěje »u velikóu nená
vist, a byl jim velice trpký a nesnesitedlný.«

Bouřili se proti němu, Matěj na jejich zakročeníbyl v Praze žalářován. (Staří letop., 436—437.)
Denis praví: »Proti jeho (laického kolátora)

rozmarům a vrtochům správce fary nemohl spolé
hati na žádnou podporu zevnější: učení husitské,
jehož hlavními dvěma články byly svoboda slova
Božího a kažení hříchů veřejných, do jisté míry
ospravedlňovalo vměšování se laiků v obor věcí
náboženských. Vše přispívalo takto zároveň k po
nížení faráře, aby se stal pokorným sluhou svého
správce: tento zachovav si několik drobtů z Pís
ma svatého, často právem pokládal se za uče
nějšího a zacházel s ním jako se sluhou. Farář na
jímán byl na dobu neurčitou, někdy na půl neb i na
čtvrt léta; nelíbil-li se, beze všeho byl propuštěn.
Ubožák nemaje ani prostředkův ani pomoci ani
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výživy, hleděl jen úslužností zalíbiti se pánu své
mu, poddával se všemu ponížení, přijímal všecky
podmínky, často v hrubších rozkošech vyhledával
raději zapomenutí na bídu svou.«

Luther napsal r. 1522Pražanům, že Čechy za

mrav a bludné učení: nepraví-li přísloví, že kdo z
Němců na šibenici a na kolo se dostal, v Čechách
by vždy dobře byl knězem?« (365.)

Korupce kněžstva spoléhajícího na ochranu
Jaických kolátorů vzrostla tak, že poctivější kněží
odpírali vésti správu konsistoře kališné. Sám kněž
ský sněm r. 1439 vyznává, že úřad kněžský v po
tupě. Zámrský píše, že za jedním stolem lidé sluš
nější stydí se vedle »popů« seděti. Bylo obecně
pořekadlo,že »na lotru, k... „ knězi a katu žád
-né přísady není«. (Winter: Život, 684—685.)

Ovšem kritické poměry kněžstva husitského
nezůstaly bez velice zhoubného vlivu na věřící
Jaiky. Pan Zajíc vytýkal kališníkům, že kněžstvo
zlehčilo hříchy. Proto také povstaly vraždy, lich
vy, cizoložstva, lání, roucho oplzlé a odírání pod
daných. K té výtce svalována r. 1489vina na pány
světské, kteří obžalují, vyhánějí a vězní ty kněze,
kteří se proti takovým nepravostem staví.

K zprávě o válce s Uhry přidává r. 1469 sta
rý letopisec poznámku: »K tomu také v Čechách
zlí obyčejové se dáli, od pánů, zeman sů se počali,
v kostky hráti, k tomu láti . . . za to se nic nesty
děti. Panen, paní nic nectili, lání sobě za čest
vzali. Též měšťané i sedláci, k tomu kněží, také
žáci, všichni k témuž náchylni bychu.«

Nejsou to slova škarohlídného a úzkoprsého
pobožnůstkáře, protože jiné zprávy jeho posudek
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potvrzují. R. 1489 žaluje učený katolík Bohuslav
Hasištejnský z Lobkovic na mrav šlechty i lidu.
Praví, že panstvo žije v Čechách v hojnosti, leč
láska k vlasti mizí. Rozkoš a lichá ctižádost všude
vládne, stud pominul, nevinní jsou utlačováni. Víra
trpí velikou zkázu. Říká se, že jest smyšlen očistec
i peklo, že duše umírá s tělem, v nebesích že není
svrchované Bytosti. — K tomu poznamenává u
čený kališný právník Viktorin Kornel, že ta slo
va nemají nic smyšleného a nepotřebují ani svěd
ka ani důkazu. Kritika Bohuslavova »břitkou prav
dou právem se dotýká urozené krve i lidu. Neníť
v našem státu úda, jenž by nebyl zlomen a chab.«

