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úvod.

XTení naším úmyslem ani úkolem vylíiti

^ ^^ podrobné djiny událostí udavších se

v Cechách po bitv blohorské, aniž líiti

dopodrobna vývoj vcí, které zavinily po-

rážku stavovských vojsk na Bílé Hoe. To
vše bylo povolanými djepisci všestrann
vylíeno i posouzeno a mnohem lépe, nežli

bychom to my uiniti mohli. Proto jednot-

livých událostí historických dotýkáme se jen

letmo, pokud jeví se nám to nutným k lep-

šímu porozumní náboženskému fanatismu,

který na obou stranách, jak protestantské,

tak katolické, hrál význanou roli.

Úelem této práce není více nežli po-

ukázati, jak daleko až mže vésti šílený fana-

tismus u víe a jak rozvíiti se mohou vášn
lidské pro ideu, která pece dle tvrce svého

a zakladatele nemela míti jiného úele, nežli

lidstvo nauiti vzájemné lásce bratrské a ui-
niti je šastným na zemi.
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Nejsme stranickými k vyznavam pod-

obojí, práv tak jako nechceme v niem
bezdvodn kivditi vyznavam uení ka-

tolického.

^Než pes to doufáme, že nepedpojatý
tená vzdor pokleskm, kterých se prote-

stante dopustili, pece jen doznati musí, že

tmi, kdož tžce na hdu eském se prohe-
šili, byli katolíci vedení ímem a jezovity.

Nejde nám ani tak o hrozné tresty a ztráty

na majetku, jichž vytrpti musili šlechtití

vdcové povstání, kteí ovšem bez viny ne-

byli, ale práv o to se nám jedná, ukázati,

jak bezcitn bylo zacházeno i s lidem obecným,
jak násiln bralo se mu vdomí náboženské

a jak byl huben i ožebraován. Nejen to

málo, co eský lid vlastnil v zemi dlouhými
válkami vyssáté, bylo mu odejímáno, nejen

že krut trestán byl tlesn, ale i veškerá

vzdlanost byla mu vzata, veškeré stopy vy-

splé již tehdy kultury mly býti vyhlazeny,

veškerá literatura eská zniena a z národa,

který druhdy ve vdách a umní adil se

mezi nejpednjší v Evrop, ml býti uinn
národ tlesn i duševn zakrnlých zelot,

jimž za vše, co bylo jim.uzmuto, mly býti

poskytnuty jesuitstvím znesváené nauky
katolicismu.

Než jako nikdy ješt násilí trvale ne-

zvítzilo, tak nepodailo se ani » šlechetné*

to snažení jezovitské a doby píští, kdy zá-
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sady humanity i rovnosti obanské, sebe-

urení lidstva i národ rozvrátily základy

panství feudálního, vzkísily k novému životu

i pod popelem jezovitských lží doutnající

zbytky národa eského, který záhy s novou

silou postavil se v arénu o kulturní povznf^-

seni zápasících národ evropských .

Pekonány jsou doby duševní malátnosti

a zdánlivé smrti národa eského, le co

zbylo po nich, jsou vzpomínky, jsou ohnm,
meem i krví psané a slzám' skropené listy

djin, z nichž vysvítá, za co lid eský dko-
vati mže druhdy svtovládnému ímu s pa-

pežem v ele a jezovity po boku.

A pro výstrahu vkm píštím, proto, by

zjevno bylo, kdo ode dávna byli našimi

úhlavními nepátely, komu dkujeme za

dvoustoletý, smrti tém se rovnající spánek

národa eského, komu vdíme za to, že

takka po dv st let byli jsme zadrženi

v duchovním svém vývoji — proto napsali

jsme spisek tento, jehož úelem jest pouze

ledno: varovati lid eský ped nástra-

hami oné krsty erných pán, která sice

pokrytecky velmi asto užívá slova >vlast«,

nicmén je ist internacionální, uží-

vajíc zvláštního svého jazyka a tvoíc

v každém stát svj dobe organiso-
vaný stát vlastní, poslušná jsouc pouze

jediného vládce, který v ím sídlí

a nemá na zeteli jiného nežli zadržeti
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kulturní vývoj národ a dostati
je v podruí náboženského fana-
tismu, který ducha zatemuje a srdce za-

tvrzuie, k zušlechtní Udstva však nikdy ne-

pispívá . . .

Podaí-li se nám vyplniti tento vytknutý
úkol, pak uspokojeni budeme výsledky práce

své u vdomí, že aspo nepatrnou mrou
pispli jsme k vymanní lidu našeho ze

spár oné stohlavé hydry, jež zove se k 1 e-

rikalismus a pod škraboškou víry vkrádá
se do rodin našich i života veejného, otra-

vujíc dechem svým vše, eho se dotkne.

A proti té bojovati, je povinností každého
lovka pokrokového.

V Praze, v lednu 1904.

J. D.



I. Píiny a vznik snah reformaních.

"Dyl by velice na omylu ten, kdo domníval
-^ by se, že hnutí reformaní vzniklo

výhradn z podnt náboženských. Vedle
snah po oist církve katolické »v hlav
i v údech* hrála tu dležitou úlohu i celá

ada moment smr politických, hospodá-
ských i sociálních, které hnutím reformaním
dojíti mly svého uplatnní. Chceme-li proto

správn vylíiti píiny, pro hnutí refor-

maní vbec vzniklo, musíme i tyto momenty
vzíti v úvahu.

Nepopiratelné jest ovšem, že v dob, kdy
církev ocitla se na vrcholu své moci. vy-

znaovala se i všemi známkami mravního
úpadku, a tu pirozen musily se snahy re-

formátor nésti v prvé ad k oist života

duchovního po stránce mravní.

Od té doby, co císa Konstantin (r 306
až 337) prohlásil náboženství kesanské za

náboženství státní, rostla souasn i politická

moc vrchních vládc církevních, papež, a
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s touto dostavily se i všechny slabosti tch,
kdo žijí v pebytku: rozma iost, nadutost,

znemravnlost, svatokupectví, lakota, opilství

i smilstvo. Veškeré ty neesti bujely mezi

knžstvem od stavu nejnižšího až k nej-

vyššímu, patrn dle stupn hodnosti se zvt-
šujíce.

Nebylo možno se tomu ani pílišn divit,

nebo knžstvo doby tehdejší pokládalo se

za nejpednjší vrstvu lidí a souasn i za

nejvznešenjší, která povolána je bohem, aby
ostatním vládla a je spravovala, a to nejen

v záležitostech duchovních, ale i svtských.

A vycházejíc s tohoto stanoviska, domní-
vala se kasta tchto vyhejkanc, že knzi
je již všechno dovoleno ....

Církev v té dob byla tajemná a hrzná
moc, ped níž chvl se veškerý svt . . .

Než jako v každé dob, našli se i v dob
nejtužšího církevního despotismu ojedinlí

lidé, kteí mli dostatek odvahy postaviti

své osobní pesvdení nad autoritu knž-
stva i nad tradice po otcích zddné.

Tak již v prvé polovici XII. století po-

vstal Arnold (Arnošt) z B r e s c i e, žák

vhlasného Abélarda, který v samotné Itálii,

papeži tém tváí v tvá prohlásil, že papež

nemá práv tak. jako ostatní duchovní, práva

pisvojovati si njakou moc svtskou, a že

je to pímo lupistvím, když si knzi osvo-

juji moc takovou, jaká písluší jen knížatm
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a králm, nebo oni že odkázáni jsou pouze
na vci náboženské. Rovnž tak že nepí-
sluší knžím baženi po statcích pozemských,
jelikož oni mají se spokojiti s desátky a ji-

nými od obcí dobrovoln jim poskytnutými
dávkami. Duchovní i mniši že mají se zíci

majetku i bohatství bezprávn až dosud drže-

ného a mají se spíše starati o povznesení

mrav, sami u sebe ovšem poínajíce
Odvážlivec tento — jeden z prvých re-

formátor církevních — zaplatil ovšem hor-

lení své po opravách v církvi životem, jako

tak mnohý z jeho následovník. Byl v r. 1155
na rozkaz papeže Hadriana IV. v ím uki-
žován (ve volb trest pro » kacíe* byli pa-

peži vždycky neobyejn » milosrdní « !), tlo'

jeho spáleno a popel do eky Tibery vhozen.

Záhy po smrti Arnolda z Brescie objevil

se nový reformátor v osob Roberta K a p i t o,

Angliana rodem, který zemel r. 1253 jako

biskup v Linkolmu. Muž ten, jedna z nej-

probudilejších hlav tehdejší doby, s veškerým
úsiUm bojoval proti svtské moci papeže a

obhajoval proti nmu práva panovník, ká-

raje pi tom jak prostopášnosti ímského
dvora, tak i híchy veškerého knžstva. Msti-

vosti papeže Inocence IV. ušel jen tím, že

kardinálské kollegium (sbor) nenávidlo ješt
více papeže samotného nežli Kapita a tak

odvrátilo od nho kletbu papežskou, která

již již se nad hlavou jeho vznášela.
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Dalšími z reformátor byli Jan z P a-

íže, také Surdus zvaný, Vilém Ok kam
z Anglie, slavný italský básník Dante
Alighieri, Vilém Duranti ml. a j., kteí

vesms horlili proti rozpínavosti papežské

i proti zvrhlosti i zlotilosti knžské doby
tehdejší vbec.

Nebyli to však pouze jednotlivci, kteí

již v XI. a XII. století vzpírali se otrockému
jhu papež i jejich stvr, byly to i celé spo-

lenosti — sekty —
- které nemohouce se

zdravým rozumem srovnati rzná ustanoveni,

jež jim církev jako lánky víry pedkládala,

vzpírali se tyto poslouchati a odsuzovali to,

co po jejich rozumu jevilo se nesmyslným.

Jmenujeme tu zejména sekty W a 1 d e n-

ských a Albigenských, které ve Francii

byly již v XI. a XII. století znan rozší-

eny a horlily proti spustlosti knžstva, proti

obadm i bohoslužb, pokládajíce evange-

lium za jediný pramen víry. Nejvíce však

poštvali proti sob všemocnou hiererchii

(knžovládu) uením, že v hostii nesídlí bh,
nýbrž že je to pouze pedstava boha Na-
proti tomu naídila církev, že každý kesan
spatovati musí v hostii boha v celé jeho

podstat. Proti tomuto církevnímu uení
vzpíral se zdravý rozum prostých tchto lidí

a jednoduchá rozvaha pivedla je k poznání,

že dogmata taková jsou vlastn pouhým
snižováním pojmu boha. Jakmile však v dob
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tehdejší dala církev njaké nauce svého schvá-

lení, musili ji vící za pravdu pijímati a

neposlušní byli církevní inkvisicí i s jejími

krutými tresty k tomu donucováni.

Jak brutáln dovedla církev vystupovati

proti tm, kdož jejímu komandu se podíditi

nechtli, toho práv nejsmutnjším dokladem
jsou Valdenští a Albigenští, proti nimž svolal

papež Alexandr III. církevní snm (koncil)

v r. 1215 do Lateránu, kde vyhlásil na n
trest smrti. Všem kesanm pod ná-

sledky církevní klatby J^ylo zapovzeno
míti styky s tmito »kacíi«, nikdo nesml
jim nebo jejich píbuzným a pátelm po-

skytnouti písteší ani útulku, nco od nich

koupiti nebo neho jim prodati, tak aby
zbaveni byli i všech prostedk životních a

donuceni svých j>blud< litovati a je od-

volati.

Tak jednal papež, samovoln prohlášený

nástupce Krista, toho, který hlásal: "Mi-

lujte nepátely svél«

Papež Inocenc III. a pozdji Sixtus IV.

vyhlásili proti Albigenským kižácké tažení

a násilím a mocí mli býti tito »rozkolníci

a kacíi* vyhubeni se svta. Na uchránní
pak ostatního kesanstva od podobných
»blud« nošeny hostie v monstrancích po
veejných námstích a ulicích za nejvtší

pompy církevní, nejprve ve Francii, pozdji
papežem Urbanem IV. ^^r. 1264) zavedena
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slavnost ta i pro celou církev a nazvána —
božím tlem. Ješt podnes slaví se s celou

okázalostí každoron na poátku léta oma-
mujíc nevdomý lid pepychem a obad-
ností.

Nejvyšší moci své, avšak i nejkrajnjšího

bodu své zkaženosti dosáhla církev v dob
t. zv. babylonského zajetí papež íod r. 1305
až 1374), kdy papež Klement V. x^ylákán

francouzským králem Filipem Krásným usídlil

se v Avignonu, kde potom po sedmdesáte
let mla stolice papežská sídlo své.

Doba papež avignonských je tou, kdy
papežství dosáhlo vrchole vlády své nad
celým svtem kesanským V té dob skonen
veliký zápas mezi papežem a nmeckým cí-

saem Ludvíkem Bavorem, a to ve prospch
kurie papežské. Volba Karla IV. za krále

ímského (r. 1346), kterou vítzství to do-

vršeno, byla^nejvtším úspchem, jehož pa-

pežství 've svých zápasech politických do-

sáhlo. Církev stala se nejmocnjší vládkyní

svta.

Pachtíc se však za dosažením svtské
moci, zapomínala církev na své poslání du-

chovní a dvr papežský v Avignone stal se

proslulým nejen bujným, veselým životem a

rozmailostí, ale i nemravností. Církev ne-

mla se více koho obávati a její vládcové

i sluhové užívali vítzství svého mrou^vrcho-
vatou.
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Obstarávání duchovních záležitostí stalo

se vcí vedlejší, a hodnosti duchovní udlo-
vány asto lidem naprosto znemravnlým,
kteí úady církevní pokládali jenom jaksi

za odmnu diplomatických nebo válenických
služeb dvoru papežskému prokázaných. Nej-

he byli na tom ovšem vící, kteí lidem

takovým sloužili za nevyerpatelnou studnici

k získávání penz.
A penz vždy více potebovali nejen cír-

kevní hodnostái, ale i papež sám. Peníze

hrály a hrají až dosud v církvi katolické

úlohu nejpednjší a papeži v Avignonu ná-

sledkem svého rozmailého života nemli
jich nikdy dosti

To vedlo k tomu, že církev nemohouc
z poddaných svých vyzískati dostatek pe-

nžních prostedk zpsobem mravným, jala

chápati se k dosažení úelu svého prostedk
naprosto nemravných, totiž prodávání
odpustk a relikvií, kterýžto obchod
svován byl za pro vis i lidem prohraným a

vychytralým, kteí neštítili se zpsobem zcela

dryánickým z dobrých — i hloupých —
vících peníze mámiti. ^>

Vzhledem k takovým pomrm nelze se

diviti, že již v dob zápasu Ludvíka Bavora
s církví vyskytli se pi dvoe tohoto vladae
theoretití revolucionái, jako Marsiglio
z Padovy, díve již vzpomenutý Vilém
Ok kam a j., kteí popírali božský pvod
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papežství, a tak — prozatím ovšem nikoli

zjevn — otásali schátralou budovou cír-

kevní autority.

Již v projevech tchto muž vycítiti lze

prvé poátky reformace, totiž uplatnní snahy

po oist církve >ve hlav i v údech « a

znovupostavení této na prvotní základ evan-

gelického kesanství.
Církev katolická byla vždy k reformním

snahám velice nedtkUvou a na míst, aby
zkoumala, kde je co vadného a usilovala

o nápravu, hledala všude >kacíe< a mocí
svou snažila se potlaiti každou myšlenku
k obrození jejímu elící.

Svádlo ji k tomu hlavn vdomí neob-

mezené moci A tak na míst, co by vdí
hlcLvy v církvi mly se starati o vyplenní
zloád i o nápravu v každém smru, pí-

inovaly se ku starým vždy ješt zloády
nové.

Pi tom dojista pozoruhodným bylo^ že

horliví kazatelé, kteí s plnou pesvdivostí
úadu svého kárali zloády v církvi, byli pro-

následováni, kdežto knzi rozmailí a zhý-

rah byli klidn ponecháváni v úadech svých.

Ku všeobecné rozháranosti v církvi ne-

málo pispla ješt jiná okolnost.

V r. 1378 došlo totiž k rozdvojení
církve na západní s papežem v ele a

na církev východní. Následek toho byl,

že poražen odvký názor o s vrchová-
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n o s t i p a !> c ž e í m s k é h o a prokázáho,

že k zachování církve není jednoho pa-

neže nutn potebí. Byla to prvá rána, kterou

jyla otesena papežská autorita a další záhy

pak následovaly, nebo ti, kdo popírali svrcho-

vanost papeže již díve, nyní tím otevenji
volali po opravách v církvi, prohlašujíce, že

papež ímský není oprávnným a výhradným
držitelem moci církevní, nýbrž že jedin
Kristus je správcem církve své.

Prvý projev nespokojenosti vyznl v pro-

hlášení university paížské, která ve svých

ohrazeních toužila po reformách v církvi.

Uritý výraz tmto snahám dal však John
Wiklif (ti: Uiklif), nejprve fará, pozdji
profesor na universit oxfordské a na sklonku
života svého optn fará, který vycházeje

od zásad prvotního kesanství, velebil chu-

dobu Kristovu a stavl proti ní bohatství

i zpupnost jeho nástupc, požaduje od nich

podobnou chudobu i rozdlení statk, ja-

kého žádal Kristus od bohatého svého vy-

znavae. Bibli pokládal Wiklif za základ

všeho kesanství, za hlavu církve pak Krista

a nikoli papeže. Ze svátostí uznával toliko

dv, a sice kest a oltání, pi tom však ne-

vil v pemnu (transsubstanciaci) chleba a

vína v tlo a krev Kristovu, tvrd, že pod-
stata chleba a vína se nemní, ponvadž
Kristus pítomen je v nich pouze svátostn
(domnle). Proti mnichm vyslovil se, že

Bilá Hora. 2
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JSOU to lenoši ze emesla a knéžské bezžen-
stvi (celibát) prohlásil za nejvtší nerozum.

Wiklifem zahájeno bylo nové období djin
náboženských, nebo on vyvolal hotovou re-

voluci v církvi.

Celkem však uení Wiklifovo, odsouzené
posléz i samotnou universitou oxfordskou
i v Anglii vbec, nebylo by mlo velikého

vlivu na rozvoj reformaních snah v Evrop,
kdyby práv nebylo nalezlo horlivých stou-

penc v Cechách, kde pda pro snahy re-

formaní byla již pedchdci Husa náležit

pipravena, Husem pak reformace k plné

platnosti pivedena.
Až potud, posuzujeme-li povšechn vznik

snah reformaních, dalo by se zjistiti jako

píiny snah tchto následující:

1. Oprava ve zízení církve a snahy za

umravnní života knzi vbec a 2 netajená

nevole nad mrháním statk i dchod knž-
ských, která zejména vyvolávána byla jak

u jednotlivých panovník, tak u šlechty i m-
šáctva a nalezla mohutného ohlasu i v lidu

poddaném, který v dob té zejména nemálo
byl tížen nejen stavem poddanství a robotou,

ale i rznými bernmi a dávkami, jakož

i ochuzován píspvky na uhrazování vále-

ných tažení papeži ímskými naizovaných.

Hrály tudíž pi hnutí reformaním vý-

znanou roli nejen momenty náboženské, ale

i snahy po hospodáském povznesení jedno-
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tlivých stav i stát, jakož i snahy sociální

po lepším upravení pomr spoleenských
lidu poddaného.

Ku všem tmto píinám pidružil se,

jak djiny reformace v Cechách dokazují,

i silný cit národní, usilující o vymanní lidu

eského z vlivu cizinc, jmenovit Nmc a

touha postaviti se na stanovisko vlastní.

Tento moment hrál význanou úlohu v re-

formaním snažení Husov a vedl ku vy-

dání povstného dekretu kutnohorského, jímž

piknuta práva Cechm na universit pražské.

Po tomto povšechném pehledu snah re-

formaních v církvi pihlédneme nyní blíže

ke hnutí reformanímu v Cechách i jeho

vývoji.
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2. Pvod eské reformace a její

píiny.

Pvod eské reformace sahá o nco dále

nežli úsilí Wiklifovo a bylo z poátku hnutí

reformaní podporováno i samotnými panov-
níky eskými, tak zejména Karlem iV. Pa-

novník tento byl zajisté úpln pod vlivem

knžstva, kteréž opatil velikými dchody
i znané poet jeho rozmnožil. Než práv
knží byli to již v dobách tehdejších, kteí
ím více se jim dávalo, tím více chtli. A tak

i tento veliký pítel a štdrý podporovatel

duchovenstva musil posléze vydati rozkaz,

že každému darování statku nkterému ústavu

duchovnímu musí pedcházeti svolení krá-

lovské.

Vzdor tomu, i snad práv proto, že bylo I

tak vydatnou mrou o knžstvo postaráno,]

stával se život jeho ím dále nemravnjším,
takže sám prvý arcibiskup pražský, Arnošt

z Pardubic, uznal za dobré, by ádní du-

chovních pastý byly ponkud položeny
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meze, a to tím spíše, jelikož nespokojenost
lidu obecného nad spustlostí knží byla stále

otevenji projevována. Arcibiskup obrátil

se v té vci na krále a ten horliv pod-
poroval snahy jeho po opravách v církvi.

Piinním Karla IV. povolán do Prahy
výborný kazatel Konrád Waldhauser
z Dolních Rakous, který jal se tu horliti

v kázáních svých proti spustlosti knžstva.
Než Waldhauser, jsa Nmec, nemohl vyho
vti tužbám lidu eského, a tak záhy po nm
povolán do Prahy výmluvný a ohnivý Štpán
Milic, kanovník z Moravy.

Vedle tchto i etných jiných kazatel
byl to zejména Matj z Janova, který

v kázáních svých volal po návratu k prvotní

církvi, horlil proti nádherným chrámm a

pepychem oplývajícím rouchm knžským,
zavrhoval veškeré ceremonie pi službách

božích, neuznával oistec a chtl, aby zniily

se obrazy i sochy, ku kterým se povriví
lidé modlí.

Kázání jeho mla na lid neobyejný vliv

a »matka< církev, kterou nezstalo psobení
tohoto paížského mistra tajným, pospíšila

si, aby dokázala mu moc svoji. Obžalován
z > kacíství « a nechtl-li se nechat upálit,

byl nucen odvolati uení své, což stalo se

r. 1387.

Matj z Janova byl bezprostedním ped-
chdcem Husa a bylo by asi následovalo
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vše to, co vyvinulo se v Cechách po smrti

Husov, kdyby si byl tento mistr zstal d-
sledným i smrti ve tvá, jak o nkolik let

pozdji uinil to Jan Hus.

Pi této píležitosti sluší vzpomenouti
i eského kazatele Voj sláva, který byl již

v r. 1372 v Praze sesazen proto, že v ká-

záních svých vystupoval proti » prelátm,
kteí zle utrácejí peníze se ženami.*

Ale nejen v Praze, i na eském venkov
vzmáhalo se hnutí reformaní a byl na p.
v Plzni potrestán fará Mikuláš v r. 1374 za

to, že kázal proti mnichm.
Zajímavo jest, že i mezi vyšším ducho-

venstvem bylo dosti takových »kací<, kteí
vystupovali proti vlád papeže i knží, ano.

že i dva ze soudc, kteí pozdji pro kacíství

Husa odsoudiU, a sice Petr z Albiaco a Jan

Ger s on, kázali a psali proti papeži a hier-

archii, popírajíce neomylnost papeže i koncilu.

Doba, do které spadá psobení Husovo,
nebyla však pouze dobou vyvrcholení svtské
moci knžské, ona byla i dobou nejvyššího

rozkvtu panství feudálního (šlechtovlády),

které nejednou ohrožovalo i existenci osob

na trn sedících, jak zejména vidíme to pi
Václavu IV. Šlechta v té dob mla jenom
jediného odprce, a tím fbyl 'svtovládný

Rím s papežem v ele.
\^

Nejhe na tom byl ovšem lid poddaný
i obecný, který trpl nevýslovnými útisky,
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nemaje práv naprosto žádných. Potlaoval,

utiskoval a odíral jej práv tak knz jako

Šlechtic, a pipojíme-ii, že vládu ve mnohých
mstech mli mšané pvodu nmeckého,
které zejména Pemysl Otokar II , tento

»zlatý« král eský, hojn do Cech uvádl,
prodávaje jim celé vsi i s polnostmi, a vy-

hánje z majetku po otcích zddného lid

domácí. Vedle toho za peníze, jichž pote-
boval k rozmnožení lesku i nádhery dvoru
svého, propjoval cizincm tm i rzná
privilegia a pednosti ped lidem domácím,
kterýž ml v opovržení.

Nemenším pítelem cizinc byl i Václav II.,

syn Pemysla Otokara II, který jsa v N-
mecku vychován, nenávidl každého, kdo
esky mluvil.

Neml-li pak eský lid valné pízn u po-

sledních Pemyslovc, rodu > domácího <, po-

žíval ji tím mén u panovník z rod cizích.

Jan Lucemburský, tento ^ rytíským král, znal

své echy jenom tehdy, když poteboval pe-

níze na své pranice a turnaje v cizích zemích
a zastavil za dluhy tém všechny statky

komory královské židm a bohatým šlech-

ticm, ano byl by i celé Cechy prodal, kdyby
mu v tom šlechta nebyla zabránila.