Hasištejnský v jiném pojednání kárá velikou
pražskou hýřivost, které se holduje i na ulicích.
Sám katolický legát sněmu basilejského biskup
burgský (tedy již v prvé polovici století XV.) se
smál, že jak jednomu se zachce píti, hned všecky
žízeň popadá. Veřejných domů hanby sice není,
ale sotva v Praze nalezneš dům, v kterém by ne
bylo věcí domu hanby hodných. V náboženství
panuje náramná svévole. »Neb ať bych pominul
viklefistů a pikardů, jsou, kdož upírají, že Ježíš
Kristus jest Bůh, jiní praví, že duše naše s tělem
hyne... Úmyslně pomíjím podobných zdání bez
počtu ... A to vše je volno nejen v soukromí
mysliti, ale i veřejně kázati. Starci a pacholíkové,
mužové i ženy o víru se hádajíce, vykládají Pí
smo, ač se tomu nikdy neučili. Každá sekta nalézá
přívržence. Příroda nadala český lid vtipem
ostrým, ale rozmařilost a zahálčivost jej otupuje.
Čechové každodenním kvašením, rozkošnictvím
a zahálčivostí tak ochabli, že již netoliko zbraň,
ale i šat jim bývá obtížný. Při tom pak velmi jsou
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jim na pohoršení zobaté střevíce a věnce na hla
vu, ale jest jim maličkostí bořiti kostely, rušiti 0
brazy svatých a soustavně dlouho hýřiti.« (Sbor
nik histor. kroužku 1896, 58—60.)

Hasištejnský praví též: »Toto já pak hněvivě
snáším, že mnozí jsouce na ouřadech, sedají v sou
du, v radách obecních bývají, ježto ani křesťan
ského ani kteréhokoli jiného náboženství nenásle
dují.« V dopise k Petrovi Rožmberskému udává
některá bludná učení, jež se v Čechách nově šíří
a dokládá: »Všickni bludové do této země stekli
se jako do louže. Mnozí, Origena následujíce, drží,
že všickni lidé budou spaseni, někteří vedle smyslu
Vigilanciova praví, že nemají ctěny býti kosti neb
ostatkové svatých, mnozí, od Joviana jsouce na
učení, mnějí, že všecky věci osudem se dějí...
Pomíjím jiných mrzkostí, kteréž jsou do této ze
mě... připlynuly; neb jak oud od těla uťatý
musí hniti, tak i my, když jsme oddělivše se od
obecné církve, přijímání kalicha chtivěji, než sluš
né bylo, ujali, hned jsme hynouti počali a pod zá
stěrou kalicha v tisíc jiných bludů jsme upadli;
mnohým se již s těmi věcmi stesklo, ale vlka za uši
drží, a ani kterak by ho obdrželi a ani kterak pu
stili, vědí!« (Winter: Život, 34.)

Slova ta potvrzuje Rokycana: >Někdy sou se
byli Čechové postavili, aby, což by zjevně proti
Bohu se dálo, aby toho bylo hájeno ... A tuto
již zase plnů svobodu mají hříchové všichni...
Kdo kolby, tanec, freje, kdo kvasy jich (šlechticů)
a hodování, kdo na to nakládá? Sedláci, nebožát
ka, vše musí nésti. On pojí chleba suchého a napí
se vody a pánu daj, ať hoduje ... Pohlediž na ty

měšťáky a na všecka česká města. Svolili se 2 to
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a pečetí přikládali, o ten artikul, aby hříchové
smrtelní byli stavováni. Již-li to tak? Ano v těch
městech vše zlé má svobodu zjevně všudy ...
vše má svobodu jako v Sodomě..... Mnoho-li
vídáte těch bohatých, ani k tělu Božímu jdou?
Nalezli byste tu pány, panoše, kteří od dvaceti let
nepřijímali. Měšťáci a jiní buď z obyčeje o svát
cích, nebo z bázně, když morová hlíza naskočí, a
není při nich žádného polepšení.« (Postila v Musei
níku r. 1879.)