Ze ani za tak zvaného >otce vlasti*,

Karla IV., nebyl na tom chudý lid lépe nežli

za jeho pedchdc, o tom nejlépe svdí
jím vydaný zákon, který stanoví práva mezi
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Šlechtou, mšany a lidem poddaným, ze

kterého jenom nco málo výatk uvádíme.
Tak teme v zákon tom:

»Když pán pánu ublíží, mají se bíti mei.
Když nižší vyššího urazí, není povinen vyšší

se bíti, nýbrž má nižší svou nevinu dokázati

písahou na kíži po sedmkráte se zmatkem.

Když mšan nebo sedlák šlechtice urazí

a šlechtic se s ním bíti nechce, nebo jest
více než sedlák, má sedlák sedmkráte
nevinu svoji dokázati na kíže písahu se

zmatkem a když jen jednou se omýlí,
má pi s pánem prohranou.

Když mšan sedláka urazí, mají se bíti

s kyji, nebo jsou oba jednoho ádu
chlapského a me užívati nesmjí.

Když urazí sedlák pána, má sat býti.

Když pán pánu dá políek, má druhý pán
právo svému odprci dva políky vrátit.

Když sedlák pánovi dá políek, má mu za

to jedna ruka uata býti a musí
dáti zaruení, že se na pánu mstíti
nebude; když ale sedlák šlechtici dá facku,

má mu sedlák vydán býti, aby si

s ním šlechtic dlal co chce atd <

K jakým koncm dosply pomry pi
takových » právech* lidu poddaného, o tom
svdí, že již za pt let po vydání tohoto

zákona musil »drahý otec vlasti* prositi pány
i duciiovenstvo, aby svým poddaným
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tak asto nosy, uši a pysky neezali, tolik

rukou neusekávali a tolik oí neloupali.

Ze ani v dob Husov nebyl na tom lid~

poddaný lépe, o tom svdí Tóma ze Štít-
ného, který ve spisech svých napomíná
pány, aby s lidem poddaným lidštji na-

kládali. — Hus sám pak asto káral pány,

že sedlákm béou zboží (totiž statky

a živnosti).

A jak byl lid poddaný stížen poplatky,

tom optn svdí Tóma ze Štítného, který

uvádí ' pouze « patnácte druh poplatk,
služeb i robot, jež musil obecný lid pánm
zapravovati i prokazovati. Tak musil odvádl
poplatky z polí, platit mýta, tržné, ungelty,

skytat pánm výpomoc, platit bern zemské
1 jež odvádti sice píslušelo pánm z d-
chod od sedlák, které však tito na sed-

lácích ješt vydírali), pokremné (chtl-li

sedlák chodit do hospody), odbžné (odešel-li

poddaný pánovi, jemuž pináležel), shodné,

vzdajné, poestné (když pán pišel podívat

se na své poddané) a jiné.

Za takových pomr nelze se diviti, že

bylo mezi lidem poddaným dosti nespoko-
jenc a že jenom ekalo se na píležitost, kdy
bylo by možno neblahým pomrm tm
konec uiniti

Pipojíme-li ku všemu tomu ješt, že

v dob psobení Husova vznikly i veliké

hádky o papežský trn a že k dovršení
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zmatk v církvi vyskytli se pojednou ti

papežové navzájem se sváící a pomocí na-

jatých žoldné >práva« svého se domáha-
jící, nelze se diviti, že roztrpenost lidu byla

všeobecná, vidl-li, že zatím co strádal v tžké
porob tlesné i duševní, v dob, kdy ne-

byla mu piknuta ani špetka práv proti ná-

silnickým pánm, a kdy ani nesml se opo-
vážit spravedlnosti se dovolávat, hýili nejen

jeho svtští, ale i duchovní vládci s nevstkami
a plnýma rukama rozhazovali to, co lid svým
polem i krví pracn musil dobývat.

Než pes všechno to bylo by sotva úsilí

reformaní nabylo tak velikého rozmachu
v Cechách, kdyby k roztrpenosti lidu nad
nepoádky v církvi i útisky panskými ne-

byla v té dob již i znan pokroila po-

všechná vzdlanost. Již v dob Husov byla

tém u každé fary v Cechách i škola; Hd
uil se ísti i psáti, a obíraje se hlavn biblí

a evangeliem, jal se srovnávati to, co stálo

v písm, s tím, co dalo se kolem nho, a

kritisovati jednání tch, kdož byli mu » vrch-

ností bohem ustanovenou«. A látky ku kri-

tice bylo vru dosti.

Jaké byly pomry v té dob mezi knéž

stvem vbec, to nejlépe charakterisuje výrok

papeže Inocence HI., který prohlásil, že d u-

chovenstvo za nic nestojí!
Byla-li znemravnlost mezi knžstvem po-

všechn velikou, zaujímali knží v Praze dle

#
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dochovaných zpráv mezi zhýralci asi pední
místo. Vysvítá to z toho, že když po na-

stoupení svého úadu naídil arcibiskup

pražský Jan z Jenštejna (r. 1379) pamárnou
visitaci arcijáhenskou, objeveny mezi knž-
stvem v Praze takové zloády a neesti, že

až podnes ostýchají se djepisci v širší známost
uvésti vše to, co bylo tehdy (samotnými
knžími!) zjištno.

Na doklad tvrzení svého uvádíme zde

jenom nkolik pípad, které" zaznamenává
v djepise svém V. V. Tomek, o kterém
jist nelze tvrdit, že byl by vi katolickým

knžím pedpojatým.
Pi zmínné arcijáhenské visitaci bylo ze-

39 fará pražských zaznamenáno še stnáct
pro nemravné chování. A že nebyly

to poklesky jen malicherné, vysvítá z ná-

sledujícího:

Bartolomj, fará týnský, ml svou

souložnici a vedle této docházel i do
domu, v nmž byly pechovávány n e v s t k \

.

Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml
souložnici Kateinu Vídeku, s níž ml
dv dti, krom toho docházely k nrpu
pobhlice a nevstky.
dS; Fará u sv. Ondeje byl karbaník, hrál

v^kostky, pil a pechovával zlodje.
!^J Fará Koj a ta u sv. Jana v Podskalí ml
v|eejný*hamp ej s, kde pechovával tyry
až osm nevstek. Vedle toho chodil hrát
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v kostky na Staré Msto, kde nkolikráte
všechno prohrál a byl obrán i o odv, takže

dvakráte ho napadnul rychtá staromstský
nahého na ulici.

A ke všemu tomu inili si >dstojní«
ti pánové velice pohodlnými povinnosti své

vi farním osadníkm. Zastávání úadu jim

sveného bylo pro n prací píliš obtížnou,

a proto dávali fary své do nájmu, ne

chávajíce za sebe sloužiti mše i jiné obady
vykonávati pachtým, tak zvaným stídníkm.

Byl-li však dotený pachtý práv takovým
jako jeho pán, tu stávalo se, že v nkterém
kostele sloužila se mše dvakráte, nejvýše

tikráte do roka. Nad takovýmto hospodá-
stvím se ovšem zbožní vící nemálo pak
horšili.

Nemén pkn jako u nižšího vypadalo

to i u duchovenstva vyššího. Do domu ka-

novník na Hradanech docházely tém ve-

ejn známé nevstky.
Biskupové a arcibiskupové byh více rytíi,

váleníky a lovci nežli knžími. Více na koni

nežli u oltáe. V klášteích mužských i žen-

ských bujely neesti všeho druhu.

Pohíchu, že práv tento lan z Jenštejna,

který tak mnohoslibným zpsobem zahájil

svou funkci arcibiskupskou, nejen nieho
(krom zmínné visitace) nepodnikal k ná-

prav mrav svých podízených, nýbrž po-

kládaje knze za povýšeného nad ostatní



Bílá]Hora a katolická protireformace. 29

stavy, neváhal asto chrániti i knze nej-

zvrhlejší, a tak místo nápravy se nemravnost

mezi knžstvem jen jeŠté stále více stupo-
vala.

A píinou veškeré této neesti bylo práv
veliké bohatství církevní. Souasn s roz-

máhajícím se blahobytem církevník pibý-

valo pak i tch, kdož se stavu knžskému
vnovali ani ne tak z lásky k úadu tomu,

lako spíše vzhledem k vyhlídce na pohodlný
i veselý život. Ze bylo v té dob o pastýe
»dobrých« oveek hojnou mrou postaráno,

vysvítá z toho, že bylo v Praze samotné 44
kostelu farních, 18 mužských a 7 ženských

klášter. Pi kapitule svatovítské bylo 300
duchovních, na Vyšehrad asi 100 Celkem
vypoítává Tomek, že bylo v Praze na 1200

knží.
A bohatství církve bylo opravdu pozoru-

hodné. Arcibiskupství pražské mlo v držení

asi 400 vesnic a mst, jež byly mu poplat-

nými. Pouze píjem na penzích obnášel

u arcibiskupství toho ron na 3000 kop
groš, což rovná se asi 80— 100.000 korun,

na dobu tehdejší, kdy cena penz byla znan
vyšší nežli dnes, píjem to pímo obrovský.

Vedle toho musili však poddaní odvádti
i dávky v plodinách, které namnoze daleko

pevyšovaly dávky na penzích. A vedle

všeho toho musili poddaní vykonávati pro

vrchnost svou i robotu po urité dny v roce.



30 Jan Di :

Jenom malá ást tak zvaných »svobodník<,
kteí se z povinnosti té vykoupili, -byla jí

sproštna.

Slušné jmní mla i kapitula pražská.

Z klášter nejbohatší byl bevnovský,
který ml v držení svém pes 100 vsí a

msteek.
Krátce eeno, tém jedna tetina

zem eské náležela — dle Vlka — ducho-
venstvu a statky a píjmy jeho se ješt stále

množily odkazy zbožných vících, kteí lou

íce se se svtem, pokládali za nejvhodnjší,

aby si »nebe« zakoupili tím, že hojn pa-

matovali na otce duchovní nebo na kláštery,

jimž ukládáno, aby byly v nich konány mod-
litby za jejich híšné duše.

Tento vzrst církevního bohatství vyvo-

lával však netajenou hokost mezi šlechtou

a knžstvem, nebo bohatlo-li duchovenstvo,

pirozen chudla šlechta, která nemén po-

tebovala mnoho penz na rzné rytíské

zábavy, kratochvíle i válená tažení. Prostý

lid byl na tom ovšem nejhe, nebo odírán

byl ode všech.

K celkovému pochopení pomr nutno

ješt podotknouti, že následkem vzmáhajícího

se obchodu s cizinou vzrstalo i bohatství

mšák, kteí velice rádi stavU se do ad
panstva, mnohdy i nad šlechtu se vyvyšujíce.

Z toho povstávaly rzné spory mezi uroze-
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nými pány a opatrnými mštníny, ehož
zase velmi dobe dovedli využitkovati eští

vladai.

Karel IV. i Václav IV. byli páteli m-
šák, ponvadž nejvíce od nich mli. Ná-
sledek toho byl, že šlechta vidla se býti

zkracována na svých výsadách a nevrazila

na krále, což mlo za následek i asté ptky
pán s králem. Zejména Václav IV. zažil

toho hojnou mrou, jsa po dvakráte vznm
šlechty. —

Z toho, co jsme uvedli, vysvítá jasn, že

lelormaní hnutí v Cechách prýštilo z n-
kolika rzných pramen, a že ti, kdož je

v poátku podporovali, inili tak s rznými
úmysly, oekávajíce od nho nejen obrodu
života duchovního, nýbrž i odstranní všeho

zla, které jejich osobních zájm se dotýkalo.

Zájmy ty, dle píslušenství stoupenc refor-

mace k jednotlivým tídám, byly ovšem
rzné a rznost ta objevila se záhy po smrti

Husov. Rznorodé zájmy dají se jenom po
jistou dobu a za jistým úelem sluovati.

Jakmile úel ten je dosažen, uvolují se

svazky, které píslušníky rzných vrstev

k sob poutaly, a nastává chladnost, ano
i pímé nepátelství u dívjších spojenc.
To nejzetelnji ukázalo se ve hnutí husitském

a zavinilo také v dob dosti krátké jeho

naprostý úpadek, který dovršen byl bitvou

u Lipan.
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Na poátku eského hnulí reformaního
byli jak obecný hd, tak valná ást eských
uenc, šlechta, ano i král (Václav IV.) za

jedno v tom, že teba obmeziti moc církve

a pracovati k náprav pomrii i mrav ve

zpychlé církvi. Jakmile však opravdu poda-
ilo se moc knží obmeziti a naproti knžim
nemravným postaviti umravnlé hlasatele re-

formace, tu každá ze jmenovaných vrstev

obmýšlela uplatnit zájmy stavu svého, což

posléze vedlo i ku zejmému nepátelství a

rozdlení národa eského na dva velké tá-

bory, které poprvé stetly se v bitv u Lipan,

podruhé pak na Bílé Hoe, a tehdy ovšem
již za pomr naprosto zmnných, ale pro

duševní vývin národa eského tím osu':!-

njších.
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3. Mistr Jan Hus. jeho zápas s ím-
skými, utrpení i skon

A nemáme v úmyslu podrobn líiti zde

život a psobení mistra Jana Husa, nelze

pece pejíti jen ledabyle pes osobu muže
toho, která jest vlastní osou celé eské re-

formace a jejíž hrdinná smrt byla vlastní

píinou veliké djinné epochy národa e-
ského.

Nežli postoupíme k líení dalšímu, máme
za povinnost pedeslati nkolik struných
dat historických k osob Husov s vztahu-

jících.

Hus narodil se — a pesn zjištno to

není — asi v r. 1369 v nepatrné jihoeské
osad kraje Pracheského, po níž i jméno
své — Jan z Husince — po tehdejším zvyku
pijal. Pozdji zobecnlo jméno Hus, snad

z pezdívl<y vzniklé, kterého posléze i on
užíval Po odbytých školách v Prachaticích

odebral se na vysoké uení pražské, kde

Bfá Hnra. 3
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v r. 1393 stal se bakaláem svobodných
umní (filosofie), v r. 1394 pak bakaláem
theologie a v lednu 1396 mistrem svobod-
ných umní, naež r. 1398 poal sám na uni-

versit vyuovat. V r. 1401 zvolen dkanem
fakulty filosofické a co takový jmenován
i kazatelem proslulé tehdy kaple betlémské.

Asi do téže doby spadá i jeho vysvcení
na knze. V r. 1409 byl pak zvolen rektorem
university pražské.

Všechny zprávy historické, ano i nepátelé
Husovi tvrdí o nm, že byl mužem nadaným,
nábožným, v konání úad svých horlivým,

poádku dbalým a mrav neúhonných, kte-

réžto vlastnosti získaly mu nejei: píchylnosti

lidu, ale i lásku a úctu stav vyšších. Vý-
znaným rysem jeho povahy, jak líí ji Pa-

lacký, byla > neobyejná smlost, neústupnost,

nešetrnost proti nepátelm, do oka padající

chtivost po lásce u lidu a po cti a sláv,

ale sláv takové, která vrch svj nalézá v ko-

run muenické.* — I zarytý odprce Husv,
jakým byl J A Helfert, uvádí, že > struny

srdce Husova zavznívaly libými zvuky i-
stého smýšlení, zásad ušlechtilých, povahy
mkké, nikoh slabé.* Pokud se týe mrav-

nosti, není v djinách jediného dokladu, že

by ji byl njak porušil.

již za studií svých v Praze seznal Hus,

jak neblaze psobí mezi lidem to, že knží
hromadíce množství úad v rukou svých,
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najímají za sebe zástupce, kteí rovnž pí-
lišn o vící se nestarali, a tím jen nepá-
telství proti sob vzbuzovali. A do této doby
sahají asi prvky jeho reformaních snah. Vy-
cítil Hus zajisté dobe, že mnohé, co ve zí-

zení církve a v život knzi se jeví, nutn
potebuje nápravy a písná mravnost jeho

i odhodlanost za pesvdení své v každé dob
státi, vedla ho k inm dalším, zejména když
dostaly se mu do ruky spisy Wiklifovy, které

do Cech asi pinesl mistr Vojtch Rank,
druhdy žák universit pražské a oxfordské a

zakladatel nadání pro eské studenty v Ox-
fordu,

Jest sice nepopíratelno, že spisy Wikli-

fovy mly na Husa i jeho další innost velký

vliv, nicmén nelze pipustiti, že byl by Hus
pouhým napodobitelem a následníkem Wi-
kliía. Již díve uvedli jsme, že eské hnutí

reformaní vyvíjelo se souasn a snad i díve,

nežli hnutí vyvolané Wiklifem v Anglii a úin-
kovalo li na Husa nco, pak bylo to spíše

hnutí domácí nežli cize. Tolik ovšem dlužno
piznati, že asi studium spis Wiklifových to

bylo, které pohnulo jej, aby oteven a ne-

ohrožen vystoupil proti všemu, co v církvi

za špatné uznával.

Ze nebyl pouhým žákem a napodobitelem
Wiklifa, vysvitá i z toho, že pi soudu svém
v Kostnici se Wiklifa pímo odíkal, a když
byl mu tento vytýkán, prohlašuje rozhodn:
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»Co mne viníte Wiklifem? Co mi do nho?
Však jest Wiklif nebyl Cech, ani je otec

mj, ale byl jest AngHš; protof, psal-lijest

bludy, nech za Anglišové odpovídají.

«

Jinak ovšem piznával Hus, že knihy Wi-
klifovy mu oi otevely, než hlásí se i k ui-
telm jiným, a to zejména k tm, kteí bez-

prostedn ped ním jako kazatelé vynikli

(Waldhauser, Milic, Štkna a j.). Zejména
ml pak na nho vliv vdce mistr eských
a uitel jeho Stanislav ze Znojma, v dob
té na universit pražské psobící.

Prvé stetnutí Husa se zastanci starého

stavu vcí udalo se v universitní schzi dne
28. kvtna 1403, kdy bylo kapitolou praž-

skou pedloženo universit k posouzení 45
lánk uení Wiklifova, by o nich rozhodla,

zda kacíské jsou i nikoli. Hus hájil tehdy

lánk tch a universita také lánky ty za

bludné neuznala, nicmén pes to zakázala

je hlásati, tvrditi a jim uiti. Stalo se tak

za rektorátu Waltra Harassera, Bavoráka, ná-

stupce Husova v úad rektora university.

Marné bylo usilování Husa i jeho pátel, že

dotyným lánkm dán byl jiný podklad
nežli Wiklif do nich vložil. Universita, ve

vtšin své Husovi nepátelská, rozhodla na

odsouzení lánk tch.

V té dob tšil se Hus i zvláštní f)n'zni

krále Václava IV. a jeho manželky Zofie,
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jejíž byl po jistou dobu zpovdníkem.* Ne-
mén oblíbeným byl u tehdejšího arcibiskupa

Zbyka z Hasenburka, který znaje Husa jako

muže mrav písných i výborného kazatele,

vyžadoval si od nho upozornní na vady
mezi knžstvem se vyskytující a vysílal ho,

jakož i jeho tehdejší pátele — pozdjší
ovšem nepátele — Štpána z Pálce a Stani-

slava ze Znojma — na t. zv. synod}'^ (shro-

máždní knžská), aby opravné své snahy
mohli tam uplatovati.

Do této doby spadá i rázné vystoupení

Husa a jeho pítele Stanislava proti kejklm,
které provádly se s domnlou krví Kristo-

vou ve Wilsnacku v Braniboích, a proti > zá-

zrakm* v lese poblíž kláštera Cisterciák

u Mnichova Hradišt a poblíž vrchu Blaníka

(v kraji benešovskémi. Oba misti poukazo-

* Z tohoto pomru pozdji piinním jesuit,
aby vyhiazena byla mezi lidem památka na Jana
Husa, vytvoena legenda o arcibiskupském notái
Janu z Pomuka, t. zv. »sv « Janu Nepomuckém, v níž

tvrzeno, že kázal ho král Václav IV. utopiti proto,

že jako zpovdník manželky jeho nechtl mu vyzra-

diti, z eho ona se mu zpovídala. V pravd bylo
píinou utopení Jana z Pomuka spor, který ml
Václav IV. s arcibiskupem Janem z jenšteina. Král
naléhal na tohoto dvrníka arcibiskupova, aby vy-

zradil, co arcibiskupa pimlo k odporu proti králi.

Když tento však i pes muení uiniti tak nechtl,
rozmrzel se král nad touto vzdorovitostí a kázal Jana
spoutati, na most dovléci a odtud do Vltavy uvrci.

Tak stato se dne 20. bezna 1393.
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vali, že vše to je šalba a klam a podailo
se jejich vlivu docíliti u arcibiskupa, že do-

sazena zvláštní komise, jejímiž leny oba
byli jmenováni, jejímž úkolem bylo >zázraky*

ty prozkoumati. Když pak komise ta podala

dobré zdání o podvodu, jaký se s lidem pro-

vádí, bylo na rozkaz arcibiski.pa proti >divo-

tvorcm* zakroeno a jejich nekalé emeslo
jim pekaženo.

Co vzbudilo však záhy nelibost vypase-

ných prelát, kteí okolo arcibiskupa se na-

lézali, byla kázání Husova k lidu, v nichž

tento oste tepal knžské zloády. Arcibiskup

sice i veejn schvaloval tuto innost Husovu,
ale ti, kdož sami v bahn neestí se topili,

velice tžce nesli žíhavou kritiku Husovu a

vykávali jenom vhodné píležitosti, aby vi
nmu mohli vystoupiti. A ta naskytla se

dosti záhy.

V Anglii bylo mezi tím již odsouzeno
uení Wiklifovo jako kacíské, a této pí-
ležitosti uchytili se zlostí naplnní preláti, aby
proti ohnivému kazateli z kaple betlémské

vystoupih. Kterýsi z tchto jeho »pátel<

uznal za dobré vyložiti vše v ím, a ná-

sledek toho byl. že dne 24. ervna 1405 vy-

dána papežská bulla, kterou varován byl

arcibiskup pražský ped šíením blud Wikli-

fových v diecési své.

Toho uchytila se knžská synoda a vy-

dala naízení o tom, j ak viti se má o svá-
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tosti oltání, naež celá ada lidí vyšetována
o víre své. Z mistr vŠak zejména Stanislav

ze Znojma hájil výklad Wiklifv, že ve svá-

tosti oltání Kristus sice jest pítomen, ale

podstata chleba a vína že se nemní, což

znamenalo popírání nauky o pemn (trans-

substanciaci), kterou církev hájila. Mistr tento

byl sice pízní arcibiskupa uchránn ped
dalším stíháním, ale již v r. 1408 byl mistr

Matj z Knína donucen odvolati uení to.

Pípad Knínv zavdal pak píinu arcibisku-

povi, aby znovu vyžádal si od university

dobré zdání o spisech Wiklifových. Než ani

schze university ze dne 20. kvtna 1408
nezavrhla naprosto spis Wiklifových, nýbrž

zakázala pouze vykládati nkteré lánky
uení jeho v jejich smyslech kacíských,
bludných i pohoršlivých.

Nicmén proti stoupencm uení Wikli-

fova poalo se již vystupovati osteji. Dne
30. ervna 1408 zaten byl na rozkaz arci-

biskupv kazatel Mikuláš z Velenovic a z die-

cése pražské vypovzen. Muže toho ujal se

Hus s celou svou horlivostí a vytknul arci-

biskupovi pímo, že knží nejpoestnjších
a nejmravnjších vyhání, lenivým a híšným
však svobody dopává. Tím ovšem nemálo
na sebe popudil arcibiskupa, výtkou papeže
o bludech v jeho diecési se šíících beztoho

již dosti rozmrzelého.

Zbynk Zajíc aspo nechtl sob výtku
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tu tak zhola nechati Hbit a proto v odpovd
na bullu papežovu ze dne 24. ervna 1405

svolal dne 17. ervence 1408 na dvr paláce

svého snm prelát, knží, doktor, mistr
i student, a po delším rokování slavn tu

prohlásil, že po bedlivém vyhledávání svém
i skrze jiné ani v mst ani v diecési pražské

žádného bludníka ani kacíe nenalezl a na-

lézti nemohl.

Ale již ped konáním tohoto snmu opa-

kovala ádná synoda knžská, v ervnu ko-

naná, dívjší své naízení o svátosti oltání,

zakázala kázání proti knžstvu a

uložila majetníkm knih VViklifových, aby je

pedložili ku prozkoumání. Naízení toho

uposlechli všichni, kdož knihy ty v držení

mli, až na pt student. Pokud se však

týkalo výklad o svátosti oltání a vytýkání

vad duchovenstvu v kázáních, hájil se Hus
neohrožen a na výtky mu inné odpovdl
dvma latinskými spisy, v nichž názory své

hájil.