Starý letopisec se horší při r. 1505, že jest
»mnoho rufianstva, cizoložstva, nevěstek beze vší
bázně Boží.« (Staří letop., 279.)

Přes tresty velice kruté zločinnost v násle
dujících letech se velice rozmáhala. Stavové čeští
velice často a způsobem- manifestačním to potvr
zovali, kárali a k nápravě vybízeli. Leč již proto
byly marny reformační pokusy vlivných osob čes
kých, že tyto samy dávaly českému lidu příklad
neižalostnější. Když protestantství valem pohlco
valo utrakvismus, přiváděly nové poměry jen další
zkázu. Na českých sněmech tehdy ozývala se ža
loba za žalobou, stanovily se pokuty na přílišnou
rozmařilost.

Na př. na sněmu r. 1545 stavové si zapsali:
»Jakož jest na předešlých sněmích ... tako

vé snesení a srovnání se stalo, kterak by jeden
každý zjevných hříchův a oplzlostí, kteréž proti
Pánu Bohu jsů, přestati a ctnostný i šlechetný ži
vot vésti a jej chovati měl,. .. avšak poněvadž se
uznává, že takových hříchův se neumenšuje, ný

. brž den ode dne jich více přibývá, a protož toto
jsme přidali a na tomto se snesli, aby to předešlé
i nynější zapsání tím stáleji a skutečněji držáno a
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zachováno bylo, aby jeden každý ze všech tří sta
vův při svém dobrém svědomí i při poddaných
svých to tak opatřil, aby takoví zjevní hříchové,
cizoložstva, ožralství i jiné všeliké nestydatosti ..
skutečně přetrhováni býti mohli, a toho žádný,
sám se dobře chovaje, na gruntech svých aby ne
dopouštěl...

Což se pak lidí sedlských obecních dotýče,
kteříž majíc manželky, také s kuběnami přebývají
a mnozí z nich utekouc od ženy a majíc je živé,
jinde sobě jiné pojímají, tolikéž i ženy se téhož
proti mužům dopouštějí; a protož každý pán, ry
tířský člověk, města Pražská i jiná, aby to na
gruntech svých a v městech skutečně opatrovali
a v tom obzvláštní pilnost měli a takového hříchu
netrpěli...

Což se pak nesmírného a zbytečného pití a
ožírání dotýče, poněvadž svrchu oznámenými a
předešlými sněmy za hanebnost položeno a zapsá
no jest, to aby ode všech stavův skutečně držáno
a zachováno bylo a takovéto pití a ožírání více se
nedálo, i tolikéž při lidech a poddaných aby to 0
patřeno a dokonce přetrženo bylo .. .«

Také se mají překaziti i »přástky a hry, na
kteréž se scházejí a při nich téměř více nežli při
jiných artikulích oplzlosti a hříchy páchají«. Proto
že lidé selští chodí v šatech příliš nádherných, ku
pujíce »šňury zlaté, košile kmentové se zlatem vy
šívané, peří pštrosové, sukně lindišové«, má se to
mu učiniti přítrž. — Sněmovní artikule samy do
svědčují, že podobná rozhodnutí sněmů ze dvou
let předešlých byla marná a že nevázaného života
ve všech vrstvách přibývalo. Proč jen vrchnosti
všech tří stavů neučinily již po předešlých sně
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movních resolucích pořádek? Vždyť měly zvláště
nad selským lidem tak velikou moc! To však bylo
nejhorší, žé zkáza šla shora.

Jak potom zkáza dále pokračovala, svědčí
učený radikální utrakvista Daniel Adam z Velesla
vína ve své »Politiie: »Tohoto věku našeho zby
tečná pejcha a nákladná nádhernost v šatech a
oděvu mezi lidmi tak se rozmohla, že nevím, aby
kdy od počátku světa tak vysoko vystoupiti a tak
veliká býti měla, jako nyní jest.« Lidé se proto
přivádějí na mizinu. Lépe prý by bylo dávati pe
níze na opatření církve, kostelův a škol. Ale to se
Čechům zdá »těžké a nemožné«. I chudé posedla
taková marnivost. Správcové městští takovým
zlořádům nebrání. Papežové sice prý vybírali ve
liké berně i prostřednictvím odpustků; »ale vše to
nic není proti té pýše a škodě, kdož toho bedlivě
a dobře pováží, poněvadž ji každý obvykl a od ní
přestati ani jaké mírnosti zachovati nemůže. Mno
hem větší najde se tento šacuňk nežli onen. Nebo
ani k víře podobné není ani vysloviti možné, co se
tou příčinou peněz z těchto krajin do Vlacha ji
ných cizích zemí vynese.« Nenastane-li brzy ná
prava, hrozí národu konečná záhuba. — »Nyní
všickni vesměs, kdo jen chce a může, beze všeho
rozdílu víno pijí, netoliko ženy a muži, služebníci
a děvky, ale i ty malé dětl v kolébkách učí se ne
toliko vína píti, ale i opíjeti a ožírati, prvé než
dvou tří let dojdou, totiž, aby hned z mládí zvy
kaly, aby se jim hlava tvrdila a potom jich, když
k letům přijdou, pro opilství nebolela.« Prý vinic
se vysazuje tolik, že tím trpí velikou újmu osev
potřebného obilí. Vrchnosti se k tomu chovají ne
všímavě, jen když se samy mohou opíjeti. Lichva
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ré by se jejich kněžský dorost vzdělával. Tomek
se diví: »Sotva uvěřitelno, že na konci theologic
kého století (XV.) přednášky theologické byly po

nechány soukromé pílil« (Geschichte der P. Un.,150.)
Proč jen kněží s Rokycanou v čele neprote

stovali uvědoměle proti takovému úpadku vysoké
ho učení?

Kde nebylo bystrých a svědomitých učitelů,
tam přicházelo také žactva poskrovnu. Dle prvot
ních stanov universitních měla se konati zkouška
na bakalářství čtyřikrát do roka, zkouška na mi
strovství jednou. Protože však na universitě byl
velice skrovný počet studentů-čekanců, zkoušelo
se na bakalářství od r. 1430 až do r. 1525 vždy jen
jednou za rok; nad.to v těch 95 letech zkoušky
bakalářské pětatřicetkrát vynechány, poněvadž
některá léta se nikdo ke zkoušce nehlásil. Zkoušky
vyšší (na mistrovství) byly v Praze vynechány
pro nedostatek mistrovských čekanců v 96 letech
jeden a sedmdesátkrát.

Jestliže u nás předními harcovníky huma
nismu byli osvícení katolíci, mistři kališní na uni
versitě vzpírali se studiím humanistickým dosti
tvrdošíjně, ačkoli viděli, jak v sousedním Němec
ku na základě humanismu rychle osvěta pokra
čuje. Čilejší ruch v tom směru zavládl mezi kališ
níky teprve v polovici šestnáctého století. Ale uni
versita sama živořila dále tak uboze, že sami ka
lišníci a protestanté posílali raději své synky do
nově zřízené koleje jesuitské než na husitskou uni
versitu. Jak pokročilo Německo ve století XV. proti
zemi té, která mu sama před stoletím poskytovala
vyšší vzdělání! Kališník Viktorin Kornel napsal
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o Němcích: »Již téměř všecky knihy pohanské i
křesťanské z latinských . . . německé jsou učinili,
kdež my snad ještě žádných nemáme ... Což u
nás v Čechácha v jiných národích učení toliko
čtou, tomu v Němcích i laici napořád svým jazy
kem čtouc rozumějí.« ©Německé země katolické
dle svědectví téhož v XV. stol. »v slávě, v můdro
sti, v umění rozličném i výmluvnosti zřetedlně se
rozšiřují.« (Erben: Výbor II, 1044.)