Spisy tyto nenalezly milosti u fará
pražských a ti pospíšili si obžalovati jej

u arcibiskupa, vytýkajíce v žalob své, že

Hus popouzí lid proti knžím, Cechy proti

Nmcm, že uí zhrdati církví a tresty jejími,

že nazval ím sídlem Antikrista a prohlásil

každého knze za kacíe, který za pisluho-

vání svátostí dává si platit, že bludae a ka-

cíe Wiklifa veejn pochválil atd.
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Obžaloba ta doruena Husovi s naízením
arcibiskupa, aby ji zodpovídal ped mistrem

Maíkem Rvakou a na každý lánek její

pod písahou odpovdl jednoduše: vím,
nevím — ano, ne! Hus na obžalobu od-

povdl novým spisem, v nmž mnohé vci
vyvrací, jiných pak bezpodstatnost dokazuje.

Tak mimo jiné uvádí tam, že nikdy Cechy
proti Nmcm nepopouzel a dokazuje, že

jest mu dobrý Nmec milejší nežli špatný

Cech, teba byl jeho rodným bratrem.

Ku vznikající roztržce mezi Husem a církví

pistoupil pak ješt moment národní, který

za nedlouho pevážnou vtšinu lidu eského
postavil Husovi po bok.

Podnt k tomu dán byl v r. 1400, kdy
král Václav IV. jednostranným aktem libo-

vle kurfitské prohlášen byl za zbavena

ímské koruny. Lid pokládal kivdu tuto,

uinnou oblíbenému králi, za urážku celého

národa, a roztrpení vzrostlo tím více, když

nmecké vojsko vpadlo do^ Cech a oblehlo

Prahu. A v této tžké pro Cechy dob byla

to práv knžská hierarchie, která pipojila

se k nepátelm královým, ímž nevrlost

lidu proti knžím jenom stoupala.

Konflikt pak vyvrcholil, když za píinou
odklizení hádek o stolec papežský a uspoá-
dání pomr v církvi uinn z Francie návrh,

aby svolán byl všeobecný koncil do Pisy.

Král Václav ochotn souhlasil s návrhem
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tím, za to však arcibiskup Zbynk vyslovil

se proti nmu. Rozhodím ve sporu mezi
králem a arcibiskupem mla býti universita

pražská, která se vŠak v mínní svém roz-

cházela, nebo došly zde práv k uplatnní
snahy národní. Misti eŠtí s Husem v ele,
jsouce stoupenci snah reformních, vyslovili

se pro svolání koncilu, kdežto misti cizí,

kteí — jelikož ^na universit hlasovalo se

dle národností a zástupci vysokého uení
rozdleni tu na národ eský, polský, ba-

vorský a saský — mli pi hlasování vtšinu,

vyslovili se proti svolání koncilu.

To vedlo k napjatosti mezi mistry, a

posléze jedinou snahou Cech bylo svrhnouti

nmeckou nadvládu na universit a uiniti

zde Cechy rozhodujícími. Nejhorlivji o to

zasazovali se Jan Hus a Jeroným Pražský a

usneseno za tím úelem vyslati poselství ku
králi, který tou dobou vraceje se ze Slezska,

zdržel se v Hoe Kutné. Tam odebrali se

tedy poslové university, mezi nimiž se i oba
díve uvedení nalézali.

Než král obávaje se nových rozepí
s ímem a touže pece poznovu státi se

>králem ímským «, dosti nevrle poselství to

pijal a vytýkal Husovi i Jeronýmovi, že lid

bouí a uvrhají zemi v podezení kacíství,

z ehož mnohé mrzutosti mu již vzešly.

Hus pozbyv tém veškeré nadje, že by
echm stalo se po právu, rozlítostnn vrátil
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se do Prahy, kde upadl v tžkou nemoc.
Než když král dovdl se, že práv cizinci

to byli, kteí proti jeho návrhu na svolání

koncilu se vyslovili, vyhovl posléze žádosti

eských mistr a vydal dne 18. ledna 1409
z Kutné Hory své rozhodné psaní, jímž na-

ídil rektorovi a universit, »aby národ eský
pi všech radách, soudecii, zkouškách, vo-

leních a jakýchkolivk nadáních a zaklá-

dáních, podle toho zízení, kterého národ
francouzský v universit paížské a též jiní

všichni národové v Lombardii a v Itálii uží-

vají, ke tem hlasm všemi zpsoby ph-
pustih, a jej pi tomto privilegium na budoucí
vné asy zanechali v pokoji a bez pe-
kážky «

Když cizí misti marn po ti msíce
dekretu královu se vzpírali, žádajíce jeho
odvolání, vysthovalo se mnoho tisíc mistr
tch, bakalá i student — vtšinou Nmc —
z Prahy a založili si universitu v Lipsku, jíž

dostalo se potvrzení bullou papeže Alex-
andra V. ze dne 9. záí 1409. Po více let

byla však tato universita ješt pokládána za

pouhé > doasné « pesthování vysokého
uení pražského.

Na universit pražské mezitím opanoval
duch rozhodn reformní a výsledek toho
byl, že Hus zvolen optn rektorem.

Tento obrat nemile nesl arcibiskup Zbynk
a chtl si proto poslušnost university vynutit
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obvyklými té doby tresty církevními. Než
úsilí jeho zstávalo bezvýsledným a zlomeno
energickým zakroením krále. To však bylo

možným jenom potud, pokud arcibiskup stál

v odporu proti koncilu v Pise a zvolenému
tam papeži Alexandru V. Když však dne
2. záí 1409 slíbil Zbynk poslušnost novému
papeži, zmnily se vci znan v neprospch
Husa.

Nepátelm jeho jednalo se nejprve o za-

mezení innosti kazatelské. A to stalo se na

žádost arcibiskupa, který u papeže Husa ob-

žaloval, že sv^ými kázáními v kapli betlémské
i na místech jiných lid bouí a bludy i ka-

cíství po celé zemi rozšiuje.

Papež dal arcibiskupovi za právo a vydal

dne 20. prosince 1409 bullu, kterou dává se

arcibiskupovi plná moc k vykoenní blud
a kacíství, souasn pak naizuje zakázati

pod klatbou uení Wiklifovo, odejmouti v-
ícím knihy tohoto a nedovoliti kázat v jiných

kostelích nežli v kathedrálních, koUegiátních,

klášterních a farních.

Arcibiskup v^^^hlásil bullu tu dne 9. bezna
1410 a ihned pistoupil také k jejímu pro-

vedení, které bylo zejména proti Husovi na-

míeno. Již tehdy poala se mezi lidem jeviti

nespokojenost a takka veejn se tvrdilo,

že bulla ta je podvržena, že uplacen byl

písa v kancelái papežské a arcibiskup
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Zbynk že ošemetnou hraje úlohu, když
echy z kacíství obviuje.

Arcibiskup všeho toho však nedbal a

pohrozil klatbou každému, kdo by knih

Wiklifových neodevzdal. Hus podrobil se

rozkazu tomu a osobn knihy arcibiskupovi

odevzdal, žádaje toliko, aby obsah jejich

peliv byl pozkoumán. Jeho píkladu ná-

sledovali i jiní a tak sneseno na 200 knih

Wiklifových, které prozkoumati mla zvláštní

komise ze šesti doktor sestávající.

Výrok komise znl, že knihy ty jsou

obsahu kacíského, naež arcibiskup odsoudil

je ku spálení.

Hus, kterému papežskou bullou mlo
býti znemožnno kázání v kapli betlémské,

ohnivou eí k lidu ohlásil své odvolání

k papeži a souasn snažil se za pomoci
krále zadržeti zniení knih Wiklifových. Než
podailo se mu to jenom na krátko pes to,

že i universita pražská dne 21. ervna 1410
energicky prohlásila a listem pod svou pe-

etí ve známost uvedla všem obyvatelm
království eského i markrabství Moravského
i jiným vícím, že s rozsudkem arcibiskupa

na zniení knih tchto srozumna není. Pes
to však byly knihy Wiklifovy dne 16. er-
vence 1410 u pítomnosti arcibiskupa spá-

leny v dom biskupov (na Malé Stran
v Mostecké ulici), který slul »U tí zlatých

zvonk «. Když hoely, vyzvánno ze všech
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kostelních vží pražských a kanovníci zpívaU

»Te Deum«.
ÍPo tomto »hrdinském inu« arcibiskup

z Prahy ujel a vyhlásil na Husa i pátele
jeho církevní klatbu. Než tato nemla val-

ného úinku, nebo lid popuzen jednáním
arcibiskupa, zpíval o nm posmšné písn
a knžím všeobecn lál.

Hus v odpovd na všechno to jednání

svých nepátel vydal zvláštní traktát o knihách
kacíských a s nkolika druhy svými zahájil

na universit nkolikadenní disputaci na
obranu Wiklifa, pi které hájil jeho spis

o Trojici.

Vedle toho nedbaje klatby na nho vzne-

sené kázal dále v kapli betlémské a v jednom
kázání svém pímo Hdu ohlásil, že byla na
klatba vznesena, že pravdu hájil. Když pak
otázal se shromáždní: >Nuže, milí pátelé,

chcete-li se mnou státi .''< odpovdlo mu
celé množství pokikem pisvdujícím a zdvi-

halo k nmu ruce na znamení, že všichni

s ním za jedno jsou.

Vážnost knzi u lidu poklesla v té dob
již do té míry, že když dva mladí AngHané
vyvsili v obydlí svém v Praze dva obrazy,

z nichž jeden zobrazoval Krista v úplné

chudob na oslici jedoucího, druhý papeže,

který v celé nádhee v nosítkách nesen a

kardinály v bohatých rouchách obklopen,

lid ve velikých zástupech k obrazm se
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sbíhal a radostn jásal, chápaje smysl obraz
tchto.

Žaloby na Husa k papeži se však stále

množily a následek toho byl, že papež nejen

schválil vše, co arcibiskup uinil, nýbrž
vyzval listem ze dne 25. srpna 1410 Husa,

aby pišel do íma z jednání svého se zod-

povídat.

Mezitím však co ím poínal si tak vy-

zývav oproti Husovi, množily se zmatky
u vnitním zízení církve mrou stále vtší.

Koncil v Pise nejen že zmatky neurovnal,

nýbrž zavinil, že vedle stáva)ících již dvou
papež zvolen ješt tetí. Koncil v Pise za-

hájen byl totiž dne 25. bezna 1409 a dne
5. ervna sesadil oba stávající papeže (e-
hoe XII. v ím a Benedikta XIII. v Avi-

on) a dne 15. ervna zvolil za papeže
701etého kardinála-arcibiskupa milánského
Petra Folarga z Kandie, který pijal jméno
Alexandra V.

Ani tomuto papeži nepodailo se však

uklidniti zmatky v církvi povstalé, naopak
tyto se jenom ješt zhoršily, když po smrti

Alexandra stal se papežem Jan XXIII., pro-

hnaný to niema, který býval druhdy i mo-
ským loupežníkem, a jenž v dob koncilu

kostnického, který Husa odsoudil, uznal za

nejlepší za pomoci vévody Fridricha Tyrol-

ského vzíti do zajeích, pestrojen za poštov-

ského postiliona. Co bylo to za niemu.
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vysvítá nejlépe z toho, že ku koncilu kost-

nickému byla na vznesena obžaloba sestá-

vající ze 70 lánk, jež 37 svdk dokazo-
valo. V tomto rejstíku jeho hích nalézaly

se i zloiny nejhnusnjší, jako loupež a vražda.

Za takových pomr dojista nikoho ne-

pekvapí, že bystrý duch Husv, ktr.rý všechny
nešvary papeženc prohledal, dospl k pe-
svdení, že vbec není teba v pa-
peže viti.

Podaený papež Jan XXIII. uznal za dobré
oznámiti zvolení své Václavu IV. jako králi

ímskému a vyslal za tou píinou dva posly

své do Prahy. Poslm tm odevzdal král

dopis pro papeže, v nmž žádal za odklizení

spor náboženských a odvolání zapovdí
kázání v kapli betlémské.

Papež k vyšetení celé záležitosti vyslal

pak optn do Prahy kardinála Odona de
Colonna, který však dal za pravdu arcibisku-

povi a Husovi pikázal, aby k ospravedlnní
svému ku dvoru papežskému do Bononie se

dostavil.

Než Hus uposlechna rady pátel svých

do íma nešel, následkem ehož pe jeho

odkázána ku prozkoumání kardinálm Zaba-

rellovi a Branhasovi. Branhas nechal však

celou záležitost po jeden a pl roku nevy-

ízenou, a když pak došla lhta obsílky, vy-

hlásil papež v únoru 1411 novou klatbu na

Husa pro neposlušnost, která pak 15. bezna
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také ve všech kostelích pražských byla ve-

ejn ohlášena. Xa lid nemla však klatba

ta velkého úinku, nebo se jí pímo i po-

smíval. V té dob z naízeni králova zaba-

veny byly dchody arcibiskupa pražského
a když úady zemské vydati jich nechtly,
zakázal tento konání bohoslužeb v celé

Praze. —
Do této doby spadá i jiná událost, která

pomr mezi Husem a papežem ješt znan
piostila. Papež Jan XXIII zapletl se totiž

do války proti Ladislavu, králi neapolskému,
a nemaje dostatených prostedk k vedení
války té, vypomohl si velice chyte, rozeslav

plnomocníky své do všech zemí kesan-
ských, aby sbírali prostedky k vedení války

prodejem plnomocných odpustk. Do Prahy
pišel za tím úelem pasovský dkan Václav
Tiem v kvtnu 1412 a s pivolením krále

i arcibiskupa jal se peníze za odpustky vy-

bírat. Ku prodeji odpustk stanoveny tu

chrámy: svatovítský, týnský a vyšehradský.

Prodavai odpustk, jimž byla za jejich e-
meslo poskytována tuná provise ze sebra-

ných penz, poínali si pi tom zpsobem
tak nestydatým a dryánickým, že vzbuzo-

valo to mezi lidem všeobecnou nevoli. A Hus,
nemoha již klidn snésti tohoto všeobecného
pohoršení, ohlásil veejné hádání o papežov
odpustkové bulle a tímto ku prodeji nabízené

milosti boží. Tomuto poínání Husovu vze-

Bilá Hor.i. 4



5Ó jan Diviš:

pela se fakulta filosofická, než pes odpor
její konána dne 7. ervna 1412 tato veejná
disputace, pi které Hus dokazoval, že obchod
s odpustky jest nekesanskou nemravností

a papež jako hlava církve že neml by vbec
hlásati válku proti kesanm. Pi disputaci

té postavil se Husovi po bok i mistr Jeroným
Pražský, který ohnivou eí uchvátil poslu-

chae universitní.

Událost tato rozvedla Husa s jeho dosa-

vadními páteli Stanislavem ze Znojma a

Štpánem z Pálce, kteí seznavše, že Hus
stal se výslovným odprcem papeže, nechtli

jej na pole toto následovat, a bývalé jejich

pátelství promnilo se vi Husovi vo zejmé
nepátelství. Než ani toho se Hus nezaleknul

a prohlásil oteven: »Pále jest pítelem
mým, pravda pítelkyní mou, jsou-li oba
v spolu, tu pravd pednost dáti sluší.«

Pále nemoha jako dkan fakulty theo-

logické disputaci o odpustcích zameziti, na-

plnn byl trpkostí proti Husovi a sezval

profesory theologie ke schzi na radnici

staromstskou, kde odsouzeno poznovu 45
lánk uení Wiklifova a souasn podána
žádost ku králi, aby draznji nežli dosud
proti šíení uení toho zakroil.

Hus naproti tomu akademickými dispu-

tacemi obliajoval nkteré ze lánk tchto
a zejména ten, který vyvolával mezi knž-
stvem nejvíce zlé krve, že svtští páni
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ni a
i

i nedbalému duchovenstvu o d-

níti svtské statky.
Odpor lidu proti prodávání odpustk

vzmáhal se zatím mrou netušenou a sesílán

byl zejména posmšným prvodem, který

v ervnu 1412 uspoádali p. Voksa z Vald-
šteina s nkolika šlechtici a mistr Jeroným
Pražský. Prvod ten ubíral se nejprve k pa-

láci arcibiskupskému, odtud pak pes most
Karlv na Staré Msto, pi emž jeden student

za lehkou ženštinu pestrojený ml odpust-

kové bully zavšeny na krku a vezen na

ozdobném voze v prvod šašk a odnc,
divné posuky a kejkle provádje. Když
dospl prvod ke dvoru královu na píkopy
Nového Msta, byla pod praný snesena

hranice, bully na ni vloženy a podpáleny.

Vrchole rozhoení lidu dosáhlo však,

když jeden knz pražský horuje pro od-

pustky prohlásil v kázání svém, »že papež
je bh zemský a komu chce mže dáti

odpuštní všech hích a že má bojovati
meem železným jako král svtský.*
V kostele pítomní ti mladíci jménem Martin,

Stašek a Jan hlasitá projevili svj odpor
proti chvástání nadutého knze, naež byli

jati a pes domluvy i prosby Husa nmeckými
konšely msta katu ku popravení vydáni.

Lid eský po vykonané poprav ve slavném

prvodu penesl tla tchto prvých mueník
eské reformace do kaple betlémské a tam
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je uložil k poslednímu odpoinku. Od té

doby bylo pak kapli té nepáteli Husa pe-
zdíváno >u tí svatých «.

Král Václav pokusil se ješt jednou
usmíiti rozvadné strany universitní (na

Zebráce v ervenci 1412), než pokus ten se

nezdail.

Mezitím vyskytl se ve sporu Husa s církví

udava v osob Michaela de Causis, faráe
pražského, který žaloval u papeže na Husa
pro jeho vystupování proti kramáství od-

pustkovému. Udavaství zlotilce toho brzy

neslo ovoce. Papež Jan XXIII. celou obžalobu

na Husa pikázal k vyízení kardinálu Petru

od sv. Andla a souasn naídil, aby proti

Husovi ihned k vrchu práva pistoupeno
bylo.

Kardinál Petr vynesl pak r. 1412 proti

Husovi ortel, jímž všechny dívjší klatby

na nho vznesené se obnovují a ješt ztžují.

Obsah klatby vyené kardinálem Petrem
byl v podstat následující: Aby žádný kesan
s Husem nic spoleného neml, jelikož od
toho dne je vyobcován ze >samospasitelné<

církve ímskokatolické; jestliže by Hus ješt
dvacet dní setrval v neposlušenství, pak ve

všech kostelích v nedli a ve svátek veejn
má býti proklet, nikdo nesmí mu podati

nápoje ani pokrmu, aniž poskytnouti písteší

pod trestem stejné klatby; kde Hus bude,

musí pestati konání služeb božích, kdyby
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pak v klatb zemel, nesmí míti církevního

pohbu atd.

Souasn s klatbou tou vydány i píkazy,

aby církvi vrní zmocnili se Husa a vydali

jej arcibiskupu pražskému nebo biskupovi

litomyšlskému. Kaple betlémská aby pak
zboena byla do základu, aby ani památky
po ní nezbylo.

Farái, kterým byl Hus již dávno trnem
v oku, vehce ochotn uposlechli vydaného
píkazu a odepírali lidem pisluhování svá-

tostmi, nektili novorozeata a pod.

Proti jednání takovému protestovaU pátelé
Husovi, než byli za to pronásledováni a mnozí
z nich i do žaláe uvrženi. Jediný mistr Jan
z Jesenice zachránil se útkem, za což stihla

jej však rovnž kletba papežova.

Hus proti klatb na vznesené ohlásil

odvolání ke Kristu (forma to v dob té ob-

vyklá), chtje si tak udržeti možnost dalších

kázání.

Když však nkteí Nmci pod dojmem
bully papežské uinili útok na kapli betlém-

skou a ukládali Husovi o život, podídil se

pání krále Václava a aby umenšil Pražanm
nepíjemností, odebral se v íjnu 1412 k Janu
staršímu z Ústí na Kozí Hrádek blíže Ústí

u Chejnova. Zde pokraoval Hus ve své

kazatelské innosti a Hd z dalekého vkolí
sbíhal se v zástupech, aby naslouchal pla-

menným slovm milovaného mistra.
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V Praze mezi tím ješt jednou uinn
pokus o smír mezi rozvadnými stranami

svolr.ním církevní synody na 6. února 1413;

než ani ten se nezdail a zástupci theolog
nepovolností svou popudili na se hnv králv,
který za to vypovdl z Prahy pední z vdc
strany theologické, zejména Štpána z Pálce,

Stanislava a Petra ze Znojma a Jana Eliae. —
Ze svého dobrovolného vyhnanství psal

Hus nkolik list Pražanm a vedle toho

psal i rzné své spisy náboženské; souasn
pracoval i o zjednodušení eského pravopisu,

ímž nemalou zásluhu získal si o eský jazyk

spisovný.

Po smrti svého ochránce^ Jana z Ústí

odebral se na njaký as do Ústí Sezimova,

kde 26. ervna 1414 dokonil spis svj na-

zvaný >Jádro uení kesanského*. Po té

pobyl ješt po jistou dobu na hrad Kra-

kovci u p. Jindicha Leíia z Lažan.

Mezitím r. 1410 nov zvolený král ímský
Sigmund, bratr Václava IV., piml papeže

Jana XXIII. ku svolání církevního snmu do
Kostnice, na kterém mly býti urovnány ne-

poádky v církvi se vyskytující, a souasn
nabídnul Husovi bezpený prvodní list ku
shromáždní tomu. Hus ochotn nabídku tu

pijal domnívaje se, že slovem královským

má úplnou bezpenost osoby své zaruenu.
Na základ ujištní tohoto oznámil pak dne
26. srpna 1414 plakáty v jazyce latinském,
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eském i nmeckém pibitými na vrata všech

pednjších dom pražských, kostel, far

i kolejí, ano i na brány hradu pražského, že

osobn ped koncil do Kostnice se dostaví,

kamž i každého protivníka svého, a kdo by
jej z njakého kacíství viniti chtl, k dispu-

taci veejné vyzval.

V záptí tohoto prohlášení Husova ko-

nána dne 30. srpna téhož roku v dom Petra

Zmrzlíka ze Svojšína, královského mincmistra,

na Starém Mst Pražském schzka nkterých
z pedních pán eských, pi které vydal

Mikuláš, biskup nazaretský a inkvisitor pa-

pežv v Ceciiách, k žádosti mistra Jana z Je-

senic svdectví ve prospch Jana Husa, jehožto

nejen že zná, což veejn prohlásil a také

i písemn stvrditi pislíbil.

Nt ž když napotom k žádosti Husov n-
kteí páni eští dotazovali se veejn arci-

biskupa pražského Kunráta, viní-li mistra

z njakého kacíství, dal tento odpovd vy-

hýbavou, prav, že Hus nemá s ním co i-

niti, nýbrž s papežem.

Hus o všem tom psal králi Sigmundovi
(dne 1. záí) dkuje mu za milost prokázanou
a prose o to jediné, aby v Kostnici nebyl
souzen potají, nýbrž u veejném slyšení

pokojn a bez pekážky vyložiti sml uení
své, dokládaje souasn, že ví sice, jak tžké
eká ho protivenství od nepátel, že však
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nicmén hotov jest i smrt podstoupiti
za pravdu uznanou.

Bezprostedn ped odchodem Husovým
do Kostnice, dne 7. íjna 1414, poslali také

nejvyšší purkrabí pražský enk z Vartem-
berka a pánové Boek z Kunštátu a Podbrad
a Vilém z Vartemberka psaní Sigmundovi,
v nmž pimlouvají se, aby Jan z Husince
na snmu slyšán byl, dovozujíce, že o nm
ani arcibiskup pražský Kunrát žádného bludu
nevdl.

Pln opravdového nadšení uení své na
snmu církevním obhájiti vydal se pak Hus
dne 11. íjna 1414 do Kostnice v prvodu
nkolika pán eských a bez pekážky tam
také — a bez prvodního listu — dne
3. listopadu dorazil. Prvodní list Sigmundv
donesl pak za ním dne 5. listopadu pan
Václav z Dub. Datován byl ve Spýru dne
18. íjna.

Ped Husem na den cesty ubíral se jeden

biskup nmecký, dávaje všude lidu výstrahu

ped nebezpeným kacíem, který tudy ubí-

rati se bude. Než lid zvdavostí puzen, tím

dychtívej i oekával muže, o jehož uenosti
i vhlasu se všade mluvilo.

Mezitím sjelo se již do Kostnice velice

pestré shromáždní. Papež Jan XXIII. pijel

tam 28. íjna v prvodu devíti kardinál,

mnoha arcibiskup i biskup a velmi et-
ného dvoenínstva.
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Koncil kostnický byl jedním z nejetnji
obeslaných, nebo súastnilo se ho neoby-

ejné množství zástupc šlechty i ducho-
venstva s etným služebnictvem svým, takže

pi zahájení koncilu pítomno bylo v Kost-

nici na 80.000 cizích osob, z nichž nejmén
tvrtina vytrvala až do skonení jeho. Jak
>pestrá« byla to spolenost, vysvítá z toho,

že koncilu obcovalo vedle papeže a ímského
krále Sigmunda i množství Šlechty, 30 kardi-

nál, 33 arcibiskup, 150 biskup, nkolik
set prelát, doktor práv i bohosloví a mnoho
jiného lidu; vedle tchto i 1000 veejných
nevstek, nepoítaje tajné, jichž poet
byl asi ješt daleko vtší. Souasn zavítali

do Kostnice i jako nezbytní prvodí d-
stojných i urozených pán etní umlci,
kejklíi i emeslníci všeho druhu, takže

o >zábavu« v každém smru bylo dostaten
postaráno.