A u nás? Denis napsal, že doba Jiřího z Po
děbrad »nemá ani básníkův ani dějepiscův: ©má
řečníky, pamfletáře a satiriky.« (Denis-Vanč.: Ko
nec sam. české, 91.) S protestantstvím razila si k
nám z Německa cestu úžasná a velice pestrá po
věrečnost, která zaplavovala Čechy zvláště v
druhé polovici století XVI. Denis píše: »Nikdy po
jetí světa a života nebylo dětinštější, pověra obec
nější.. . Sotva tři nebo čtyři spisovatelé poklá
dají alchymisty za podvodníky a nevěří v moc ča
rodějů ... S nadpřirozenými věcmi, s pomocí 0
všem ďáblovou, zanášejí se věštci. planetáři, čaro
dějníci, kouzelníci, losníci, zaklínači, hadači a
černokněžníci; vídouce dlouhou řadu podvodníků
kořištících z lehkověrnosti lidské, myslili bychom,
že jsme v starověkém (pohanském)Římě .....
Astronomie (hvězdářství) jest oblíbena proto, že
se jí připisuje tajná síla, Astrologie (hvězdopravec
tví) mate všecky hlavy... Předtucha konečné
katastrofy (konce světa) ovládá mysli a udržuje
je v neustálé hrůze ... ., Množí se proroctví tem
ná, o něco později vystupují proroci a prorokyně
a nářky svými naplňují padesát let.. . Pře čaro
děinické počínají, nejprve v městech německých
nebo pohraničních, později téměř všudy ... Čím
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se vůbec za hřích nepovažuje. Mládež má špatné
příklady na starších. Právníků jest všude dosta
tek, ale učitelé a kněží jsou v malé vážnosti. Soud
cové jsou krutí a nespravedliví, »neb tu všecko
dobře sluší bohatému, a což on Koli mluví, to vše
pravdou býti musí... proti tomu chudý i nej
spravedlivější své při křiv zůstane.« (557—665.)
Paměti Mikuláše Dačického jsou dlouhým řetěz
cem důkazů, jak za věku husitského a protěstant
ského v Čechách cit pro právo a mravy vůbec
hluboce poklesly. O drzé a rvavé povaze. rytíř
stva, o množství ralinovaných lotrů v té době
podává výmluvné doklady Winter v >»Kulturním
obraze českých měst.« (Srv. na př. Str. I, 111, 126;
JÍ, 148, 154—155.) A přece na krádež malou bylo
bití, na větší »rovaz, na svatokrádež muky kola.«
(Tamtéž II, 810.)

Mezi broumovskými protestanty vraždy, lu
pičství, paličství, krvesmilství a jiné zločiny se
množily tak, že jen r. 1605 bylo 6 osob popraveno.
Proti katolickému kněžstvu zde páchány surovosti
nejdivočejší. (Wintera: Odboj Broumovských, 9
až 10.)

Husité z Čech vypudili velikého asketu sv.
Jana Kapistrána, protestanté pronásledovali fana
ticky nejetnostnější Jesuity, | jejichž evangelické
životosprávě něco vytýkati sami se neosmělovali.
Patrno, jak asi šlo sektářům o mravní obrod!

Že viklefská reformace byla chybná již ve
svých základech, toho výmluvným dokladem jest
Českobratrská jednota, která krátce po válce vzni
kala v samém lůně církve kališné z odporu proti
veliké korupci husitského kněžstva.
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Neodpustitelným přečinem bylo, že husité zkon
fiskovali i statky staroslavné university Karlovy.

Tak byla odsouzena universita k živoření.
Vždyť již odchodem cizích údů po kutnohorském
dekretu dle Flaišhanse »utrpěla ztrátu nenahradi
telnou .... klesla se studia světového, jakým byla
stále, na universitu zemskou, významu lokálního.
Konkurence vědecká ... najednou přestala...
viklefismus stal se naukou vládnoucí.« Pro neplod
né a tuhé hádky viklefské opouštěly universitu
další řady údů. Když pak vyhnáni čtyři konserva
tivní doktoři, tu »fakulta theologická skoro úplně
zpustla. Roku 1413 nekonáno ani zkoušek bakalář
ských, roku I414 nekonáno ani slavné kvodlibet

. . ani zkoušky mistrské, cizinců téměř již nebylo
— slavné učení Karlovo bylo v úpadku neodvrat
ném.« (M. JH., 207—208,333.) Kolegiáti bohoslo
večtí se rozprchli hned po smrti krále Václava.
Právníci prchli z Prahy za obecného katolického
útěku r. 1419; od té doby se v Praze nevyučovalo
právům po dvě stě let. Fakulta medicinská bídně
živořila v domě valně porouchaném asi do polo
vice XV. století. Zůstala pouze fakulta artistská —
tedy vlastně jen přípravka pro vyšší vědy. Drahé
knihovny za bouře husitské skoro všechny zmi
zely. (Srv. Tomek: Geschichte der Prager Uni
versitát, 125, 127.)

V pozdější době sice přispěli zuboženému ú
stavu M. Lauda, Šimon od Bílého Iva a Jan Reček.
Leč tyto dary byly příliš skrovné k vážnému roz
vinutí universitní práce.

Husité sice v té době vedli s katolíky tuhé
věroučné spory, ale nepostarali se o vzkří
šení trochu obstojné bohoslovecké fakulty, na kte
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dále ku konci tohoto století, tím více ještě obraz
se zachmuřuje, rozum se zatemňuje, tupé a kruté
pudy vítězí.« (Denis-Vančura, 627—630.)

Týž historik o umění českém té doby dí: »V
žádné době nebylo tak prostřední a tak málo pů
vodní. Není ani jednoho malíře nebo sochaře, jehož
jméno by zasluhovalo zmínky; sotva několik mini
aturistův. Umělci nerozu.ějí ani ceně starých pra
cí. Pod záminkou obnovy zohavují se znamenité
obrazy doby Karlovy na Karlštejně. Stavitelství,
tak skvělé za doby předešlé, spojuje v bizarních
(podivínských) a hrubých výtvorech svých ozdo
by renaissanční s velikými massami gothickými.
Hudba, proslulé to umění lidové, které téměř je
duší národa, zapomíná starých tradicí svých a
hledá vzorů svých v cizině.« (Tamtéž, 626—627.)
Tehdy sektáři nerozuměli aní jiným důležitým vě
cem kulturním. Pražské koleje universitní v XV.
století měly asi 4500 rukopisů. Leč kališní mistři,
nerozumějíce jejich ceně, prodávali je a mrhali
nejhorším způsobem. V takovém neodpustitelném
ničení pokračovali jinověrci ještě na prahu století
XVI R. 1609 napsal katolík Horčický, že jinověrci
sknihy staré a traktáty, volumina (svazky) zname
nitá, co v klášteřích a jinde nacházejí, trhají a
pálí.«<Není divu, že po r. 1620 dostali z rukopisů.
universitních Jesuité sotva čtvrtinu. Jesuité “Dak
bedlivě opatrovali i rukopisy jinověrců. Vždyť v
knihovně jesuitské shledáno r. 1905, že v jesuit
ských knihovnách zachována veliká řada rukopi
sů sektářských. (Winter: Život 248. Hlas 1905, 95.)