A tomuto koncilu svena k vyízení pe
Husova s církví! A tento » dstojný* snm
ml vyídit i jiné veledležité otázky, jako
na p otázku jednoty církevní (zvolení jed-

noho papeže), otázku podstaty víry a otázku

mrav!
Byl to vru veselý snm a nemálo asi

podivil se chudý kazatel betlémský, z ka-

cíství obvinný, když dospl na místo tohoto

pestrého i bujného shromáždní, které mlo
o nápravu mrav v církvi jednat.
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Píchod Husv do Kostnice nevzbudil

valné pozornosti, a také papež objevil se

dosti ústupným, když dne 4. listopadu do-
stavili se k nmu eští pánové Jan z Chlumu
a Jindich Lacembok za ochranu pro Husa
prosíce. Prohlásil, že nijak Husovi ukivdit
nedá, by by i jeho vlastního bratra zabil.

Zbavil jej proto úpln i klatby papežské, ale

vyobcování z církve (interdiktu) zbaviti ho
nechtl, odvolávaje se, že i vlastní krajané

jeho jsou tomu na odpor. Nicmén uslyšev,

že Hus je pod ochranou krále Sigmunda,
pece dne 9. listopadu dal mu ohlásiti pro-

stednictvím vyslanc svých, že volno jest

mu choditi po mst i kostelích, i doma
bohoslužbu konati, toliko pi velkých slav-

nostech církevních aby pítomností svou po-

horšení nevzbuzoval.

Hus však hrub ani z domu nevycházel,

zamstnávaje se pípravou eí svých pro

koncil. V té dob zahájil také knz Jakoubek
ze Stíbra v Cechách pijímání pod obojí

zpsobou (chleba a vína) a dožadoval se

k tomu schválení pítele svého Husa, což

tento latinským traktátem v Kostnici se-

psaným také schválil.

Mezi tím však, co Hus trávil svj as
v ústraní, nepátelé jeho horliv zasazovali

se o jeho zniení. Nejfanatitjší mezi nimi

byl zmínný již Michael de Causis, nkdejší
fará u sv. Vojtcha v Praze, papežský pro-
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kurátor, který hned po píjezdu Husov do
Kostnice nechal pibíjeti na kostelních dveích
listy, jimiž Hus za kletého a tvrdošíjného

kacíe prohlašován byl. Vedle tohoto vy-

skytl se zde jako žalobce Husa i Václav
Tiem, bývalý dkan pasovský, který povstné
bully odpustkové do Prahy pivezl a za to

Husem za odpustkového kramáe byl pro-

hlášen. Dále byli tu i mistr Stepán Pále a

Jan Železný, biskup litomyšlský, oba tou

dobou zavih nepátelé Husovi. Pále s Mi-

chalem de Causis sosnovali žaloby na Husa
a doruili je všem pítomným kardinálm,
usilujíce souasn, aby uvznn by], jelikož

je z útku podezelý.
»Slechetné« snažení jejich nezstalo na

koncil bez úinku, a tak stalo se, že dne
28. hstopadu o polednách dostavili se do
píbytku Husova biskupové augšpurský a

tridentský, purkmistr msta Kostnice a pan

Jan z Badenu, ohlašujíce Husovi, že mají ho
pedvésti ped koncil, který je ochoten ho
vyslyšeti. Pítomný u Husa pan Jan z Chlumu
ihned vystihl pravou píinu návštvy této

a nemálo nad tím se rozezlil, vytýkaje poslm,
že Plus stojí pod ochranou krále i íše
ímské, on pak že zodpovdn jest za bez-

peí osoby Husovy. Vle krále Sigmunda
že jest, aby ped píchodem jeho nieho
nebylo podnikáno ve pi Husov a že on
proto protestuje jménem Jeho Milosti krá-
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lovské proti jakémukoliv ukvapení v této

vci, vystihaje posly, aby varovali se urážeti

est íše ímské. Biskup tridentský ujišoval

však pána z Chlumu i Husa, že pišli s úmyslem
pokojným a rádi by se vyhnuli všelikému
hluku. A tu Hus vmísiv se ve tu prohlásil,

že » pišel sice do Kostnice s tou žádostí

i nadjí, aby mohl vésti vc svou ne ped
papežem a kardinály toliko, ale ped vším
sborem kesanským; nicmén že hotov jest

postaviti se i kardinálm k odpovdi, nadje
se, že by i co zlého jej potkalo, to pece
nebude moci odvrátiti jej od pravdy po
znané«.

Mezitím všechny okolní domy osadilo

vojsko mstské, aby jakémukoli odporu se

strany Husa i pátel jeho mohlo býti za-

bránno. Hus na nco podobného však ani

nepomyslil, nýbrž rozlouiv se srden se

všemi domácími, vsedl na k a provázen

pánem z Chlumu i posly papežovými, ubíral

se do shromáždní kardinál.

Jedva že do sín poradní však vstoupil,

osloven byl pedsedajícím, že »svaté kolle-

gium mnohé a tžké obžaloby na Husa došly,

které kdyby mly býti pravdivé, nedovolily

by shovívati dále; odevšad že rozlehá se hlas,

kterak vedl a šíil v Cechách zjevné a pe-
tžké bludy proti církvi a proto že povolali

ho, aby slyšeli z úst jeho, co na té vci
pravdou jest.«
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Xa obžalobu tu odpovdl Hus, že tak

velice v ohavnosti má bludy všeliké, že by
mnohem radji zemíti, nežli jeden jediný,

neku-li mnohé nésti a šíiti chtl; proto že

pišel ku sboru zcela dobrovoln. Bude-li

nalezeno, že pece bloudil, tu že ve vší po-

koe jest ochoten dáti se pouiti a uiniti

pokání.

Kardinálové pijali slova ta s pochvalou
a záhy rozešli se, ponechajíce Husa s pánem
z Chlumu pod dozorem nkolika zbrojnoš.

Záhy po té pibelhal se do sín staiký
mnich z ádu Minoritu a pišed k Husovi,

hlasem nesmlým a pokorným pravil, že jest

eholníek prostý, neumlý a nevzdlaný, že

slyšel všeliké chvály o uenosti mistrov a

že by se v lecems od nho pouiti chtl,

Jmenovit že slyšel, jako by Hus tvrdil, že

ve svátosti oltání nemní se chléb v pravé

tlo Kristovo. I tázal se, je-li to pravda.

Když Hus dal mu odpovd zápornou, jevil

se velice pekvapeným a ješt po dvakráte

optoval otázku svou, takže až pan Chlum
rozhnval se na nho a káral ho z nesluš-

nosti, že poctivému muži nechce uviti na

slovo.

Mnich omlouval se svou prostotou a za-

vedl rozmluvu na celou adu otázek theo-

logických. Když ale jali se mluviti o jedno-

bytnosti pírody božské i lidské v osob
Kristov, tu Hus zamraiv se ekl jemu:
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»Brate, ty nazýváš se prostým a jedno-

duchým, já však nalézám t opravdu dvou-
duchým, nebo jiný jsi v chování a

jiný v eech svých. «

Mnich posléze dkuje za hojné pouení
odešel. A tu sdlili strážci Husovi, že ten,

s nímž rozmlouval, byl mistr D i d a c u s,

generál ádu minoritského a nejslavnjší

doktor z celé Itálie.

»0, toho kdybych byl vdl, « zvolal Hus
chápaje léku na nho nastrojenou, s-toho

bych byl tak lacino nepropustil!*

Téhož dne o 4. hodin odpolední sešli

se optn kardinálové v píbytku papeže,

aby radili se, co s Husem uiniti. Zárove
dostavili se tam i nepátelé Husovi se strany

eské, a sice Pále, Michal de Causis a Petr,

kazatel od sv. Klimenta u mostu pražského,

vedle tchto i zastanci Husovi Jan Kardinál

z Reinšteinu, Petr z Mladenovic a jiní.

K veeru pinesl hofmistr papežv rozkaz

Chlumovi, aby odešel, Hus že však zstati

má. Pan Chlum roztrpen nad takovým
obratem vci, nemeškal však a odebral se

k papeži, jehož ješt ve shromáždní zastihl,

a zde oteven vytýkal mu vrolomství, hroze,

že celý svt popudí proti tm, kteí opova-

žují se rušiti listy majestátu císaského.

Papež dovolával se však pítomných jako

svdk, že on pro uvznní Husa nehlasoval.

Pozdji vzal pak pána z Chlumu stranou a
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pravil mu, že > kardinálové inu vzn vnutili,

a on že musil ho pijati.*

Ješt téže noci odveden pak Hus do
domu jednoho kanovníka kostnického, kde
po celý týden setrval stráží hh'dán.

Dne 6. prosince uvznili jej pak v kláštee
dominikánském poblíž jezera, kde uvrhli jej

do temného žaláe vedle stoky. ííus veškerým
tímto trápením sužován, upadl zde do tžké
nemoci.

Pan Jan z Chlumu inil co mohl, aby
svence svého z vzení vyprostil, ale marn.
Veejn žaloval v Kostnici na papeže i kardi-

nály, ukazoval list královský všem vlivným
osobám v Kostnici pítomným, než málo bylo

to plátno. Souasn oznámil i králi, který

již na cest ke koncilu se nalézal, co se

stalo Sigmund pohnvav se nad takovou
vrolomností, ihned poslal rozkazy do Kost-

nice, aby Husa z vzení propustili, jinak že

po píchodu svém dá násilím dvée žalání
vypáiti. Než ani to nepomohlo a Hus ve
vzení zstal.

Konen dne 25. prosince zavítal král

Sigmund ve slavném prvodu do Kostnice
a ješt ped svítáním ubíral se do kostela

biskupského, kde papeži pi mši mini-
strova], odn jsa za jáhna a maje korunu
na hlav. Po skonení mše odevzdal mu papež
posvcený me se slovy, aby ho k u
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ochran církve používal, což on uiniti

pislíbil.

Zprvu usiloval pak ješt Sigmund o osvo-

bození Husa, pokládaje za urážku dstojnosti
své, že pes jeho záruku byl uvznn a obá-

vaje se zárove, že skutek tento bude ne-

blaze psobiti v celé íši, tím více pak
v Cechách, jichž vládcem po smrti Václava IV.

domníval se státi. Papež však jako již díve
vi panu Chlumovi svedl vinu toho na
koncil, a tento vi právu královskému,
poskytovati poddaným ochrany, postavil

právo své, nakládati s obvinnými z ka-

cíství dle zákon církevních. Sigmund nic-

mén stál na právu svém, hroze, že sbor

opustí a více o starati se nebude, a na

dkaz opravdivosti pohržky své také na

konci prosince Kostnici opustil. Tu však

byla za ním vyslána deputace a oznámeno
mu, že koncil na míst se rozejde, bude-li

mu král v zákonné innosti jeho pe-
kážeti. A to pomohlo, nebo Sigmund byl

píliš vychytralý, než aby takovým zpsobem
popudil na se strašnou tehdejší moc církevní,

a proto rozhodl se radji Husa obtovati,

což uiniti mohl tím spíše, když pozdji
vydán mu koncilem i písemný dekret, že

>podle božského i lidského práva
žádný na ujmu katolické víry i-
nný slib nemá platnosti, a on že

není také zavázán držeti slovo

í
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kacíovi dané.* Tím svdomí Sigmundovo
upokojeno, on do Kostnice se vrátil a Hus
vydán fanatikm na církevním snmu pí-
tomným na milost i nemilost.

Hus mezitím zmítán silnou horekou úpl
v nezdravém žalái svém, až posléze, když
nalézal se tém na pokraji hrobu, vidl se

konen papež nucena dáti penésti vzn
do místnosti zdravjší v témže kláštee

(8. ledna 1415). Mýlil by se však velice ten,

kdo domníval by se, že otcové církevní mli
njakého slitování s nemocným mistrem.

Ustanovení k vedení pe jeho ti komisai
bez ustání trápili jej výslechy i pedvádním
svdk a výslechem jich ped Husem, jak
pi soudech s kacíi bylo tehdy obvyklým.
Tak stalo se jednou, že takovýchto Svdk
pivedeno patnáct ped žalá jeho, aby pí-
sahu ped oima jeho skládali. A to stalo

se v dob, kdy ležel v nejprudším záchvatu
horeky.

Naproti tomu Husovi pes usilovnou žá-

dost jeho nepovolen zástupce právní, jelikož

církevní otcové usoudili, že bylo by. proti

právu, kdyby nkdo ml hájiti jeho, z ka-

cíství obvinného!
Sotva že Hus ponkud z nemoci své se

zotavil, ihned pedloženo mu 44 lánk
vyjmutých z jeho spisu »0 církvi* (de Ec-
clesia) a žádáno, aby písemnou dal na n
odpov. Hus dokázal, že mnohé z lánk

Bilá Hora. k



66 Jan Diviš:

tch byly z textu vytrženy, osekány a ve

zlé pojaty, že jiný mají smysl nežli by jim

skuten náležel. Než pes to zstalo ovšem
dosti lánk boících autoritu církve, nebo
celý spis namíen byl proti uení katolických

doktor o autorit církve, papeže i kardi-

nál, pijatému na synod 6. února 1413,

a Hus dokazoval v nm, že papež nemá býti

ani hlavou, ba ani údem pravé církve, a že

církev kesanská mže dobe obejíti se b e z

papeže i bez kardinál. —
Ješt jedenkráte zdálo se, že slunce Svo-

body zasvitne Husovi. Bylo to po útku
papeže Jana XXIII. z Kostnice 20. bezna 1415.

Jakmile druhého dne z rána prohlásilo se,

že papež uprchnul, nastal v Kostnici ne-

výslovný zmatek. Italové i Rakušané pospí-

chali za pány svými a chátra mstská jala

se drancovati opuštné jimi byty. Penzo-
mnci a kupci zavírali sklepy své, bojíce se

všeobecného plenní, a purkmistr kostnický

volal mšany do zbran na ochranu msta.
V tomto všeobecném zmatku král Sigmund
vsedl na k a v prvodu falkrabte Lud-
víka projíždl mstem nechávaje trubai pro-

hlašovati, aby nikdo nebyl ve strachu, že

všem dostane se pomoci i ochrany. Také
shromáždný koncil ujistil, že chrániti ho

bude životem i vší mocí svou. Sbor pak
vynesl dne 29. kvtna soud nad papežem,
zbaviv ho veškerého dstojenství a posléz
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i za trnu zbavena ho prohlásil. A tu na-

stávala chvíle vhodná k osvobození Husa,

nebo papež, jenž po útku svém uchýlil se

do Švýcarských Šafhúz, poslal rozkaz všemu
služebnictvu v Kostnici pozstalému, aby za

ním pijelo. A tak dne 24. bezna strážci

Husovi odevzdavše klíe od vzení v ruce

krále Sigmunda opustili msto. Tehdy ml
král nejlepší píležitost Husa vazby sprostit,

což mohl uiniti tím spíše, jelikož byl o to

.«5nažn stavy eskými i moravskými žádán.

Než Sigmund poznovu osvdil vrolomnou
povahu svou a na míst aby kázal Husa
z vzení propustit, odevzdal klíe biskupu

kostnickému, ímž nejen zpeetil osud Husv,
ale dovršil i mrzké jednání své, za nž pak
v dobách píštích dosti trpkého sklidil ovoce.

Biskup kázal pak odvézti Husa v noci po
vod do zámku svého Gottlieben u jezera,

kde vsazen do osamlé vže, na nohou a

v noci i na rukou spoután a všechno spo-

jení s pátely mu pekaženo.
Šlechta eská, moravská i polská písemn

domlouvala králi Sigmundovi pro porušení

listu i slova jeho i pro ukrutné nakládání

s Husem a žádáno, aby nebyl ani žaláován,

ani potají a pokoutn souzen, než aby u ve-

ejném slyšení pi svou svobodn vésti mohl.

Podobnou žádost podali dne 13. kvtna 1415

i pánové eští a polští v Kostnici pítomní
cíikevnímu sboru v kláštee Bosák shro-
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máždnému. Ve spise tom zejména stžo-

váno, že Hus beze všeho slyšení žaláován

jest, kdežto jiní mužové, které sbor pisanský

za zjevné kacíe vyhlásil, nesetkali se v Kost-

nici s njakým protivenstvím.

Na spis ten dána stžujícím si pánm
ústní odpovd biskupem karkassonským,

který jménem sboru prohlásil, že uvznním
Husa královský list nemohl býti porušen,

ponvadž prý jej Hus teprve za

dva týdny po uvznní svém ob-
držel; také prý bez pedbžného vyšeto-

vání žaláován nebyl, nebo známo jest, že

do íma byv k zodpovdnosti pohnán, ne-

dostavil se a proto in contumaciam od-
souzen a z církve vyobcován byl
a rozešení neobdržel ani nehledal, proež
slušn za arcikacíe jmín býti mže,
zvlášt, an v okolnostech takových opovážil

se i veejn v Kostnici k lidu kázat.

Dne 18 kvtna stžující si páni vyvraceli

námitky sboru odvolávajíce se na krále, který

prvodní list vydati kázal a nepravdou že

jest, že by Hus veejn kázal, jelikož ani

prahu bytu svého v Kostnici nepekroil.

Posléze páni poznovu prosili za propuštní
Husovo, aby pookáti mohl na tle i na duši

a nabízeh jakékoliv rukojemství za to, že

Hus svobody té nadužívati nebude. Než do-

stalo se jim dne 31 kvtna odpovdi ústy

patriarchy antiochenského, že sbor ani na
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tisícero rukojemství Husa pro-
pustit nemže, že však vyhovuje prosbám
páníi, je sbor ochoten slyšeti Husa u ve-

ejném shromáždní dne 5. ervna.

Mezi tou dobou byl Hus opt nkolikráte

ustanovenou k tomu komisí vyslýchán ve

vzení na Gottliebenu, s jakým výsledkem,

není sice známo, ale že pe jeho brala prbh
nepíznivý, vysvítá z toho, že již dne 4. kvtna
odsouzeno ve valném shromáždní snmu
církevního 45 lánk uení Wikliíova a

anglický mistr za arcikacíe prohlášen.

Hus ovšem' neztrácel nadje, že podaí
se mu obžalobu na nho vznesenou vyvrátit

a dával tomu výrazu i v listech z vzení
pátelm do Cech posílaným. Doufal-li však,

že koncil spravedliv ešiti bude pi jeho,

zklamal se velice, a byl o tom také zjevn
pouen, když dne 5. ervna z vzení v Gott-

liebenu piveden do kláštera františkánského,

kde pítomni byli etní kardinálové, arci-

biskupové, biskupové i jiní výteníci. Po-

divnou hrou osudu vsazen pak týž den do

vzení Husova v Gottliebenu Baltazar Kossa,

druhdy papež Jan XXIII. , který prvý Husa
uvzniti kázal.

Hus domníval se, že bude moci veejn
hájiti uení své ped koncilem, jinak vyklá-

dali si však vc odprci jeho na koncilu

shromáždní. Tito chtli pouze peísti ob-

žalobu na ného vznesenou a pak ihned vy-
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nésti rozsudek a Husovi jej oznámiti. Nekalý
úmysl ten byl » ctihodným < otcm však pe-
kažen obezetností eských pánfi, kteí ihned

u Sigmunda zakroili a aspo tolik na nm
vymohli, že se vší opravdovos'í zakroil

u sboru, aby Hus pedevším trpliv slyšen

a pak nález nad ním králi pedbžn oznámen
byl. Souasn kázal král dodati církevníkm
i rukopisy spis Husových ku prohlédnutí.

Když Hus do shromáždní \stoupil, ped-
loženy mu nejprve rukopisy ty s dotazem,

zda za své je uznává. On pisvdil a pro-

hlásil souasn, že bude-li pouen, že blu-

dové v nich se nacházejí, tyto odvolá. Prosil

pak, aby nejprve dovoleno mu bylo ped-
nésti vyznání své v celku, než to bylo mu
odepeno a pikázáno, aby odpovídal
pouze k otázkám, které budou mu
pedloženy.

Sotva že poal hájiti nkteré výroky své,

bylo na se všech stran pokikováno, aby
nechal mudrování a bud pisvdil nebo
popel. Jak vypadal tento výslech Husa ped
koncilem, o tom nejlépe svdí vlastnoruní

list jeho ze dne 26. ervna, ve kterém praví:

>Když stál jsem ped sborem tím, spativ,

že v nm žádného ádu není, ekl jsem hla-

sit, když všichni mleli, takto: Mnl (do-

mníval) jsem by lepší poctivost a lepší

dobrota i ád byl v tomto sboru než jest.

Tehdy nejvyšší kardinál ekl jest: Kterak
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mluvíš? Na hrad jsi pokornji mluvil! A já

jsem odpovdl, ka: Neb na hrad na m
nižádný nekiel, ale tuto všichni ki
í t e.«

Po této scén boulivé jednání koncilu

perušeno a odloženo na 7. erven, kdy ze-

jména kardinál Petr z Alliaku, a sám prvý
šiitel idejí reformátorských ve Francii, velmi

oste proti Husovi vystoupil, káraje ho z ne-

upímnosti a z kacíství plynoucího z filoso-

íické jeho soustavy. Výslech v ten den ko-

naný týkal se hlavn pomru Husa k uení
Wiklifovu a chování jeho v bouích pražských.

Hus piznal, že mnohé ze 45 zavržených

lánk ml za pravé i že ctil Wiklifa co

muže pobožného a pronesl i kdysi pání,

aby duše jeho po smrti tam se ocitla, kde
Wiklifova jest. Rozhodn však ohradil se

proti výpovdím nkterých svdk, jež za

lživé i vztekem nenávisti smyšlené vyhlásil,

a boha i svdomí svého proti nim se dovo-
lával. Tu však kardinálové Zabarella i Petr

z Alliaku odpovdli mu, že sboru nic není

po jeho svdomí, nýbrž že souditi musí je-

din dle svdectví pod písahou složeného.

Konen poslednjší káral Husa i z toho,

že chlubným jest, nebo honosil prý se pi
prvém výslechu svém, že kdyby dobrovoln
do Kostnice byl nepišel, nikdo na svt
násilím byl by ho tam nepivedl. Hus opa-

koval i nyní slova ta, tvrd, že ve vlasti má
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mnoho mocných pátel, kteí byli by ho na
hradech svých ped každou mocí uchránil'.

>Aj, jaká to pevážnost!« zvolal posmšn
kardinál, než pán z Chlumu vládna mu do
ei prohlásil, že skuten tomu tak jest.

On sám že jest jenom jeden z chudších

zeman eských, ale že by si troufal uhájiti

Husa ped jakoukoli mocí po celý jeden

rok. V Cechách že však jsou šlechticové

velemocní, kteí by se neostýchali brániti ho
na hradech svých teba i ped spojenými
vojsky eské i nmecké íše.

Posléze pokládal i král Sigmund za nutné
ospravedlniti se vi Husovi a ujav se proto

slova prohlásil, že ovšem Husovi ješt ped
odjezdem jeho z Cech slíbil list prvodní
i královskou ochranu svou, jakož i veejné
u sboru slyšení, a proto že také poruil ho
pánm z Chlumu i z Dube do zvláštní

ochrany, akoli prý se praví, že nenáleželo

mu bráti v ochranu muže z kacíství pode-

zelého. Nyní že však dáno bylo Husovi
veejné i pokojné slyšení a tím slib krá-
lovský že jest vyplnn. Na konec pak
král obrátiv se k Husovi pravil mu: »Ne-

zbývá mi nic více než napomínati tebe spo-

len s kardinály, abys nechaje svéhlavosti

dal se sboru na milost bez výjimky;
sbor pro mne, pro bratra mého a pro krá-

lovství eské pijme t milostiv, aniž uloží

tob pokání píliš tžké. Chtl-li bys ale



Bílá Hora a katolická protireformace. 73

urputn státi na svém, otcové dobe
vdti budou, jak s tebou nakládati mají.

Já jsem jim pipovdl, že kacíe nikdy
zastávati nebud, ba chtl-li by kdo
urputit se v kacíství, já první -v,edl
bych ho na hranici k u p á 1 e n í. Proto

radím ješt jednou, dej se na milost,
a to co nejdíve, abys neupadl u vinu ješt
vtší.

«

Hus nemocí sklíen a unaven neodpo-
vdl více, nežli že podkoval králi strun
za poskytnutou ochranu i prvod
královský a ujistil ho, že rád dá se pouiti
o lepším. Po té arcibiskup rýžský odvedl jej

nazpt do vzení.

Poslední výslech s Husem konal se dne
8. ervna 1415. lento týkal se pohoršlivých

lánk, jež ve spisech Husových nalezeny,

a sice bylo jich 26 ze spisu o církvi, 7 ze

spisu proti Páleovi a 6 ze spisu proti

Stanislavu ze Znojma. lánky ty teny u vý-

tahu i z rukopisu Husova; kardinál z Alliaku

pak nkolikráte mezi tením upozoroval, že

ve spojení s celkem lánky ty ješt horší

smysl dávají nežli samy o sob.
Nejvíce vytýkáno Husovi, že vinil hlavy

církve a duchovenstvo vbec ped poslu-

chastvem nepístojným a na takových mí-

stech, kde obvinní nepítomni byvše ospra-

vedlniti se nemohli. Sv. Petra že nepokládal

za nejpednjšího z apoštol, aby upíti mohl
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církvi ímské všelikou pednost a vyšší právo

Dále že vyhlásil papeže a kardinály za ne-

potebné ku správ církve, moc a vládu

papežovu že pokládal za dar a dílo císaské,

knížatm vyhrazoval právo kontroly nad

preláty, uvádl v pochybnost právní platnost

nkterých trest církevních, nakládání s kacíi

nazýval farisejským, zavrhoval odpustky,

hájil, že i knz z církve vyobcovaný má
právo kázat, není-li si nijaké viny vdom atd.

Nejvíce pobouení u osob na snmu shro-

máždných vyvolala však vta, že >papež,
prelát nebo knz, když heší smr-
teln, není papežem, prelátem a

knzem*. Hus snažil se vty té obhájiti

výkladem, že sice takový mže jím býti co

do úadu, nikoli však co do bytnosti
i podstaty své a uvedl za piklad, že

i král, když smrteln heší, není
v skutku krále m.

Jakmile slova ta Hus pronesl, zavolán

ihned král Sigmund, který vychýlen z okna

s falckrabím a norimberským purkrabím

o nebezpenosti uení Husova rozmlouval.

Hus musil tu ped králem slova svá opako-

vati, naež král mu krátce ekl, že nikdo

nežije bez híchu.

Za to však kardinál z Alliaku oboil se

na Husa, že nemaje dosti na zlehování

duchovenstva, jal se podrývati i moc svt-

skou. A po petení všech závadných lánk
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prohlásil vi^i Husovi, že má nyní toliko

dvojí cestu: bud úpln dáti se do milosti a

moci sboru a podrobiti se naprosto nálezu

jeho nebo pokraovati ješt dále u vedení

pe. On že by mu však radil, aby prodlužo-

vanou svémyslností ješt tžší vinu na sebe

neuvrhnul V témže smyslu domlouvali Husovi

i jiní prelátové.

Hus prosil však pouze, aby o láncích
petených sml obšírnji vyložiti mínní
své, a jestliže pak shromáždní neuzná za

správné pravý smysl jich i dvody jím ped-
nesené, že hotov bude pijati lepší pouení.

»Jaký to chytráek!« volali tu na nho
nkteí; »jen pouení chce, nikoli nápravu
ani nález!«

Když pak odvtil, že chce se dáti neto-

liko pouiti, ale i napraviti a vbec podro-
biti se každému nálezu koncilu, prohlásil mu
kardinál kameracenský, že nález na poruení
sboru o nm vynesený od bezmála 60 doktor
zní, že nejprve pokorn uznati má
blud svj. dále písahati, že odekne se

lánk tch navždy, aniž jich více tvrditi a

šíiti bude; za tetí má je odvolati ve-
ejn a za tvrté má se zavázati, že píšt
uiti a hlásati bude pravý opak
jich.

Zde bylo práv tžišt sporu Církev žá-

dala nejen úplné podrobení Husa, nýbrž
i naprosté zniení jeho mravní podstaty.
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Nejen že ml uznati svrchovanou auto-
ritu církve, nejenže veejn ml pro-
hlásiti uení své za lživé, on ml
dokonce i hlásati v budoucnosti
pravý opak toho, co až dosud on i

stoupenci jeho za pravé a správné uznávali.

Tím zpeetn byl jeho osud. Bud zachoval

život svj a v oích všech pátel svých musil

se objeviti jako lhá a lovk zpro-
nevilý, nebo ml setrvati jako muž
estný pi tom, co za pravdu uznával a

ztratiti život svj. Ml tedy na vybranou
bud smrt morální i tlesnou. U m.uže

charakteru i zásad Husových nebylo ovšem
rozhodnutí tžké.

Nicmén, akoliv byl již pesvden, že

ped tmito soudci pedpojatými pe
nevyhraje, pokusil se pece koncil obmkiti.
Prosil proto, aby nenutili ho odpisáhnouti
lánk, kterým nikdy neuil a nevil. Pokud
se však týe uení, k nmuž se piznával,

prosil, aby lépe vyložiti sml mínní své,

nebo jinak nemohl by jednat proti
pesvdení a svdomí svému.

Prosby jeho nemly však na koncil val-

ného úinku. Posléze prohlásil mu kardinál

Zabarella, že bude mu pedložena formule

písežná sepsaná slovy mírnými a opatrnými

a pak aby rozmyslil zdrav, co uiniti míní

Pi té píležitosti vystoupil poznovu i bý-

valý pítel Husv Štpán Pále jako žalobník
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na Husa, upozoruje koncil optn na pí-
bhy v Praze r. 1412 se udavší a ku konci

ei své farizejsky doložil, že nikoli ze zášti,

nýbrž z pouhé povinnosti stal se ža-

lobcem na Husa, ku kterémuž osvdení
pipojil se pak i Michal de Causis.

Hus dobromysln odvtil, že bh bude
obma soudcem spravedlivým, naež arci-

biskup ryžský optn jej do žaláe odvedl.

Ku konci sezení, kdy vtší ást shro-

máždných zasedací sí již opustila, dal se

král Sigmund v dvrnou rozmluvu o Husovi
s kardinály a preláty kol nho se seskupiv-

šími a pronesl pi tom asi následující: Cti-

hodní otcové! Slyšeli jste Husa i poznali

uení jeho. Mezi lánky, ku kterým sám se

piznal, postail by, tuším, každý a kterýkoli

za dvod k odsouzení jeho; proež nebude-li

chtít odpisálu:outi, upalte ho, neb udlejte
s ním, co za hodné uznáte. Radil bych však,

kdyby tebas i odvolal, abyste mu nevili,
jakož ani já bych mu nevil; pijda do ech
zase, natropil by ješt více zlého nežli díve.
Proto pošlete lánky zde odsouzené bratrovi

mému a také do Polska i do jiných zemí,

kde pohíchu mnoho má stoupenc; a pi-
kažte netoliko všem biskupm, ale i králm
a knížatm, aby trestali ty stoupence, tak

aby vtve spolu s kmenem vykoenny byly.

Vru, já byl ješt mlád, když tato sekta

v Cechách povstávala; a aj, jak velice již
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vzrostla i rozmnožena jestl Já nyní ze sboru

brzy odebrati se musím: proež neprodlévejte

s tou vcí a uite také co nejdíve
konec ueníkm j eho, jmenovit tomu,

co u vazb sedí — jak pak mu ikaji? —
Jeroným! pravili okolostojící S tím nebude
žádné nesnáze; až jen mistr dojde práva

svého, un odbudeme bohdá jediným dnem!
Po slovech tch rozešH se všichni v dobrém

rozmaru. Celou rozmluvu tu vyslechl nepo-

zorovan Petr z Mladenovic, jenž s pány
z Chlumu a z Dube na krále ekal, a pánm
tm ji pak sdlil.

Tu vyjasnilo se eským pánm tmto,
kteí ješt stále doufali, že Sigmund Husa
se ujme. Seznavše pravý stav vcí, spravili

o tom nejen Husa, ale i krajany své ve vlasti,

kteí pozdji Sigmundovi zasloužený vzdali

dík za to, že místo co byl by se ml Husa
oproti sboru ujímati, ješt sám k jeho od-

souzení vybízel.

Hus zvdv jak Sigmund o nm smýšh
a že s této strany již v njakou pomoc dou-

fati nemže, nabyl pesvdení, že vc jeho

jest ztracena a s klidnou myslí oekával
osud svj.

eští pánové uinili pro záchranu jeho

ješt tohk, že poslali do Kostnice list pí-

mluvný, který byl tam dne 12. ervna ten
a k nmuž pipevnno bylo 250 peetí pán
i zeman eských i moravských. Než ani
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tento list neml valného úinku na snm,
který za hlavní úkol svj pokládal zniiti

nenávidného kacíe stj co stj.

Mezi tou dobou došla ku snmu zvst,

že v Cechách mistr Jakoubek ze Stíbra a

vedle nho i jiní stoupenci Husovi podávají

i laikm svátost oltání pod obojí zpsobou,
totiž chleba i vína. Sbor nemeškal zaujati

proti této novot stanovisko své a v sezení

dne 15. ervna vydal rozhodný zákaz proti

takovému rozdávání veee pán. V bulle

za tím úelem vydané praví se, že akoli
svátost ta od Krista nejprve apoštolm a

pak i vícím v prvotní církvi vbec po-

dávána jest pod obojí zpsobou, totiž chleba

i vína, pece obyej od církve pozdji z do-

brých píin k uvarování všelikého nebezpeí
a nevhodnosti zavedený a již ode dávna za-

chovávaný, podávati ji laikm toliko pod
zpsobou chleba, má pijat a považován býti

za zákon bezúhonný a neporušitelný. Hanní
obyeje a zákona toho že má za blud
pokládáno a zamítáno býti a urputné

vnm setrvání že nese a chová v sob
kacíství, kteréžto má od diecésan a

inkvisitor souzeno i trestáno býti
podle obecných o tom ustanovení
církve.

Jestliže domnívali se otcové církevní, že

vydáním bully této docílí u ech zamezení
nového zpsobu obadu toho, pak velice se
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zmýlili. Na rychlo do Cech zaslaná bulla ta

nemla tu jiného úinku, nežli že vyvolala

uenou hádku mezi stoupenci obou stran,

za to však zpsob podávání pod obojí stal

se pímo píznakem píslušenství ku stran
Husov a kalich jako symbol stoupenc jeho

platil pak za výraz nepátelství vi ímu.
Mnohem vtšího úinku nežli tato bulla

mly listy Husovy do Cech pátelm posílané,

v nichž, seznávaje neodvratný osud svj,

popíral již tomuto snmu vbec práva initi

njaká rozhodnutí ve vcech víry, a když
prohlášeny byly knihy jeho sborem za ka-

císké, tšil pátele své, aby se tím zastrašiti

nedali, prav v dopisu ze dne 24. ervna, že

doufá, že je škola Antikristova nezalekne a

a v pokoji nechá. » Znamenejte, « praví v list

tom, »že oni (t. j. sbor) hlavu svou (papeže

Jana XXIII.) za kacíe potupili proto, že jest

odpustky a biskupství i jiné obroky prodával,

a ti ho odsoudili, z nichž mnozí sami od
nho kupovali a druzí mezi jinými kupili. —
O by pán Ježíš byl ekl ve sboru: kdo
z vás jest bez híchu svatokupeckého, ten

potup Jana papeže! — zdá se mi, že by
jeden po druhém byl vybhl . . .«

Mezi tím shromáždní otcové církevní

zabývali se ješt uením Husa a ve schzích
dne 18 a 23. ervna také všechny spisy

jeho ku spálení odsoudili. Naprosto odmítli

však ješt jednou jej slyšeti, pedkládajíce
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pouze formuli, dle které ml >bludft« svých
odpísáhnouti. Všelikým zpv^sobem doléháno
tu na Husa, aby vrátil se do lna církve,

totiž odvolal, ale marn. Posléze i Štpán
Pále, druhdy pítel jeho, nyní zapísáhlý od-

prce, navštívil Husa v žalái a dovolávaje

se bývalého k nmu pátelství, pokoušel se

pímti ho k poddání se, než Hus zstal
neoblomný a dne 1. ervence také písemn
prohlásil, že odvolati nemže ani
nechce. Dne 5. ervence pišli pak vedle

sboru církevního k Husovi z rozkazu králova

i páni eští, z nichž Jan z Chlumu prosil ho,

aby nedal snad jen lichým studem zdržeti

se od kroku spasitelného, ovšem svdomí
svého pi tom poslouchaje. Hus se slzami

v oích optoval poznovu, že jen tenkráte
odvolá, bude-li písmem svatým lépe
pouen.

V sobotu dne 6. ervence ml pak koncil

v biskupském kostele v Kostnici patnácté

své sezení, jedno z nejslavnjších, jemuž
pítomen byl král Sigmund s celým dvorem
svým Kardinálové i preláti se svým ped-
sedou Brogni pítomni byli v potu úplném.

Uprosted chrámu bylo vyvýšeno malé lešení

a na nm kl ovšený ornátem mešním.
Arcibiskup hnzdenský etl slavnou mši, po
jejíž trvání Hus prodlévati musil u dveí
chrámových uprosted stráže. Po skonení
mše ml biskup lodenský kázání na slova

Bilá Hora. 6
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apoštola Pavla, »aby zrušeno bylo llo híšné<,

v nmž pipomínal sboru a zvlášt králi, aby
vypleli všeliké kacíství z lna církve ke-
sanské. Za kázání toho uveden byl Hus
k lešení, kde poklekna, modlil se.

Po kázání peteno nkolik ze 260 lánk
bludných, které universita oxfordská ze spis
Wiklifových vyjmula, a vyen nad nimi roz-

sudek Když to se stalo, peetl papežv
auditor Berchtold z Wildungen nejprve ticet

i ínk ze spis Husových, pak žaloby na

nho svdectvím stvrzené a posléze celý

prbii práva proti nmu vedeného. Hus
chtl z poátku se hájit, než nebylo mu to

dovoleno a když pes to mluviti se pokoušel,

kázal kardinál Zabarella strážím, aby k mlení
ho donutily. Hus vrhnul se tedy na kolena

k nebi hled a zdálo se, že se modlí. Když
slyšel však pednášeti nejen obžaloby, o kte-

rých pokládal, že dávno již je vyvrátil, nýbrž

i nová, do té doby neslyšená obviováni,

jako na p. že vydával se za tvrtou osobu
ve sv. trojici, tu nedal zabrániti si, aby hla-

sit i trpce neodmlouval. Dovolával se i toho,

že viv králi a ochrannému listu jeho pišel

do Kostnice dobrovoln k dokázání neviny

své. Když pak toto mluv upel zrak na

Sigmunda, tento zejm studem se zardl.

Ze skuten tak se stalo, dosvdeno i vý-

rokem císae Karla V., který byv na snmu
íšském vyzván, aby Luthera pes vydaný
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mu prvodní list uvzniti dal, odepel to,

ka, že »nechce se zardívati tak, jako jeho

pedek Sigmund«.
Po té biskup konkordieský etl nejprve

rozsudek proti uení i knihám jeho, které

k ohni odsouzeny, pak proti nmu samému,
jenž vyhlášen za zjevného kacíe, který kázal

uení bludné, pohoršlivé i odbojné, zavedl

množství lidí, tupil est i moc apoštolské

stolice i církve a zarputil se naprosto ve
zlosti své; proež že má býti sesazen s knžství,

zbaven pijatého svcení a odevzdán zákonm
svtským, ana církev nic více s ním initi

nemá.
Tu pak naízeno arcibiskupu milánskému

a šesti biskupm, aby Husa jako knze od-

svtili. Tito postavivše jej na lešení dali na
nho všeohna roucha mešní a do rukou dali

mu kalich, žádajíce na nm optn, aby od-

volal bludy své.

S pláem prohlásil vi okolostojícím, že

boje se ublížiti svdomí svému, býti lháem
ped bohem a dáti pohoršení poslucham
i ueníkm svým, nemže uení a spis
svých odpisáhnouti ani odvolati.

Tu biskupové odali mu nejprve kalich,

pak jedno roucho mešní po druhém za

hrozného proklínání. Posléze mla mu býti

i knžská pleš (tonsura) zrušena, tu však
povstala mezi biskupy hádka, jakým zp-
sobem státi se to má. Hus použiv píležitosti
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té obrátil se ku králi slovy: >Aj! ješt tito

biskupové neumjí ani v trýznní svém se

srovnati !« Posléze shodli se »dstojní« pá-

nové na tom, aby tonsura (knžská pleš)

jeho byla kleštikami roztvrcena.
Po skonení tohoto trapného obadu

vstavili mu pak na hlavu papírovou korunu
asi loket zdélí, na níž namalováni byli ti

erti sápající duši híšnou, s nápisem: 'Hic

est haeresiarcha« (zde jest arcikací). Po té

vynesli nad ním biskupové slova následující:

> Církev nemajíc již nic s tebou initi, ode-

vzdává tlo tvé moci svtské, duši pak tvou

áblu 1«

Hus nezaleknuv se slov tch prohlásil, že

jest ochoten podstoupiti muka všeliká za

píkladem Krista i apoštol jeho.

Na rozkaz daný králem Sigmundem od-

ložil pak falckrab Ludvík znaky íšské a

vzav vzn v moc svoji, odevzdal jej staro-

stovi i konšelm msta Kostnice se slovy:

»Vezmte Jana Husa, jenž dle nálezu krále,

pána našeho nejmilostivjšího a z rozkazu

našeho má jako kací upálen býti.«

Mezitím co sbor pokraoval v jednání

svém, vyveden pak Hus z kostela i z msta
na popravišt v prvodu asi tisíce odnc
a nesetného zástupu lidí. Vyjda z kostela

spatil na hbitov v ohni plápolati knihy

své, i usmál se tomu. Na místo popravní

šel krokem pevným, žalmy zpívaje nebo se
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modle, nejev strachu ani lítosti. Pozvolna

ubíral se celý prvod ku pedu a pro ve-

likou tlaenici lidu byl nucen i nkolikráte

se zastaviti, ehož použil vždy Hus, aby
k okolostojícím promluvil o vci své. Když
posléze dospl na popravišt ku hranici již

pipravené, tu vrhnuv se na kolena u prkna
tlustého, k nmuž pivázán býti ml, modlil

se hlasit. Pi tom sesmekla se mu koruna
papírová s hlavy, nad ímž se pousmál.

Když nkteí z okolostojících tázali se

ho, zda ped smrtí vyzpovídati by se nechtl,
pisvdil k tomu Když však pivolaný knz
jen pod tou podmínkou rozešení dáti mu
slíbil, když odvolá, odmítnul to.

Posléze chtl ješt promluviti k lidu,

emuž však pítomný falckrab nedopustil,

kázavjej k prknu pivázati. Jenom tolik bylo

mu dovoleno, aby podkoval žaláníkm
svým za šetrné s ním nakládání. Když
s tmito se rozlouil, svlékli ho katané se

šat jeho a pivázali k prknu provazy i e-
tzy. Ze pak tváí k východu obrácen byl,

a nkteí z okolostojících za neslušné pi
kacíi to pokládali, obrácen jest k západu.

Dv fry díví slámou promíchaného rozlo-

ženo okolo nho tak, že až po krk ho krylo.

Pod nohy spoutané dány pak také dv otep.
V posledním okamžiku pišel k nmu

ješt od krále vyslaný íšský maršálek Haupt
z Pappenheimu a vyzval u pítomnosti fale-
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krabího Ludvíka naposledy Husa, by odvo-
láním zachránil život i duši svou.

Hus odpovdl, že cítí se v duši své

nevinen a na té pravd, kterou poznav uil
a kázal, nyní vesele chce umíti.

Tu oba páni tlesknuvše rukama odešli,

kat zapálil pak hranici.

Smrtelný zápas Husv netrval dlouho.

Žalmy zpívaje a k nebi hled brzy obklíen
byl plameny odevšad vyrážejícími. Zdvihnuvší

se vítr zahnal mu pak kou i ohe ve tvá,

takže v nkolika okamžicích, ani nehlesna,

zalknul se. Jeho neohroženosti pi všech

scénách tchto obdivovali se i jeho nejzar-

putilejší nepátelé.

Dle obyeje tehdejšího dostávalo se ka-

tovi všeho, co odsouzenec na tle svém nosil.

Než zarputilost nepátel Husa byla tak veliká,

že ani šat po nm nesml býti zachován,

nebo falckrab Ludvík spativ šaty Husovy
v rukou katových, kázal uvrhnouti je také

do hoící ješt hranice, slibuje mu za to

dáti náhradu.

Všechen na popravišti zbylý popel musil

pak peliv býti sebrán a uvržen do mimo-
tekoucího Rýna, tak aby po mueníku ne-

zstalo nic, co by pátelé jeho uschovati a

do Cech odnésti mohli.

Tak zhynul muž, který hlavní základ

položil k eské reformaci a jehož muenická
smrt byla práv urážkou vrženou ímem ve
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tvá veliké vtšiny národa eského, jež byla

stoupencem i zastancem Husa. Odveta
nedala na se dlouho ekati, a kdyby byl

tehdy koncil kostnický i s licomrným Sig-

mundem jenom tušiti mohl, k jakým d-
sledkm odsouzení Husa povede, byl by se

asi vážn rozmýšlel jej utratit.

Knžští fariseové — stydíce se patrn
za násih', které církvi na Husovi spácháno
bylo — velmi rádi omlouvají se, že Hus ne

podle zákona církevního, nýbrž podle zákona
moci svtské jako kací upálen byl. To
není nic jiného nežli jezovitská chytristika,

mezi niž patí i to, že církev štítila se
pro leva ti krev, pokládajíc to podle uení
Kristova za nekesanské, a proto odsuzovala

provinilce vi moci její k trestm takovým,
pi nichž krev provinilce netekla — jako

k ukižování, upálení a pod. Pkná
to humanita!

Podobn je tomu i pi Husovi. Pravdou
sice jest, že Hus upálen byl na základ zá-

kona o upalování kací vydaného
Bedichem II., císaem ím sk o- nmeckým,
r. 1232 pro království Sicilské, podruhé pak
v Kremon 14. kvtna 1238 a potetí v Pa-

dov 22. února 1239 pro celé císaství ímsko

-

nmecké, uvdomíme-li si však, že tehdejší

císaové nmetí a králové ímští pi-
jímali koruny své i moc svou z rukou
ímských papež a že písahati musili,
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že veškerou mocí svou brániti i hájiti chtjí

svatou církev ímskou, pak není nesnadné
doljadnouti se toho, že takový »z boží mi-

losti* (vlastn z milosti papežovy) dosazený
císa ímský nebyl niím jiným nežli loutkou,

která initi musila to, co biskup ímský initi

pikázal.

Postailo proto úpln, když církevní sbor

vykl nad Husem vyobcování z církve jako

arcikacíe a prohlásil, že nemá sním již

co initi a tlo jeho že odevzdává
moci svtské. Již tmi slovy byl
Hus odsouzen jako kací k smrti
upálením, pouze službu katanskou
obstarala moc svtská.

To vdli také církevníci na snmu kost-

nickém shromáždní, kteí velmi dobe znali

dotený zákon, jenž zstával v platnosti až

do míru augsburského v roce 1555 a jehož

nejdležitjší místo znlo: »Bedich, z boží

milosti císa ímský . . . všem svým vrným,
v celém císaství... (vzkazuje) milost

svou . . . Nesešité roucho boha našeho roz-

párati se pokoušejí kacíi . . . naizujeme, aby
bylo po pachatelích takových zloin (ka-

cíských) piln pátráno ... a porouím, aby
byli od úedník našich vyšetováni . . . Když
pak tito shledají, že aspo v jednom
lánku od víry katolické se odchylují, a

budou pastýským ádem napomenuti, a pece
nebudou chtíti zanechati úklad dábla tem-
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nosti . . ustanovujeme... aby kacíi, a
se jmenují jakkoliv... za živa pede
tváí obecenstva byli spáleni, vydáni
jsouce soudu plamenv...«

Kolik tisíc nešastník ukrutnou smrtí

odpykalo brutální zákon tento, který déle
tí století byl v platnosti a katolickou

církví tak hojn používán!

Že by ímští nebyli zavinili smrt Husovu
není tudíž niím jiným nežli nejapnou vý-

mluvou, kterou erný svj zloin zastíti sé"

snaží ...

Po vykonání svého >bohulicého skutku*,

jak nazvali církevní otcové odsouzení Husa,

radil se sbor ješt o právu papežském a

o volb nového papeže. Posléze pak dne
11. listopadu 1417 zvolen papežem kardinál

Odon de Colonna, který pijal jméno
Martin V.

Tím vykonal sbor celé velké dílo své —
a vyjma odsouzení Husa a zvolení papeže

nevykonal vlastn na opravu zloád v církvi

nieho, a papež Martin v 45. zasedání udlil

všem úastníkm koncilu plnomocné
odpustky — mli jich pro svj zlotilý život

zajisté co nejvíce potebí — a prohlásil

snm za skonený.

Když pak papež ve slavném prvodu
opouštl Kostnici, bylo vrolomnému Sig-

mundovi za služby církvi prokázané dovo-
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léno, aby — vedl kon papežova za uzdu!

Také vyznamenání!
Král pak také záhy opustil Kostnici, za-

pomenuv milostiv zaplatit dluhy družinou

jeho tam nadlané, ímž nejedná rodina byla

na mizinu pivedena.
Zpráva o muenické smrti Husov vy-

volala v Cechách veliké vzrušení a za ne-

dlouho, jak z dalšího líení seznáme, pocítil

ím a stoupenci jeho následky neprozetel-

ného inu svého.
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4. „Bludy" Husovy a v em spo-

ívá jeho význam pro nás.