Aspoň některá slova z Denisova žalostnění
nad stavem university na hraně století XVI. a
XVII.: »Nikde ve světle žalostnějším nejeví se
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zhoubný výsledek bojů náboženských a politic
kých ... sněmy rozněcují se, ale nepodnikají ni
čeho ... Čas od času někteří řečníci vyznačí zlo,
ustaví se výbor, učiní se návrh, ale sotva že sta
vové se rozejdou, věc je pohřbena, a události jdou
svým chodem. Statky nebyly vráceny universitě;
její prostředky jsou nedostatečné a nejisté ....
Mnohý učitel má dvě nebo tři přednášky za čtvrt
letí, druzí vůbec žádnou .. . jest na jevě, že úpad
university zajisté vlivem nejžalostnějším působí
na mravní stav celého národa.« (623—625.) Sek
tářští mistři snažili se přivésti bohaté šlechtice k
darům na universitu způsobem zoufalým a přímo
odporrým. Od r. 1613totiž volili za rektory šlech
tické synky, aby obdrželi od jejich otců nějakou
odměnu. Winter dokládá: »Víme, že nezískali nic,
leč posměchy protivníků. Za mladičkého rektora
profesoři nemohli než konati všecko sami, musili
několikrát v témdni hleděti na jeho studia a časem
i nutiti ho do učení; chuděrka nutil se do vážnosti
a chtival míti prázdno a dovolenou. Urozený rek
tor Střela z Rokyc, maje r. 1617kdys býti při pro
moci, chystal se raději se svým ujcem na nějaké
»záselky«. (O životě na vysokých školách praž
ských knihy dvoje, 3—4.) Zkrátka co husité na
universitě pochroumali, to protestanté dobíjeli, Vy
soké učení pražské vzpamatovalo se ze svého ži
voření teprve přičiněnímkatolictva.

Jako poklesla universita, tak chátraly také
školy nižší. Husité zničili dlouhou řadu škol kláš
terních, ale o náhradu se starali málo. I některá
města byla beze školy anebo delší čas bez učitelů.
Učitelé, nabyvše na universitě vzdělání nepatrné
ho, byli špatně placenými »náchlebníky«. Píše De
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nis: »Učitelé přicházejí právě z university, kde po
byli několik měsícův, a vědomosti jejich jsou
skrovňoučké, štěstí jim teprve kyne, a povolání
své milují nejvíc tenkrát, kdy podařilo se jim
vzdáti se ho a získati jiné postavení. Položení je
jich jest velmi nestálé; stěhují se skoro tak často
jako faráři.« (Denis-Vančura, 623.)

V XVI. století dle Denisa »ani obchod, ani
vrůmysl nenabyly již té čilosti, jako ve XIV. sto
letí. »Národ český nemá žádného průmyslu«, píše
Žerotín r. 1590, »miluje jen to, čeho nabývá při
rozeně a bez práce. Myslím, že kdyby nebylo ve
liké úrodnosti země, velká část obyvatelstva ze
mřela by hlady: žije den ode dne a stará se to
liko o přítomnost. Obchod neprospívá lépe než
průmysl. Silnice jsou špatné.« (609—612.) (Po zna
menitých silnicích Karlových jezdily vozy tábor
ské ničit česká města; když se silnice rozbily, za
pomínalo se na opravy k usnadnění komunikace
prospěšné.) Rozkvět sadařství v XV. a XVÍ. stol.
byl zadržen a vzkřísil se teprve v době katolické.

Co v husitství bylo dobrého,měla i církev kato
lická. Nekatolické rozběhy husitismu místo nábo
ženského obrodu rozmnožily žalostné zmatky. Po
nuré následky rozkolu dosvědčovala husitská po
selství, která žádala snažně Řím za přijetí Čechů
do církve katolické. Neodvratným důsledkem osa
mocenosti církevní byla zhoubná osamocenost kul
turní a hospodářská. Úcta ciziny ke kulturní vyspě
losti Čechů doby Karlový byla daleko větší naší
chloubou než hněv na husitské cepy. Jestliže pak
husitství udávalo za hlavní důvod svého vzniku
mravní úpadek papežství, nyní taková záminka k
rozkolu odpadla.



—

S

OBSAH:

couzského jha

státu v době avignonských papežů .
Rozkvět českého umění a rozvoj hospodář
ský za Otce vlasti
Veliký rozmach českého živu v době Kar
lově .

Svízelné postavení českých reformátorů .

Přední učitelé Husovi .
Původní předlohy Husových spisů .
Hus proti svobodomyslným křesťanům .
Víra nejvyšším a výhradním ideálem Hu
sovým . ;

Hus. protimodernímu pokroku
Reformační Husova prakse
Povaha Husových útoků a obrany
Husitská svobodomyslnost a vlastenectví .
Husitská reformace, kultura a hospodářství

i ——ó . 4

379
409