Ti, kdož snaží se blátem a kaiem po-

házeti svedou památku Husovu, a to jsou

v prvé ad tém všichni katolití církev-

níci, tvrdí, že Hus ne pro pravdu, ale
pro kacíství a bludy své, v nichž

tvrdošíjn setrval, smrt podstoupiti musil.

A není pece lži vtší nad tuto. Smle
íci mžeme a do celého svta vyhlásiti, že

Hus ani kacíem ani bludaem ne-
byli

Kacíem v pravém slova smyslu uzná-

váme jenom toho, kdo vbec popírá
existenci njakého boha a systému
náboženského vbec, jemuž vodítkem
jest jen mravní síla vlastního karakteru a

pirozený cit konati dobro v každém smru,
jako píkaz povinnosti lovka ku spolenosti
lidské, k té veliké rodin, ze které vyšel a

v níž žíti i zápasiti musí až do smrti své.
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Jak daleko od takového kacíe
stojí Hus se svou hlubokou zbožností, která

v mládí zabíhala až k pobožnstkáství?

Hus se svou až do poslední chvíle pevnou
vírou a oddaností v boha mohl spíše býti

pokládán v každém smru za lepšího
kesana nežli byl kterýkoli z tch, kteí
ho odsoudili. A nad to ješt: Hus do po-

slední chvíle — i ped soudem kostnickým —
pokládal se za píslušníka církve
katolické a byl ochoten i jejím výrokm
se podrobiti, ovšem — jenom ve vcech
dobrých, >znjících ku chvále boha vše-

mohoucího <.

Hus co nejrozhodnji ohradil se proti

»bludm« v ústa mu kladeným, že popíral

promnu hostie a zavrhoval naprosté vzývání

svatých a Marie.

Hus také nic podobného netvrdil, nýbrž

uznával v prvém bodu pouze uení Wiklifovo,

že promna dje se pouze ve smyslu du-
chovním, t. j. obrazném, a nikoli sku-
teném, totiž že v hostii nemní se tsto
ve skutené tlo a krev Kristovu, což

pece je tak jasnou pravdou, jako slunce

samo.

Co vzývání svatých se týe, neodporoval

tomu Hus, ale vzpíral se šarlatánství a ko-

mediím, jaké s obrazy svatých a relikviemi

se provádly.

I
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Co pak víry v Marii se týe, charakteri-

suje Husa nejlépe citát ze spis jeho, kde
praví: >V, že P. Maria syna božího, lovka
Jezu Krista, porodila a v jí, že což mlu-

vila, to jest pravda, a tak budeš viti jí,

o ní, ale ne v ní« (totiž jako v božskou
osobu).

To byly v podstat hlavní »bludy» Hu-
sovy, které mohly se mu klásti za vinu,

pokud se týe vrouky. Ani jediný z nich

nebyl toho rázu, aby mohlo se z nho od-
vodniti, že jest »nevrcem a neznabohem«.
Naopak, Hus prokázal se býti po
stránce vrouné tím nejhorlivj-
ším kesanem, který ani na pla-
noucí hranici nevzdal se víry
v boha svého...

Po této stránce dopustili se proto nej-

vtšího zloinu ti, kteí pro »bludaství a

kacíství* Husa upáliti kázali,' nebo v tom
ohledu byl Hus nevinen...
Le to nebyla také hlavní píina smrti

jeho; ta tkvla zcela jinde. Píinou tou

bylo vzepení se autorit, a to nejen

papežské, ale i svtské, odboj proti hier-

archii, která do té doby byla svtovládnou,
tvoíc v každé^ íši vlastní stát s jediným
náelníkem v ím. Církev doby tehdejší

byla strašlivou mocí, pro niž platný byly i

zvláštní zákony a soudy. Každé dotknutí se

osoby duchovní bylo písn stíháno a ani
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vrchnosti svtské nesmly bez svolení cír-

kevního zajmouti osobu duchovní, by by
se i proti právu provinila. Církevní statky

sproštny nejtžších berní a závazk vi
zemi, jako: pomáhati lidem svým pi stavb
silnic, pohraniných tvrzí, most atd., a nad
to nadány i rznými výsadami od panovník,
ímž stávaly se pímo nedotknutelnými.

Papežm pak pipisovala se moc tém
božská; ped nimi chvly se koruny na

hlavách císa a král, s nimiž tito pohrá-

vali si dle libosti, brzy toho i onoho milostí

svou daíce.

A nad to vše stála tu také organisace

kléru, vyžadující slepou poslušnost nižších

k vyšším, která nesnesla odporu a s krutou

bezohledností drtila vše, co se jí v cestu

stavlo. K utvrzení poslušenství nebyl kato-

lické hierarchii žádný prostedek špatným, a

na sebe rozumnjší dvody mla odpovd
jen jedinou: odvolat anebo — žalá a

popravišt.

A proti této stohlavé hyde, jejíž trn
zbudován z lidských kostí a ztmelen krví

mueník, vzepel se Hus uením svým, že

Kristus neustanovil njakého pri-

mátu v církvi a že papež je práv
tak lovk híšný jako každý jiný...

A v dsledku toho prohlásil dále, že

papež, prelát nebo knz, ano i král sám,
heší-li smrteln, pestává býti papežem, pre-
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látem, knzem a králem a nikdo není povinen

ho poslouchati . . .

To nebylo již kacíství, to byl pímý
odboj proti autorit, a jediná tato

vta staila k odsouzení Husovu. Jak prbh
procesu jeho dokazuje, byla to také vskutku
tato vta, která pimla Sigmunda, aby na-

léhal na odsouzení Husa.

Vtou tou postavil se totiž Hus na stano-

visko revoluní, piknul lidu právo vésti

kritiku nad jednáním svých vládc, a tím

mohutn otásl nedotknutelnou do té doby
autoritou duchovní i svtskou . . .

Práv tento výrok staví Husa v jednu
adu s Kristem, který stejn rozhodným
zpsobem prohlásil se proti starému zákonu
židovskému i všem jeho zkostnatlým formám.

Oba za to vytrpli smrt. Smrt jako revo-

lucionái, jako buii proti stávajícím ádm
spoleenským. Ne za kacíství, ne za nevru,
ale za odboj proti autorit.

Než práv tak jako smrtí Kristovou za-

seto sím prvotní církve, které hojného neslo

ovoce, tak ani Hus nezemel nadarmo.

Hus byl reformátorem nejen církve,

ale i života vbec. Nechtl znáti rozdílu

mezi prostým lidem a stavy vyššími, aspo
pukud soužití náboženského se týkalo, a

chtl, aby všichni lidé milovali se láskou
bratrskou
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Proto také hlavn získávaje vzd-
láním svým tídy vládnoucí, pece
jen uení své vnésti usiloval v nejširší vrstvy

lidu, chtje tak sblížiti ovládané i vládnoucí

a vyrovnati protivy spoleenské — ovšem
pomocí uení náboženského.

Snaže se, aby odstranna byla mechanická
autorita církevní i papežská, musil nezbytn
toužiti po zmn spoleenského
ádu, po svobod spoleenské, jak církevní,

tak obanské.
Než pes to vše byl Hus píliš knzem

a synem své doby, než aby pokládán býti

mohl za vdomého revolucionáe,
nebo on ani zdaleka netušil, jaké následky

bude míti smrt jeho nejen pro Cechy, ale

i pro celou Evropu.

Pouze skutky jeho, diktované mu touhou

po oist víry ve smyslu prvotní církve a

evangelického podání, byly revoluní.
Smrtí Husovou a zejména okolnostmi, za

jakých tato byla pivodna (vrolomnost Sig-

mundova), vyvolány byly teprve ony události,

které po staletí lomcovaly nejen eským
národem, nýbrž celou Evropou.

Zásluhou Husovou a po nm následujících

muž reformace práv je, že náboženskou
myšlenku uvedli do stadia nejprudší krise

a dali kesanství dovršiti bod jeho trvání.

Od reformace, resp. od jejího potlaení

myšlenka náboženská pozvolna kráela vstíc
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svému odumení, až Velká revoluce fran-

couzská mocným rozmachem svobodomysl-
ných ideí zahladila hluboké tmy nábožen-
ského fanatismu a slunce svobody nechala

jasn zazáit na pokolení lidské.

Vkovitý zápas za duševní osvobození a

oištní lovka sice ješt dokonen není, ale

pekážka po pekážce ustupuje a pes staré

pedsudky i náboženské legendy spje lidstvo

ku svému vykoupení z duševní poroby . . .

A Hus i jeho stoupenci to byli, kteí
první"v Cechách jali se drtit ona pouta, ve
která církev naskrze zkažená lidstvo spoutala.

A v tom práv spoívá veliký význam
Husa a jeho psobení pro nás!

Bilá Hora.
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5. Mistr Jeroným Pražský, druhý

mueník eské reformace.

O mistru Jeronýmovi Pražském
který rok po upálení Husov skonil rovnž
život svj na hranici pro pesvdení své,

pomrn málo se mluví ve spisech, kde po
jednává se o reformaci eské.

Píinou toho asi jest, že akoli Jeroným
pesahoval Husa svou ohnivou výmluvností,

akoh byl upímným pítelem Husa i hor-

livým stoupencem uení Wiklifova, pece
jeho tkavá povaha nepipustila mu, by njak
zvlášt zabýval se tím, co v Cechách se

dalo, dotýkaje se událostí jen mimodk, když

v Praze meškal.

Za to však byl Jeroným horlivým agitá-

torem pro nauky Wiklifovy v cizin, kde
jakmile se mu k tomu píležitost udala,

vždy bez bázn i pes hrozící mu nebezpeí
pro uení to oteven vystupoval.i^

Jeroným^byl^také více rytíem.a dvoe-
nínem nežli vážným uencem, nicmén jako
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eníka neobyejn nadaného chválí ho i ne-

pátelé jeho.

Nejvtší chybou Jeronýmovou bylo, že

ze strachu o život posléz odvolal ped kon-

cilem kostnickým i uení své, i zekl se

Wiklifa i Husa, prohlašuje je za kacíe i blu-

dae. Na omluvu jeho lze toliko uvésti, že

stalo se tak po celoroním krutém žaláo-

vání, kdy tlo i duch jeho byly již velice

zmoeny i zemdleny. Než seznav, s j a k ý m i

soudci má co init, a že kdyby všemožné
uinil, život že nezachrání, vzepel se posléz

Jeroným a prohlásil, že pevn trvá pi uení
Wiklifa i Husa a toto prohlášení i smrtí

svou potvrdil, odiniv tak aspo ásten
chybu, které se odvoláním svým dopustil. —

Jeroným po rodišti svém Pražský
zvaný, pocházel z rodu bohatého a ztrávil

mládí své jednak studiemi v cizin, jednak

dalekými cestami po svt. Byl to svtooban
v pravém slova smyslu. Již jako student

odešel na universitu oxfordskou do Anghe,
kde seznámil se s uením Wiklifovým, a

vrátiv se po njakém ase do Prahy, pivezl

s sebou i nkolik do té doby ješt v Ce-

chách neznámých dl mistra anglického.

V záí 1398 povýšen na universit pražské

na bakaláe svobodných umní a theologie,

naež odebral se na universitu do Kohna a

Heidelberku v Nmecku, odtud pak do Pa-

íže, kde i na mistra byl povýšen.
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V r. 1403 vydal se pak na cestu do Pa-
lestýny a do Jerusalema. Byv postavy mužné
a mrav ušlechtilých, povahy pak neobyejn
ohnivé, vystupoval brzy jako rytí, brzy jako

dvoenín a optn jako uenec. Co do vku
byl o nkolik rok Husa mladší, lnul však

k nmu nejupímnjším pátelstvím a po ná-

vratu svém z ciziny stal se také nejhorli-

vjším hajitelem zásad Husových V Praze

obrátil na se pozornost zejména pi veejné
disputaci o odpustcích, Husem na den
7. ervna 1412 do university svolané. Tehdy
pronesl dlouhou a ohnivou e proti od-

pustkm, kterou dojal zejména mladší po-

sluchae tak, že propukli v boui, již jenom
stží rektor university utišiti dovedl. Po
skonené disputaci doprovázeli pak studenti

Jeronýma u slavném prvodu až do jeho

píbytku.

Druhý in, jímž Jeroným veejnou po-

zornost na se obrátil, bylo jeho úastenství

pi posmšném prvodu odpustkovém, uspo-

ádaném po dotené disputaci p. Voksou
z Waldšteina, o nmž jsme se již díve
zmínili.

Když Hus na pímluvu pátel i na pání
samého krále po vyhlášení papežské kletby

na nho Prahu opustil, vzdáUl se odtud i Je-

roným, zatouživ optn po cestování, kte-

rého používal i ku propagand pro uení
Wikhfovo. Jeho zápal pro uení to byl tak
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veliký, že již i díve ped tím bylo mu pro to

rzné nepíjemnosti zakusiti. Z té píiny musil

uprchnouti z Paíže i z Heidelberku V Bu-

díne pak, kde meškal u dvora Sigmunda, krále

uherského, byla na arcibiskupem Zbykem
z Hasenburka vznesena žaloba pro kacíství,

pro kterou byl po 14 dníi vznn. Vraceje

se z Uher, byl optn jat ve Vídni na žá-

dost tamní university a zkoušen oíficiálem

biskupství pasovského, zdali je pravovrným.
Po výslechu donucen pak složiti slib, že se

7. msta nevzdálí, pokud neoistí se z pode-
zení kacíství na uvalenélio a posléz byl

i uvznn. Universita pražská zvdvši o jeho

uvznní, zaslala dne 3. záí 1410 pímluvný
pipiš purkmistrm a konšelm msta Vídn,
v nmž stžuje si na uvznní M Jeronýma,
toho » znamenitého a mohutného « svého

spoluouda, toužíc na tžkou kivdu, zpso-
benou jemu nenávistí nkterých mistrv a

studentv vídeských a žádajíc o pomoc
konšel proti nátiskm jeho nepátel.

Psaní to však nemlo asi na vídeské
konšely žádného úinku, avšak Jeroným po-

mohl si sám a na poátku záí 1410 z Vídn
uprchnul, omlouvaje se, že nebylo s ním
nakládáno dle práva. Dne 12. záí 1410 pak
posmšným listem pozdravil z hradu Bítova

na Morav oficiála vídeského, jemuž byl

z vzení uprchnul.

Poslední jeho vtší cesta byla r. 1413 do
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Polska a na Rus, kam vydal se prý na žá-

dost krále Vladislava i velkoknížete Vitolda.

Za nkolik dní pobytu pi dvoe králov
v Krakov zpsobil tam však vystupováním
svým neobyejné pobouení mysli mezi lidem
obecným i knžstvem, takže uznal za dobré
co nejrychleji odtud se vzdálit. Vyprovodil
tedy velkoknížete Vitolda na Litvu a do
Ruska, kde zejména velice pohoršil Minority

vitebské prohlášením, že tamní pravoslavní

Rusové jsou dobí kesané, proež že i na-

vštvoval chrámy jejich a zachovával obady
církve té. Podobn jednal i v Pleskove ne-

dbaje napomínání ani výstrah biskupa vilen-

ského.

Sotvaže dovdl se Jeroným od svých
pátel o hanebném nakládání s Husem v Kost-

nici-j^rozhodl se pispti mu ku pomoci a

pes"varování samotného mistra vydal se na
cestu do Kostnice, pokládaje za povinnost

pispti výmluvností svou Husovi, kterému
díve dtkliv radil, aby ped sbor církevní

do Kostnice se dostavil.

Nikým nepoznán pišel dne 4. dubna
1415 do Kostnice. Le sotva setkal se s pr-
vodci Husa, pány Janem z Chlumu a Vá-
clavem z Dube, prosih ho tito snažn, aby
dom se vrátil a tak života zachránil.

Jeroným nebral to však na pílišnou váhu
a ohlásil dne 7. dubna listy v jazyce latin-

ském, nmeckém i eském, jež pibíti dal
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na dvée kostelní i na radnici, králi i sboru,

že do Kostnice se dostavil, prose souasn
o prvodní list, který zabezpeoval by mu
osobní svobodu, tak aby ped soudem ob-

hájiti se mohl. Nežli došla ho odpovd,
skrýval se v jednom ze sousedních mst.

Koncil kostnický ujistil ho pak dne
17. dubna, že sice chrániti ho bude ped
násilím, nikoli však ped právem, dokládaje,

že vždy dle práva proti nmu zakroí, af již

se dostaví i nikoli. A také již následujícího

dne byl na nho vydán veejný phon.
Tu nahlédl ovšem Jeroným, že pravdu

mli eští páni, když ped Kostnicí ho va-

rovali, a nemeškaje, dal se na útk. Le ne-

daleko hranic eských, v Hiršov v Horní
Falci, poznán byl nkolika knžími a 25. dubna
tamním úedníkem jat a dodán do Sulzbachu
vojvodovi bavorskému Janovi, který ihned

oznámil koncilu, co se stalo. Když pak sbor

církevní požádal o vydání vzn, piveden
v tžkých okovech dne 23. kvtna do Kost-

nice. Pítele svého Husa více již nespatil.

Ješt téhož dne piveden v poutech ped
sbor shromáždný ve veeadle kláštera Mi-

noritu, kde pijat byl s posmchem a po
krátkém výslechu odevzdán pod dozor Wa-
lenroda, arcibiskupa rižského, který kázal ho
na rukou i nohou spoutaného uvrhnouti do
vže pi hbitov sv. Pavla a sevíti kládou.

Arcilotr tento muil pak zde Jeronýma hla-
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dem tak, že vzdor tomu, že jnistr byl tia
mohutného, již po jedenácti dnech na smrt

onemocnl. Tu ovšem, jelikož, sbor nechtl,,

aby ob ta byla smrí vysvobozena z krve-

laných dráp jeho, uVolnil Jeronýmovi. ^

Až do upálení Jana Husa pe jeho -od-

poívala. Teprve, když sbor jeden »bDhu-

lifei^ skutek ml za sebou, pistoupil k vy-

konaní druhého.

Tii^iJeroným asto volán k výslechu a

veejn i po stran domlouváno mu, aby
od pesvdoní svého ustoupil.

Jeroným nebyl ducha tak stateného jako

Hus a zvyklý jsa pohodlnému i veselému
životu, tžce nesl útrapy žalání, které zvy-

šoval ješt strach, že postihnouti by ho mohl
osud Husv, a tu, touže po svobod, ne-

odolal dlouho pemlouvání církevník, z nichž

nejhorlivjším v ohledu tom jevil se kardinál

Zabarella.

Doufaje, že ze stísnného postavení svého

nejsnáze si pomže, když uení Wiklifova

i Husova se odekne, prohlásil dne 15. záí

1415, že tak uiniti chce, což i druhého dne
v biskupském kostele u pítomnosti shro-

máždn'í ty národ uinil, odíkaje se nejen

uení Wiklifova i Husova, ale dokonce i Husa
za kacíe a bludae prohlašuje. Než ani tím

neuspokojili se fanatití zástupci ímské
hierarchie a požadovali, by odvolání své
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slavn opakoval v plné schzi sboru, jež

konati se mla dne 23. záí. -

íeroným i to uinil, podrobuje se bez

výjimky. Ano, šel až tak daleko, že uznával

i pQtebu pokání za pestupky a veejn
prohlásil nkolikrát, že ani nežádá býti na
svobodu propuštn.

Domníval-Ii se však, že tímto svým po-

koením zachrání aspo holý život svj, mýlil

se velice. ímští dravci tak snadno koist
svou nevydají. Ponížit se, odvolat, odprosit

a pak teprve — utratit, to bylo cílem snah

jejich.

Jest ovšem pravda, že nkteí z kardi-

nál, jako Petr z Alliaku, Zabarella a Jordán
Orsini, po odvolání Jeronýmov zasazovali

se o jeho propuštní na svobodu, než tu

vystoupili proti nmu již z procesu Husova
známí >pátelé« z Cech: Štpán Pále a

Michal de Causia, k nimž pipojil se i ka-

novník a dr. bohosloví Náz a jali se pode-
zírati upímnost odvolání Jeronýmova. Dr. Náz
pak veejn prohlásil, že kardinálové, kteí
zastávají se lovka tak nebezpeného, jsou

podplaceni bu králem Václavem nebo ka-

cíi eskými . . .
•

To vyvolalo ve sboru nemalé vzrušení a

pimlo ty, jimž pe Jeronýmova dána k roz-

souzení, že zekli se dalšího soudu nad ním.

Když pak do Kostnice pibylo i nkolik
mnich karmelitán z Prahy, tu obnovena



106 Jan Diviš:

pe Jeronýmova a dne 24. února 1416 usta-

novil sbor k vedení záležitosti té za komi-
sae Jana, patriarchu caihradského a dra Mi-
kuláše z Dinkelsbuhlu.

Žaloba na Jeronýma poznovu vznesená

sestávala ze 107 lánk, v nichž vytýkáno
mu, že snažil se v Cechách rozšíiti spisy

i uení Wiklifovo, jehož všade velebil, ano,

že dav si v píbytku svém namalovati po-

dobizny znamenitých muž, zaadil mezi n
i Wiklifa, nechaje ho ozdobiti svatozáí.

Vedle toho že snažil se uení Wiklifovo

krom Cech a Moravy rozšíiti i v jiných

zemích. Dále vytýkáno mu úastenství v praž-

ských bouích v letech 1409—1414, jakož

i že v kláštee karmelitán u matky boží

snžné v Praze násilím kdysi vyklopil ostatky

svatých ze skín a s mnichy zle nakládal.

Vyslovil se proti ctní sv. obraz, prohla-

šuje je za modly, vydával potupné listy na

papeže a arcibiskupa pražského, krajany své

ponoukal k pronásledování duchovenstva atd.

Posléz že byl Husovi ve všem rádcem i po
mocníkem a odporoval trestm církevním.

Když bylo Jeronýmovi pedloženo nejprve

41 takových lánku žaloby, odpovdl sice

na n strun i vn, avšak do podrobného
rozboru jich pustiti se nechtl, žádaje, aby

sbor nejprve slyšel jeho a pak že i on se

ospravedlní.

Veejný výslech jeho ped sborem konal
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se dne 23. kvtna 1416, ve výroní to den
jeho uvznní.

Pi výslechu tom Jeroným záhy seznal,

že má tu co initi s lidmi pedpojatými,
kteí již pedem vykli ortel smrti nad ním,

hájil se zprvu eí, jež hlubokostí myšlének
i zápalem, s jakým pednesena byla, všeo-

becný obdiv vzbuzovala, posléze však jal se

i vychvalovati Husa jako muže dobrého,

spravedlivého, ba svatého a mueníka a

ukonil e svou prohlášením, že za toto

pesvdení své je hotov utrpti i smrt ja-

koukoli.

Po skonení obhajoby Jeronýmovy na-

máhali se ješt nkteí kardinálové, aby po-

hnuli ho k odvolání toho, co byl posléze

prohlásil a tak život sob zachoval, le Je-

roným již zstal neoblomným a tak dne
30. kvtna 1416 ode sboru za kacíe pro-

hlášen a stejn jako mistr Jan Hus na hra-

nici upálen

Mezi soudci, kteí Jeronýma soudili, na-

lézal se i uený Poggius Bracciolini, sekretá

papežv a pozdji kanclé fiorentinský, který

v dopise ku píteli svému Leonardovi Are-

tinskému podal tak vrný obraz celého pro-

cesu, hájení se, odsouzení i smrti Jeroný-

movy, že neváháme dopis ten pro seznání

povahy Jeronýma i soudc jeho tak charak-

teristický podati v plném znní, jak uvádí
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jej v eském pekladu Palacký ve svých
» Djinách národa eského*.

P o ggius píše:

*Znim se k tomu, že jsem jak živ ne-

vidl nikoho, jenž by u vedení pe, zvlášt

hrdelní, více se rovnal eníkm vk kla

sických, kterým se tolik obdivujeme Ku
podivu zajisté bylo, jakými slovy, jakou vý'

mluvností, jakými dvody, jakým obliejem
a hlasem i jakou srdnatostí nepátelm svým
odpovídal a konen pi svou zavel; až

v pravd eho politovati, že tak ušlechtilý

a výtený duch odvrátil se ke mnním ka-

cíským, a pravé-li jest, co se mu pipisuje;

nebo mn nenáleží tak veliké pe rozsuzo-

vati, pestávám na úsudku tch, kteí za

moudejší jmíni jsou. Ale ty nedomnívej se,

že bych na zpsob prokurátora pi tu po-

drobn vykládal; dlouhé by to bylo a práce

nkolika dní; dotknu se jen vcí výtenj-
ších, z nichž ty o uenosti muže toho sou-

diti moci budeš.

Když mnohé vci proti tomu Jeronýmovi
vedeny jsou, jimižto z kacíství stíhán byl,

a to vše svdky dotvrzováno: konen líbilo

se, aby odpovídal na každý lánek žaloby

zvlášt. Tedy piveden jsa do sboru, když
mu kázali k tm vcem odpovídati, dlouho

tomu odpíral, prav, že slušné jest, aby prve

sám vedl pi svou, nežli by na žaloby ne-

pátel svých dával odpovdi. Ale když mu
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o nedovoleno, tedy stoje uprosted shro-

Tiáždní: >Jaká je to nespravedlivost!* dí,

že když já tistatyicet dní byl jsem držán

nejkratším žalái, ve smradu a neistot,
/ lejnácli, okovech a v nedostatku všech

^^cí, vy protivníky a utrhae mé vždycky
ste slyšeli, a mne nyní ani jediné hodinky
ilyšeti nechcetel Z toho bezpochyby jde, že

cdyž jste jim propjovali ucha svého, a oni

^ tak dlouhém ase mne u vás osoovali
co kacíe, nepítele víry, protivníka ducho-
venstva, mn pak nelze brániti se, vy v my-
lích svých prve odsoudili jste mne co ne-

lechetníka, nežli, jaký jsem, poznati jste

mohli. Ale i vy lidé jste a ne bo-
hové, ne vn žijící, ale smrtelní; klesati,

blouditi, mýliti se, oklamáni a svedeni býti

míižete, jako jiní lidé. Zde praví se býti po-

hromad svtla svta, zde mužové oboru
zemského nejmoudejší: protož tím více sta-

rati se máte, abyste nieho všeten, nieho
nerozvážuv, nieho nespravedliv ped se

nebrali a neinili. Já jsem arci chatrný lo-
víek, o jehožto nyní život bží, aniž pro sebe

mluvím, vda, že umíti mám: ale ne-

hodné zdá se mi, aby moudrost tolika muž
mla co ukládati o mne mimo právo, což by
ne tak skutkem, jako píkladem na budoucí
asy ke škod bylo.< Tyto a jiné mnohé vci
krásn a ozdobn mluvil, akoli nejedni
hmotem a reptáním e mu petrhovali.



110 Jan Diviš:

Konen usneseno, aby na bludy, ježto

se mu pipisovaly, odpovídal; potom, aby
voln mluviti mohl, což by chtl. Ctni tedy

jsou s pulpitu kusové žaloby, každý zvlášt,

a svdectvím dotvrzováni, pak tázán byl,

má-li co tomu na odpor, K víe nepo-
dobné jest, jak moudré a chytré
dával odpovdi, jak mocnými d-
vody se hájil. Nikdy nieho nepropo-

vdl, co by na moudrého muže neslušelo;

takže smýšlel-li tak u víe skuten, jak slovy

vyznával, žádná hodná píina neto-
liko smrti, ale ani nejmenšího
provinnína nm nalezena býti
nemohla. Všecky žaloby a což proti nmu
vedeno bylo, pravil býti nepravé, kivé a od
nenávistník jeho smyšlené. Mezi jinými,

když na teno bylo, že jest utrha stolice

apoštolské, odboj nik biskupa ímského, pro-

tivník kardinálv, vrah prelátv a knžstva,
nepítel náboženství kesanského, tehdy po-

vstav a ruce vzhru spjav, žalostným hlasem
zvolal: »Kam se nyní obrátit mám, velební

otcové ? Cí pomoci žádati budu Koho za

milost prositi? Ku komu se uteku? Zdali

k vám ? Ale ti protivníci moji odvrátili srdce

i mysH vaše od zachování mého, tvrdíce, že

jsem úhlavním nepítelem všech tch, ježto

mne souditi mají. Domnli se arci, by pak
i to, co proti mn mysUli, lehké býti se

zdálo, však že vy nálezem svým utlaíte obec-
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ného všech vraha i odbojníka, jakéhož mne
oni neprav a lživ býti praví. Tak tedy

uvéíte-li slovm jejich, veta bude po živo-

bytí mém.« Mnohých žertem odbyl, jiných

štiplav se dotekl, mnohé asto ve smutné
vci ke smíchu pivedl, šprýmuje na jejich

žaloby a dtky.
Když se ho tázali, co by smýšlel o ve-

lebné svátosti, vece: ped tím chléb, pi po-

svcování a potom pravé tlo Kristovo, a

ostatek podle obecné víry. Tu ozval se

kdosi: avšak praví, že's ty ekl, že i po po-

svcení ^ustává chléb. »U pekae, arci!«
tak mu odpovdl. Kohosi z ehole kaza-

telské, když tuze na dotíral, okikl: »Ml,
ty pokrytel« Jinému na svdomí své

písahajícímu vece: >To jest nejjistjší
cesta k oklamání.* Jednoho zase úhlav-

ního nepítele svého nejmenoval jinak, nežli

psem aneb oslem. Ale že pro množství žalob

a dležitost vci té pe toho dne ku konci

dovésti se nemohla, odložena jest do dne
tetího.

Když pak toho dne (26. kvtna) dvo-
vodové všech vin na nho teni a mnohými
svdky dojišováni byli, on vstav dí: >Po-

nvadž jste tak bedliv poslouchali nepátel
mých, slušné jest, abyste již mne také mlu-
viti nechajíce, dobromysln slyšeli.* A když
mu to dopuštno, akoU ve hluném od-

poru mnohých: tu on od boha poav, prosil
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jest, aby mu s hry dáno bylo té mysli a

výmluvnosti, která by sloužila ku prospchu
a spasení duše jeho. Potom takto mluvil:

»Vím, osvícení mužové, že bylo mnoho vý-

borných lidí, kteí trpti musili, ehož nikdy
cnostmi svými nezasluhovali, byvše stížení

svdky lživými a odsouzeni nepravými soudy.<

A zaav od Sokrata, vypravoval, kterak ne-

spravedliv od svých odsouzen jest, aniž že

ujíti chtl, jakkoli dobe moha, jen aby
jiným odjal strach dvou vcí, které lidem

býti se zdají nejhrubší, žaláe totiž a smrti;

potom dotekl se Platonova vzení, Anaxa-
gorova utíkání, Zenonova muení a jiných

množství pohan nepravého odsouzení; pi-
pomenul Rutiliovo vyhnanství a nehodnou
smrt Boetia i jiných, kteréž sám Boetius vy-

ítá. Odtud obrátiv se ku píkladm lidu

židovského, pedn jmenoval Mojžíše, vysvo-

boditele a zákonodárce národa svého, kterak

asté od svých úkory trpti musil, jako by
svdce byl a hánce lidu; pivedl Josefa, je-

hožto brati ze závisti prodali a pán pro pode-
zení cizoložstva do žaláe uvrhl; Isaiáše, Da-
niele a tém všechny proroky, kteí jakožto

rouhai boží a buii kiv osoeni a odsou-
zeni bývali; též soud nad Zuzanou a nad ji-

nými, ježto byvše muži nejšlechetnjší, ne-

spravedlivými odsudky zahynuli. Potom pi-
stoupil ku píkladm sv. Jana Ktitele i sa-

mého Krista, o nichž dobe vdomo jest, že
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svdky a soudci kivými na smrt pipraveni

jsou; tak i sv. Štpán od sboru knžského
byl zavraždn, apoštolov pak všichni na

smrt odsouzeni, ne jako dobí, ale jako bu-

ii lidu, tupitelé bohv a pachatelé nešle-

chetností. Jest ovšem nenáležité, aby
knz knze odsoudil nespraved-
liv, avšak to že pihodilo se; ješt nesluš-

njší, aby toho sbor knžský se dopustil,

než i toho píklady dovedl; nejnepravjší

ale vc jest, aby celá koncilia to inila, avšak

i že stalo se dokázal. Vše to vypravoval

ozdobn a s velikým všech napnutím. A že

všecka podstata pe jeho na svdcích zále-

žela, mnohými dvody ukázal, že žádnému
z tch svdk nemá veno býti, ponvadž
jsou proti nmu ne z pravdy, ale z nepízn,
zlobivosti a závisti svdili; oznámil i píiny
záští toho, takže nemnoho chyblo k úplnému
jich pesvdení; byly zajisté tak pravd
podobny, že kdyby nejednalo se o víru,

bylo by svdectví tch jen lehce
váženo. Pohnuli se všichni v srdcích svých

a k milosti se uchýhli. Neb i toho doložil,

že sám pišel dobrovoln ke sboru, aby se

tu oistil; oznámil o životu a obcování svém,
plném šlechetnosti a cnosti; pedložil, kterak

i mezi starými piházelo se totéž mužm
nejuenjším, že rozdíln smýšleli ve vcech
víry, ne ku podvrácení jejímu, ale k vyzkou-

mání pravdy; tak i Augustin a Jeroným ne-

Bilá Hora. g
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srovnávali se, netoliko rozdíln, ale i na odpor
sob smýšlejíce avšak beze všeho podezení
kacíství.

Oekávali všichni, že budto se oistí od-

volaje bludy, aneb i vinen se dá, milosti

žádaje; on však ani ke bludm piznati se

chtje, ani k odvolání kivých nák ci-

zích chu míti se prav, konen dal se do
vychvalování Jana Husa, ped tím na ohe
odsouzeného, tvrd o nm, že byl muž dobrý,

spravedlivý, svatý a té smrti nehodný.

O sob také povdl, že hotov jest ja-

koukoli smrt podniknouti s myslí zmužilou

a stálou nežli ustoupiti nepátelm svým a

svdkm onm tak nestydat Ihoucím, kteíž

ale nkdy ped bohem, jehož oklamati nelze,

poet vydají z toho, co svdili Velikou nad
ním lítost mli všichni okolostojící; byli žá-

dostiví, zachovati pi hrdle muže tak výte-
ného, by jen sám dobe smýšleti chtl. Ale

on stále trvaje na svém, zdál se zúmysla po
smrti toužiti, vždy chvále Jana Husa a tvrd,

že nic nemyslil scestného proti církvi boží,

ale že psával proti neádm knžstva, proti

jejich pýše, nádhernosti a skvostnosti; nebo
kdež nadání a statkové zádušní náležeU prve

chudým a pohostinným lidem, potom pak
na stavení a opravy chrámv obráceni býti

mli, za neslušné pokládal dobrý ten muž,

že se rozptylují na nevstky a kubny, na

kvasy a hody, na chování ps a koní, na
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drahá i skvostná roucha a jiné vci nábo-

ženství Kristovu nepíslušné. V tom pak do-

kázal nejvtšílio vtipu, že když e jeho pe
trhována byla kiky rozlinými a mnozí mu
odmlouvali, stíhajíce slova jeho, žádnému
neodpustil, aby se ho nedotekl, ale všechny
buto zastydti se nebo umlknouti pinutil.

Když se hluk rozmáhal ve sboru, sám se

pozamlev, nkdy zástupy z toho káral; potom
pece e svou konal, žádaje a prose pro

boha, aby ho nechali mluviti, ponvadž ho
potom více slyšeti nemají; nikdy se hmotem
ustrašiti nedal, jsa mysli pevné a neohro-

žené. Ten pak byl pedivný dvod jeho pa-

mti, že ti sta tyicet dní sedl ve hlojbi vže
smrduté a tmavé, na kteréhožto vzení tvrdost

sám naíkal, prav, že jakož na stateného
muže náleží, ne proto si stžuje, že nehodné
vci trpl, ale že se diví takové proti sob
nelidskosti; v tom míst zajisté nic netoliko

ísti, ale ani vidti nemohl, a nic nedím
o sklíení ducha, ježto ho každodenn trá-

piti musilo a všechnu pam z nho vyraziti

mohlo: však on tolik vysoce uených a mou-
drých muž k své pi za svdky pivedl,

tolik svatých doktor církve k utvrzení svého
úmyslu pipomenul, že by toho píliš bylo,

i kdyby po ten veškeren as v nejvtší prázd-

nosti, v nejvtším pokoji uenými studiemi

byl se obíral. e jeho libá, prostranná

i zvuná byla, s jakýmsi dstojenstvím hnutí
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enického, jak v objevení hnvu, tak i v hý-

bání k htosti, kteréžto však ani ne-

hledal, ani dojíti sob nežádal. Stál neohro-
žený a smlý, smrtí netoliko pohrdaje, ale

jí žádostiv jsa; ekl bys, že je druhý Kato.

O muže vné lidské pamti hod-
ného!

Nechválím, jestliže co proti ádm cír-

kevním smyslil; obdivuji se jeho uení, mno-
hých vcí známosti, výmluvnosti, líbeznosti

v ei a bystrot v. odpovídání: ale bojím
se, že vše to jemu k záhub od pírody pro-

pjeno bylo.

Potom dán mu as k rozmyslu a ku po-

kání za dva dny. Mezitím navštvovali ho
mnozí muži vysoce uení, aby jím hnuli na
mysli jeho; šel také kardinál ílorentinský

k nmu, aby ho navedl na cestu pravou. Ale
když neústupn za.stával bludy své, konen
(v 21. valném posezení sboru, dne 30. máje)

odsouzen jest za kacíe a ohnm spálen.

S jasným elem a veselou tváí šel ke
smrti, nelekaje se ani ohn ani muk, ani zahy-

nutí. Nikdy žádný ze stoikv nepodstoupil

smrti tak stálou myslí a srdcem zmužilým,

jako tento jí žádati se zdál. Když pišel na

popravišt, sám se svlékl ze šatv a padnuv
na kolena, modlil se ped klem, k nmuž
pak pivázán byl mokrými provazy a e-
tzem; potom obložili ho dívím ne drobným,
ale obhroublým až do prsou, slámy mezi n
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nakladše. Jak díví hoeti poalo, jal se zpí-

vati píse, kterou mu sotva ohe a dým
petrhl To pak bylo nejvtší znamení stá-

losti mysli, že když kat ze zadu chtl zapáliti

ohe, aby ho nevidl, on >sem pistup, < dí

>a zapal pede mnou; neb bych se bál

ohn tvého, byl bych se sem nedostal. €

Tímto zpsobem zahynul muž nad míru zna-

menitý. Díval jsem se na skonání jeho, spatil

jsem vše, co se dalo. Budto že nevra nebo
neústupnost u píin byla, vru, muž ten
umel vždy co pravý filosof!«

Tak dokonal tedy druhý mueník eské
reformace, který sice ani neoblomností po-

vahy své, ani hloubkou pesvdení nemohl
se rovnat Husovi, nicmén vrtkavost smý-

šlení pece jen posléz odinil setrváním pi
uení Wiklifa i Husa a i tehdy, kdy neod-

vratná záhuba mu hrozila.

Tím byla míra híchii ímských proti

Cechm dovršena, a když nad to sbor cír-

kevní v domnlé své všemohoucnosti a ne-

stydatosti šel až tak daleko, že již 24. února

1416 usnesl se pohnati ped soud svj onch
452 pán a vladyk eských i moravských,

kteí pivsili peeti své ku stížnému listu

ze dne 2. záí lJ-15, jímž protestováno bylo

proti upálení Jana Husa, tu rozhoení v Ce-

chách dosáhlo nejvyššího vrchole a odpor
proti ímu, již ciávno \i vtšiny eského
lidu stží tajený, propukl ve zjevný odboj.
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Cechové ukázali pak ped celým svtem,
že nejsou otroky, kteí by hierarchickým

despotm ímským chtli za podnož sloužit

a všem jejich nesmyslným choutkám se po-

drobovat.

Jest pravdou sice, že hrozné v úincích
svých byly nastavší potom války husitské

pro zemi eskou, ale pi posuzování djin
období toho nemlo by se nikdy zapomí-

nati, že vlastními pvodci zla toho nebyli
Husité, nýbrž katolická hierarchie,
která brutálním svým jednáním Cechm me
ku obran do ruky vtiskla.



Bílá Hora a katolická protireformace. 119

6. Vývoj pomr v echách po

smrti Husové.

Mistr Jan Hus byl opravdu milákem
pevážné vtšiny eského lidu své doby. Vá-
žila si ho tehdejší inteligence jednak pro

jeho uenost i neohroženost, jednak i pro

zásluhu, jakou získal si o Cechy vymožením
dekretu kutnohorského; vážila si ho zejména
menší šlechta eská, která dosti závistiv po-

hlížela na veliké statky, jmní i privilegia

duchovenstva i klášter, proti kterémuž ma-
monu i rozmailosti knží Hus tak oste
vystupoval, a nejvýše vážil si ho prostý lid

pro jeho ohnivá kázání, v nichž tepal zlo-

ády v církvi i ve spolenosti.

Tento lid byl to zejména, který záhy po
jeho umuení prohlašoval ho za svtce, oce-

uje tak jeho spravedlnost, poestnost i zbož-

nost.

Než i sám vrtkavý král Václav IV., a
nkdy na Husa^ se mrzel, že psobí mu ne-

píjemnosti s ímem, nebyl mu práv ne-
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pítelem; manželka jeho Zofie, jejímž býval

Hus kdysi zpovdníkem, pak zjevn mu stra-

nila a zvdvši o tragické smrti jeho, ve-

ejn se ho ujímala jako mueníka nevin-

ného a stala se i nejhorlivjší podporovatelkou
stoupenc jeho uení a pímluvkyní za n
u manžela svého.

Jí po boku v tom ohledu byly i nkteré
pední šlechtiny eské, tak Eliška z Krava,
Anna z Frimburka, Anna z Mochova, vdova
po Janovi z Ústí, u nhož po jistou dobu
Hus v dobrovolném vyhnanství svém pro-

dléval, a jiných více.

Vedle toho i držitelé dvou nejvyšších

úad, totiž nejvyšší purkrabí v echách,
enk z Wartenberka a zemský hejtman mo-
ravský Lacek z Krava byli zjevnými stou-

penci uení Husova.

Za takových okolností je zcela pocho-
pitelno, že rozhoení v Cechách i na Mo-
rav nad upálením mistra Jana Husa bylo

neobyejné a sotva že zpráva o tom došla,

již poaly se jeviti pedzvsti píštích veli-

kých bouí v tom, že veejné mínní obra-

celo se proti knžím a mnichm, kteí po-

kládáni za pvodce smrti Husovy i urážky

národu eskému tím uinné.
echové rozdlili se tu na dva tábory:

pevážnou vtšinu tvoili Husité, menšinu
katolíci ímu vrní.
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První boue strhly se v Praze nedlouho

po smrti Husov a zloba lidu obrátila se

pedevším na ony faráe, kteí známi byli

jako úhlavní nepátelé milovaného mistra.

Domy jejich vydrancovány a ásten i po-

boeny, ti pak, kteí nespasili se útkem,
byli ztýráni

Dvr arcibiskupv na Malé Stran obležen

a arcibiskup jen stží útkem se zachránil.

Podobn projevovala se rozhoenost lidu

i na venkov, a nejvtší mrou ovšem vi
biskupu litomyšlskému, Janu Železnému, který

jménem knžstva eského i moravského vedl

žalobu na Husa v Kostnjci.

Ješt díve nežli do Cech se navrátil, po-

slala mu celá ada eských pán hsty své,

opovídající mu nepátelství, a tito také ihned

ozbrojenou mocí obsadili statky biskupské,

zbavivše tak vrného ímana pée o statky

pozemské.
Král Václav vi všem tmto zjevm

choval se dosti neinn. Pímo od církve

ímské odvrátiti se nechtl, domnívaje se

stále ješt býti jediným oprávnným králem

ímským, proti stoupencm Husovým však

také vystoupiti se neodvažoval, naopak na-

slouchal asto i slovm mistra Jana z Jese-

nice, pítele Husova, když tento dokazoval,

jak Husovi ublíženo bylo proti ^rávu i spra-

vedlnosti, ano, král sám odsuzoval i zpsob,
jakým bylo s Husem nakládáno, projevuje
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zejména nevoli nad jednáním bratra svého
Sigmunda, jehož vinil porušením daného
slova. *^

Celkem byla tedy pro husitism pda
vfkaždém smru píznivá a stoupenci uení
toho také nemeškali v dalším jednání. Již na
poátek záí r. 1415 vypsali oba vládcové
zemští, enk z Wartenberka a Lacek z Krava,
valný sjezd šlechty eské i moravské do
Prahy, kde mlo býti jednáno o tom, jak by
národ eský cestou zákonnou mohl vyjeviti,

kterak smýšlí a eho žádá
Snm tento byl neobyejn etn obe-

slán jak z ech, tak z Moravy a již 2. záí
usnesl se poslati sboru kostnickému stížný

list, pro který pozdji vyhlášena sborem ob-

žaloba na 452 pán eských a moravských,
kteí k listu tomu peeti své pivsili.

V list tom, který vi ímským násil-

níkm byl držen ješt ve form velice mírné

a pokorné, vytýká se, že bylo sboru posláno
nkolikeré psaní o milém kazateli a uiteli

M. Janu Husovi, kteráž ve schzích tena
byla, a pokrauje se doslovn: »Vy pak,

jakož slyšíme, psaní ta do ohn jste uvrhli,

a ctihodného mistra, nevíme, jakým duchem
jsouce vedeni, an se neseznal ani z bludu
pekonán byl, ale toliko k nezbednému oso-

ování nepátel a zrádcv jeho i našich, od-

soudili a ukrutnou smrtí usmrtili jste, vše

k naší a království eského i markrabství
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Moravského vné kivd i potup. Nad to

dali jste poctivého M. Jeronýma z Prahy,

muže líbezné výmluvnosti a filosofa osvíce-

ného, nevidvše ani slyševše ho, k samému
jeho i našich zrádc nabádání jmouti a ne-

milosrdn spoutati, ba již snad jeho také

jako Husa ukrutnou smrtí zavraždili jste . . . <

V dalším ohrazují se tu pánové proti pode-

zení z blud a kacíství, na národ eský
uvrženého a za lháe a zrádce i nepítele

království i národa prohlašují každého, kdo
by tak inil, souasn slibujíce pednésti
stížnosti své u budoucího papeže, jehož jako

vrní synové ve všem, co jest slušného
a poctivého, i rozumu a zákonu božímu
píhodného, chtjí býti poslušní.

Potud tedy ješt nevymykali se páni ti

z poslušenství papeže, ale opatrn již k to-

muto slibovanému poslušenství piinili do-

datek: »tak ovšem, aby což jest pedepsáno,
nebylo na pekážku tomu, že my kazatel
pána našeho [esu Krista nábožných, pokor-

ných a stálých až d o krve vylitíchceme
brániti a obhajovati, opovrhujíce vše-

likou bázní i nálezky Hdskými na odpor i-
nnými.

<

Dne 5. záí 1415 zapsali se pak pánové
ti v jednotu, jež trvati mla po šest let,

zavazujíce se, že íditi se budou dle vle
zvolených tí pán, totiž eka z Warten-
berka, Lacka z Krava a Boka staršího



Iá4 Jan Diviš:

z Podbrad, chtjíce k sob státi a pomáhati
si vespolek, na všech panstvích i statcích

svých hájiti svobodné kázání a slyšení slova

božího a poslušní býti obyejné moci bi-

skupské jen tam, kde poíná sob
dle písma svatého poádn, jinak

ale míti zetel k nálezm university pražské

a všem klatbám neádným protiviti
se, jakkoli by rukou svtskou pod-
porovány byly. —

V té dob byl snad ješt možným smír

mezi echy a ímem, kdyby církevníci na

sboru kostnickém nebyli bývali zaslepeni

fanatickou záští proti zbloudilým ovcím
eským. Mírnými listupky Cechm uin-
nými byl by se dal celý spor ješt ukliditi.

Na míst toho však ímští hierarchové žádali

bezpodmínené poddání se jejich vli, ímž
ovšem žár nenávisti proti sob jenom roz-

dmychovali.

K jakým dsledkm vedl fanatism nábo-

ženský hned na poátku hnutí husitského,

osvtluje pípad udavší se v Olomouci, kde
jistý student k uení Husovu se hlásící byl

r. 1415 upálen. Vysvítá to z dopisu univer-

sity pražské zaslaného hejtmanu zem mo-
ravské, Lackovi z Krava, ve kterém žaluje

na Nmce Holomoucké, že jednoho ouda
university, Jana, pro víru upálili. Jmenuje to

kivdou sob a všemu národu eskému
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a moravskému, ano i slovanskému
uinnou. —

Páni v jednotu husitskou se sestoupivší

naléhali i na krále, aby pipojil se ku stran
jejich, než tento pece jen se rozpakoval

vejíti ve zjevný boj s celým kesanstvem
a proto tak neuinil. Naproti tomu však

nestavl se na odpor svolávání krajských

snm v Cechách i na Morav, kde sezvaní

zemane pivšovali peeti své k zápisu do
jednoty a ku psaní snmu Pražského na
sbor kostnický. Psaní to bylo pak v osmi

exempláích posláno do Kostnice i se 452
peetmi k nmu pivšenými

Než ani strana katolická, v jejímž ele
stál královský hofmistr Jan mladší z Hradce,
nelenila a svolala sjezd svj na den 1. ijna

do eského Brodu Tam sjelo se 14 kato-

lických pán, kteí zavázali se, že dle oby-

eje pedk svých ve všem vrni a poslušní

budou krále, církve ímské i sboru církev-

ního.

K této jednot piznal se pozdji i král

Václav, ale pouze ústn. Když sbor v Kost-

nici o. tom zvdl, naplnn byl nemalou
radostí, a plesati nebylo nad ím, nebo
král Václav byl již v té dob píliš slabým,

aby byl mohl zadržeti vývoj události nad-

cházejících.

Sbor kostnický zatím po ^odjezdu Sig-

munda z Kostnice poslal do Cech, Moravy
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a Slezska nkolikero psaní, v nichž snažil

se ospravedlniti nakládání své s Husem,
zárove však varoval každého kesana ped
uením jeho a tresty církevními vyhrožoval

tm, kteí by neuposlechli.

Církevní otcové dovdli se však záhy,

že katolickým knžím v Cechách daí se

již neblaze a proto nemeškali a vyslali dne
25. srpna 1415^ litomyšlského biskupa Jana
Železného do Cech jako mimoádného apo-

štolského legáta, davše mu prvodní list,

v nmž doporuovali ho všem vrným synm
církve, zejména však královskému hofmistrovi

Janu z Hradce. Než milý biskup pijda do
Cech shledal zde situaci takovou, že neod-

vážil se ani ukázati se veejn, natož ped-
stoupiti ped krále a rady jeho.

V Praze zatím generální viká arcibi-

skupv a kanovníci kapitoly pražské, cht-
jíce zameziti šíení se husitismu, vyhlásili

dne 1. Ustopadu interdikt, hlavn proto,

že zdržoval se zde M. Jan z Jesenic, který

již po nkolik rok byl stížen papežskou
klatbou.

Pánové ti však se špatnou se potázali.

Nejlepší fary pražské byly tehdy již v rukou

knží husitských, kteí velmi málo z inter-

diktu si dlah, a farám katolickým, kteí

chtli tento zachovati a odepírali vykoná-

vání úadu svého, byly krátce dchody za-

staveny. Následek celého interdiktu byl proto
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pouze ten, že katolití Pražané, jelikož v je-

jich kostelích jen o nejvtších svátcích smly
býti bohoslužby konány, musili za úelem
pobožnosti putovati na Vyšehrad, do Psár,

Buben a Ovence, z ehož jich odprci tro-

pili si úsmšky, nazývajíce je pro tyto pout
»Mahometisty«.

Zatím co toto dalo se v Praze, sbor

kostnický ve své nezmrné zášti vi Cechm
vyvádl jednu hloupost za druhou, jako

by je vší mocí v odpor proti ímu vehnati

chtl.

Dne 12. záí 1416 zemel biskup olo-

moucký Václav, vrný sluha Václava krále,

a tento doporuil na úad ten Aleše z Bezí,

kanovníka vyšehradského, který byl nejen

arcibiskupem Kunrátem potvrzen, ale i Janem
ze Smilkova na stolec biskupský uveden.

Jakmile však o tom zvdl sbor kostnický,

tu milého Aleše sesadil a ustanovily dne
14. prosince 1416 nenávidného Jana Želez-

ného, který ml býti souasn biskupem
olomouckým i litomyšlským. Tím ovšem byl

Václav nemálo uražen, takže postaviv se

proti rozhodnutí sboru, hájil biskupa svého

Alše a uvedl jej v požívání nejen biskupství

olomouckého, ale i^ litomyšlského. Naproti

tomu nechtl Jana Železného již ani do zem
pustit.

Velikou chybou bylo, že již v poátcích
svých poalo se hnutí husitské dvojiti, což
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v dobách pozdjších vedlo i ku zejmému
nepátelství.

Reformy v církvi, o nž^ bylo usilováno,

jakmile byla povalena v Cechách autorita

papežská, poaly se stále více a více rozví-

jeti a to ve smru dvojím. Jednomu udávala

tón universita pražská, která usnesením snmu
panského povýšena byla na nejvyšší roz-

hodí instanci ve vcech víry, druhému stalo

se vdím msto Ústí nad Lužnicí i Ústí

Sezimovo, kde prvý základ vzniknul pro po-

zdjší hnutí táborské.

Kdežto smr pražský, vycházeje z ue-
ných kruh universitních, nesl se duchem
konservativním, smr ústecký byl radikáln
demokratický. Hlavními podporovateli i fe-

drovateli smru toho byli boíiatý soukenník

Pytel a peka Joha, oba horliví stoupenci

uení Husova, kteí v domech svých hostili

celou adu mistr i knží husitských a kde
tito hádali i usnášeli se o vcech víry, ra-

dikálními výnosy svými daleko pestupujíce

dekrety university pražské. Oba smry ty

pozdji vykrystalovaly v urité strany, a sice

smr konservativní ve stranu kališnickou
i pražskou, smr radikální ve stranu t á-

horskou. Rozumí se, že jako Praha nebyla

úpln kališnickou, tak ani Ústí nebylo zcela

táborským. V Praze, zejména na Novém
mst, bylo etn stoupenc strany táborské

a naopak v Ústí bylo dosti tch, kteí hlá-
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šili se k zásadám kališnickým, z ehož ne-

málo __vzniklo hádek i ptek, které posléze

vedly i k úplné záhub msta Ústí.

Hlavní zásadou k a 1 i š n í k bylo, že

u vcech, o nichž evangelium nic uritého
nestanoví, má starodávný obyej
církve býti považován za zákon.
Naproti tomu strana radikální (pozdjší

táborská) nijak neustupovala ped vcmi po-

dobnými, a tam, kde jí evangelium vysv-
tlení nepodávalo, stanovila si prost zákony
sama.

Strana táborská byla proto naprosto re-

voluní, vi ímu nesmiitelná, kdežto ka-

lišníci byli povolní, a jak pozdjší jednání

o kompaktáta dokazuje, za jisté ústupky
i ochotni jho ímské znovu na^se pijati.

Rozpory mezi- obma stranami tmi vy-

nikají nejzetelnji z dekret, které univer-

sita pražská u vcech víry vydávala a které

v první ad namíeny byly proti uení knží
táborských. Tak 25. ledna 1417 veejnými
vyhláškami naíkáno nad tím, že v nkterých
obcích zem eské uí a ví se, že není
oistce a že proto almužny i modlitby
za mrtvé jsou neplatný. Vystavování a ctní
obraz že zapovídá písmo sv.; církevní

obady, jako svcení soli a vody, ^jehnd
(koiek) a vajec, kropení a pod., že vyhla-

šuje se za zbytené a bludné. Sbor mistr
universitních pak prosí a napomíná všech

Bilá Hora. 9
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vrných Cech, by neposlouchali vcí tako-

vých a u vcí, o nichž písmo urit se ne-

vyjaduje, starý obyej církevní za zákon
považovali.

Ze málo platné bylo však takové na-

pomínání, o tom svdí nejen to, že misti
pražští musih je již 7. února 1418 opakovati,

ale že posléze uznali i za nutné proti vzmá-
hajícím se novotám svolati na 28. záí do
Prahy zvláštní knžské shromáždní, na kterém
bylo zejména usneseno: 1. by nikdo nehlá-

sal nového lánkn víry veejn, i když by
se mu správným býti zdál, pokud by ho
mistrm k vyzkoušení nepedložil; 2. by
nikdo neuil, že sluší jen to viti, co písmo
zjevn hlásá, ponvadž mnohé pravdy nalé-

zají se nejen ve slovích, ale i v duchu písma
sv., jemuž rozumti ne každému
smrtelníku dáno jest; novorozencm
má se, pokud to možné jest, hned po ktu
podávati i svátost oltání; 4. ohe oist-
cový po smrti nesluší se zapírati;
5. podobn ani mší zádušních; 6. aniž tupiti

modlitby za zemelé; 7. ani zapovídati
vzývání svatých; 8. písaha ve vcech
dležitých je dovolena; 9. podobn i pokuta
smrtí pro zloince nenapravitelné; 10. ve-

ei pán ani nejzbožnjší laik (osoba svtská)
nemá svtiti aniž ji podávati, nýbrž pouze
knz; 11. zpovdi i svcení olej má se

šetiti; 12. podobn i post, ctní obraz
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a svátk svatých; 13. pi mŠi má se ísti

pouze evangelium a epištola esky, vše

ostatní pak latinsky.
Z uvedeného, a jmenovit ze lánku 4.

je zejmo, že uení misti pražští byli nejen
hodn zpátenití, ale i dosti bigotní a že

nijak nechtli se s ímem rozkmotiti nadobro
a zachovávali proto v nálezích svých i ta-

kové lánky uení, které se pímo rozumu
lidskému píily.

Na rozvoj radikálního hnutí táborského
to však valného úinku nemlo. To ješt
díve nežli msto Tábor bylo Zižkou zalo-

ženo, zmohutnlo neobyejn.
Jediné, v em universita rozhodn posta-

vila se na odpor ímu, byl zpsob pijímání
svátosti oltání. Zavedené M. Jakoubkem ze

Stíbra pijímání pod obojí zpsobou (chleba

i vína) a které Hus, a zprvu nelib se ho
zpráva o tom dotkla, posléze i zvláštním

traktátem v žalái psaným schválil, stalo se

prvou píinou roztržky mezi Husity. První,

kdo následkem toho od husitismu odstoupil,

byl Mikuláš z Lobkovic, dále pak i knz
Havlík, horiivý kazatel a nástupce Husv
v kapli betlémské, což Husa o tom zprave-

ného nemálo zamrzelo. Naproti tomu však
tento zpsob pijímání byl vlastn nejsilnjší

páskou, která kališníky s táborskými spojo-

vala. V tom ohledu ani kališníci nemh
v úmyslu ímu njak povoliti a také na
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žádost nkolika pán eských uinili misti

universitní dne 10. bezna 1417 vyznání ku
sboru kostnickému, v nmž vyjadují se, že

ponvadž svátost oltání od Krista pvodn
pod obma zpsobami jest ustanovena a

takto i v celé prvotní církvi kesanské roz-

dávána byla, má pijímání pod obojí za

prvjší uznáváno býti a Cechové že nemají

se v tom dát mýht, by by i andl s nebe
sám sestoupil a jinému je uiti
chtl.

Toto vyznání velice úinkovalo na zmnu
náboženských pomr v Cechách a na Mo-
rav, nebo nyní i páni, kteí dosud kato-

lické knze nechávali klidn podávati lidu

pod jednou zpsobou, naléhali na n, aby
podávali pod obojí, hrozíce jim jinak ode-

jmutím dchod. Tak zejména byl to enk
z Wartenberka. který jako poruník nezleti-

lého Oldicha z Rosenberka dne 17, ervna
1417 nechal vyhlásiti na všech rozsáhlých

panstvích rosenberských, že všichni knží a

farái, kteí veei pán pod obojí zpsobou
podávati se zdráhají, mají v uritém ase
místa si vymniti s tmi, kteí jsou k tomu
ochotni. Moravští páni Lacek a Petr z Krava,
Heralt z Kunštátu a Jan Tovaovský z Cim-
burka pak za tím úelem povolali znaný
poet husitských knží z ech na Moravu.

A jelikož záhy objevil se nedostatek knží
tch k obsazení všech far, pemluvil i do-
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nutil enk z Wartenberka generálního vi-

káe a biskupa pražského Hemana k tomu,
že vysvtil mnoho žák husitských na knžství
na hrad jeho Lipnici v Cáslavsku Za in
tento potrestal jej arcibiskup Kunrát ode-

jmutím generálního vikáství.

Rozumí se, že sbor kostnický, naprosto

zkostnatlý, k této novot nepihlížel ne-

inn a prvým jeho skutkem bylo zrušiti

duchovní pravomoc university pražské, pokud
tato bude v rukou bluda a kací; sou-

asn zrušil všechna její akta, volby i graduo-

vání a všem vrným synm církve zapo-
vdl v Praze studovati, patrn z vážné

obavy, aby se »kacístvím* nenakazili. Dále
naídil nkolika bohoslovcm v Kostnici pí-
tomným, aby uenými spisy vyvrátili mínní
eské o poteb pijímání pod obojí. První

uinil tak kanclé university paížské Jan

Gerson, který k pojednání svému neváhal

však nakonec pipojiti, že bylo by lépe
potýkati se s Cechy meem nežli
dvody. Vedle nho o \^vrácení mínní
svých krajan pokusil se i bývalý pražský

profesor Maík píjmím Rvaka a etn jiných.

A tak na míst aby otcové církevní ui-
nili njaký pokus ke smíru aspo s tmi
Cechy, kteí ješt k nim se obraceli, piio-
vali jenom nové látky k rozbrojm a ne-

vraživosti.
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7. Nezdar snah o reformy v církvi

a uzavení snému kostnického.

Mezitím co vi Cechm poínal si sbor

kostnický tak výbojn, že jim ani v nej-

menším povoliti nechtl, objevil se naprosto

neschopným pivoditi njakou reformu ve

zízení církve.

Jediné, cose sboru po^pekonání rzných
obtíží podailo, bylo, že odstranil papežskou
troj vládu a zvolil dne 11. listopada 1417
papežem kardinála Ottu z KoUony, který

pijal jméno Martin V. Král Sigmund ze

samé radosti nad tím, že církev má zase

hlavu, byl mezi prvními, kteí novému papeži

nohu políbili, zacož Martin zase jej

obejmul, a tak bylo pátelství » šlechetných*

tch duší speetno.
Ješt ped zvolením papeže usiloval Sig-

mund, aby ustanovila a pijala se pravidla

potebné reformy církevní, která by nov
zvolenému papeži byla uložena za zákon a

povinnost. Proti tomu postavila se však
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vtšina kardinál, kteí nejprve chtli nkoho
z nich vidti na stolci papežském. Jelikož

k tmto pipojili se i zástupci národ: ital-

ského, francouzského a španlského, k Sig-

mundovi pak zástupci národa anglického a

nmeckého, ku kterému poítáni tu i Ce-

chové, Uhi, Poláci a Skandinávci, vznikl

z toho nemalý spor ve sboru tomto.

Nejhorlivji zasazovali se o provedení

oprav v církvi katolití Cechové, z nichž

mistr Maík Pražský proslovil 9. kvtna 1417
ku sboru e, v níž uvádl, že husitství jen

tímto zpsobem dá se zaraziti a neškodným
uiniti. Podobn i Stepán z Pálce ml dne
27. ervna ve sboru e o vci této.

Již v r. 1415 sestaveno bylo sice ze zá-

stupc všech národ kolegium, které mlo
initi návrhy k reformaci, než jako v nej-

novjší dob osvdilo se i tu, že co má pijíti

k zapomenutí, odkáže se komisi. A tak ani

toto kolegium dohromady nic nedlalo.
V msíci srpnu 1417 dokázal Sigmund

aspo toho, že na díle odloženém mlo býti

znovu pracováno, ale šlo to velmi špatn
ku pedu a sami ti, kteí zprvu pro nutnost
> opravení církve ve hlav i v údech« se

vyslovovali, jako Petr z Alliaku a Jan Gerson,
nyní navrhovali, aby s reformací poalo se

teprve po zvolení papeže.

Sigmund byl však tentokráte pevným
v pedsevzetí svém a tak rozbroj mezi ním



136 Jan Diviš:

a sborem byl stále vtší a vyvrcholil dne
9. záí, kdy král nejvýše rozhoen opustil

náhle shromáždní církevník; tito pak za

ním i jeho pívrženci pokikovali, spílajíce

jim »kací «.

V kritické té dob, kdy zdálo se, že

dojde již k rozluce mezi sborem a Sigmundem,
uchýlili se prohnaní církevníci k prostedku
osvdivšímu se již tehdy, kdy nechtl Sig-

mund vydati jim Husa na milost i nemilost —
pohrozili mu totiž, že z Kostnice se rozjedou,

aniž by papeže zvolili. A to na Sigmunda
optn úinkovalo. Zprvu sice ml v úmyslu
násilím je tam zadržeti, avšak posléze, jako

>poslušný syn církve «, uznal za rozumnjší
ustoupiti, zejména když ve 40. sezení sboru
dne 30. íjna bylo usneseno, že nový papež
nemá sbor opustit ani jej rozpustit, pokud
reformace provedena nebude.

Než akoli nový papež po své korunovaci

(21. listopadu) ihned ustanovil šest kardinál,
kteí za pomoci zástupc všech národ mli
pracovati o reformaci, míjel msíc po msíci,
aniž by se bylo co ve smru tom stalo.

A tu naléháno nejen na papeže, ale i na
Sigmunda, aby uspíšeno bylo dílo to. Sig-

mund však nyní slovy rozhodnými jakékoliv

nucení odmítal, prohlásiv: »Když jsme my
na tom stáli, aby oprava církve ped vo-

lením papeže pedsevzata byla, byli jste ji-

ného mínní a chtli jste míti díve papeže.
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Hle, nyní ho máte; jdte k nmu a proste

jej o opravy. Nám již se nehodí piiniti se

v té vci jako díve, když stoHce papežská
ješt uprázdnna byla*

Konen dne 18. ledna 1418 na rozkaz

papeže Martina pedložen sboru návrh na
reformaci, který však byl tak nedostatený,
že vyvolal jenom ješt vtší nespokojenost.

Po nekonených hádkách, kdy církevní otcové
nemohli se shodnouti, co a jak opraviti, uznal

papež, že bude nejlépe, když se reformace
odroí zatím na dobu pozdjší, a když pak
19. dubna zvoleno msto Pisa za shromaždišt
pro píští sbor církevní, prohlásil papež
v 45. zasedání dne 22. dubna 1418 sbor

kostnický za rozpuštný, prokázav, že hier-

archie ímská není schopna pizpsobiti se

njaké reform a že marn doufali ti, kteí
spoléhali, že by v církvi katolické njaký
rozumný pokrok byl možným.

Nežli sbor byl rozpuštn, nemohl si ovšem
ani nový papež odepíti vydati nkolik bull

a psaní na neposlušné Cechy a Moravany
k návratu do lna »samospasitelné«, metaje
kletbu na všechny, kdo by tak neuinili, a

vyzývaje nejen preláty, ale i svtské moci
a úady, aby mocí svou pikroily k nim
tresty zákonnými.

V Cechách ovšem minuly zatím již doby,
kdy klatba papežská mla ješt njakého
úinku, a moci svtské ani úad, které by
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proti Husitm zakroily, nestávalo, nebo
byly tém napoád v rukou tchto >kací «.

Ve své bohorovnosti chtl dokonce papež
stížiti klatbou i krále Václava i jednotu

panskou, než v tom smru napravil mu hlavu

Sigmund, projeviv nadji, že spíše zpsobem
mírnjším bude lze uvésti > zbloudilce « tyto

na cestu > spasitelnou*.

Od vynesení klatby bylo tedy upuštno'
za to však vytknul sbor kostnický 24 lánk,
jichž mlo býti šeteno pi návratu Cech
pod >ochranná« kídla ímské církve.

Jak > skromní < byli církevní otcové v po-

žadavcích svých, vysvítá ze lánk tch,

v nichž žádalo se mezi jiným: Král Václav

zaváže se písahou, že šetiti bude svobod
církve ímské v íši své, aniž dá je rušiti

kýmkoli. Všichni Husité budtež donuceni
odpisáhnouti blud svých a kteí by tak

neuinili, budtež písn potrestáni. Kostelm
budiž vráceno, co bylo pobráno, i relikvie

a klenoty chrámu svatovítského v Praze.

Vyhnaní knží budtež uvedeni do far svých

a dostaniž se jim náhrady za škody utrpné.
Pražská universita budiž > napravena*, pední
uitelé husitští budtež pohnáni ped papeže,

jakož i knží na hrad lipnickém svcení.

Všechny knihy husitské budtež spáleny, zpí-

vání písní husitských na každém míst za-

povzeno, rovnž tak i svobodné kázání

knží pespolních. Rádné církevní pokuty
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mjte volný prchod. Jednoty husitské budtež

zrušeny a kdokoH Husa nebo Jeronýma za

svaté vydávati bude, a spálí se ohnm
co kací zptivý atd.

To ovšem bylo > zbožné « pání ímských
zelot, v Cechách vzbudilo však jen smích.

A jakého úinku mlo na krále Václava,

o tom svdí, že 9. ervna 1418 dal znovu
vyhlásiti zákon, jímž zapovídalo a rušilo se

každé pohánní obyvatel eských stavu

svtského ped jakýkoli zahraniný soud
duchovní.

Papež Martin sice také vyslal bývalého

dominikánského mnicha, kardinála Jana
Dominici dne 10. ervence 1418 s plnou
mocí do Cech k vyplenní kacíství, než

papežský ten legát musil záhy odtáhnouti

s nepoízenou.
Posléze vložil se do celé vci král Sigmund

a vydal dne 4. prosince 1418 v Pasov na
bratra svého Václava otevený list, který

rozeslán do Cech ve mnoha exempláích,
v nmž upozoruje ho na hrozné následky,

jaké Cechm ode všech zemí kesanských
nastávají pro jeho shovívavost ke stranám
a rozbrojm v zemi se vzmáhajícím. Pipo-
mínal mu jeho astá slibování, že nebude
trpti žádného kacíství, emuž on (Sigmund)
uviv, odvrátil klatbu na zemi i národ již

nkolikráte pipravenou. Nyní ale že nemže
ani nechce více pimlouvati se za nho, aniž
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jej za bratra bude pokládati, nevyistí-li, co

bludného v zemi jest.^ Proež povstane-li

celé kesanstvo proti Cechm a bude-li kíž
válený vydán na záhubu celého království,

on že pedem se ohrazuje, že nechce býti

vinen vším tím neštstím, ale že vykoná
povinnost svou a požene k soudu všechny
ty, kteí urputností a neposlušností jej k tomu
pinutí.

K listm tmto pipojena douška, kde
uvádí se doslovn: »Také král Sigmund vece:

»Vz každý Cech, Nmec i Latiník, že jedva

té radosti a asu doekám, kdy Wiklefy

Husy topiti budu.* Ale biskup pasovský

stoje ped králem, vece: »Máme je páliti,

jako kaciee.« Tehdy král Sigmund od-

povdl: >Ne, ne tak; nebo Cechové nejsú

ješt praví kaciei, jedné že jsú na viee
pochybili. Proto knžie Wiklefi a Husi mají

topeni býti; ale svtským pánóm i mšákóm
i sedlákóm má s milostiv státi: neb sú

mnli, by je Husie dobe vedli. « —
Když pak dne 19. ledna 1419 zavítalo

k Sigmundovi do Lince poselství krále

Václava a ujišovalo ho, že královi o ka-

cíích a bludaích v Cechách nic známo není

a že tudíž ani neví, koho by trestati a vy-

hladiti ml, tu Sigmund odpovdl, že ne-

chápe, jak jeho bratr jediný neví, co všem
lidem známo jest a jeho cti i dobré povsti
ped celým svtem škodí. On, Sigmund, že



Bílá^Hora a katolická protireformace. 141

však nyní žádá, aby Václav splnil, co op-
tovanými poselstvími do Kostnice sliboval.

Zejména že pak také chce, aby ku sjezdu

katolických pán na 9. února do Uherské
Skalice za úelem porady o vyplenní e-
ského kacíství položenému král Václav vyslal

zástupce své s plnou mocí. Když pak tito

pijdou a svolí ku potebným cestám a pro-

stedkm, tu že ješt bude moci nco ui-
niti pro est a dobro zem eské Jinak ale

že nechce se již propjovati k jednání

jakémukoli.

Vyhržek tch zalekl se posléze i král

Václav a umínil si proto písn proti Hu-
sitm zakroiti. Než již první kroky ve smru
tom podniknuté vyvolaly boue, které zjevným
byly dkazem, že nové uení již hluboko
mezi lidem zapustilo koeny své a že ne-

snadno je bude lze vypleniti.
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8. První boue v Praze. — Smrt
krále Václava IV.

Prvým inem krále Václava na vymýtní
husitismu podniknutým bylo, že na vky vy-

povdl z Prahy mistra Jana z Jesenice, pro

jehož pobyt byl na Prahu interdikt vyhlášen.

Dále rozkázal, aby do všech far uvedeni byli

optn knží katolití, kteí byli odtud vy-

hnáni. Avšak naízení to setkalo se všeobecn
se znaným odporem. Lid pokládal již pední
fary pražské za Husitm náležející, a když praž-

ští konšelé mocí chtli provést naízení královo,

a far tchto se zmocniti, pokládal to za lou-

pež, proti které dlužno se brániti.

Do žáru všeobecné nespokojenosti i roz-

hoenosti myslí neopomenuli také na své

fary vracející se farái katolití pilévati oleje

tím, že odmítali veškeré chrámové nádoby
od svých pedchdc užívané, kostely i ol-

táe znovu vysvcovali, nemocným nechtli

svátostmi pisluhovati díve, pokud by se

kalicha neodekli a pod.
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Ze takováto »mírumilovnost« k uklidnní
myslí nepispla, je pochopitelné, a tak stá-

valy se pomry mezi katoliky a Husity stále

napjatjšími, propukajíce i v hotové boue
a šarvátky, což konen vedlo k tomu, že

dne 25. února 1419 nechal král k sob po-

volati zástupce mšanstva a prostednictvím
svých dvrník prohlásil, že dovoluje se

stran podobojí podržeti tí kostel praž-

ských, totiž dvou n^ Novém mst a jednoho
na Starém. Než ústupek ten byl pro znaný
poet obyvatelstva nepostaitelný a tak ne-

švar i ptek krvavých neubývalo a spory

ty dosply posléz tak daleko, že dne 18 er-
vna 1419 zmocnili se obyvatelé podobojí
násilím kostela sv Mikuláše na Starém mst
pražském, pi emž došlo i ku krveprolití

a klerik jménem Mikuláš, který sakristii brá-

nil, aby poklady a roucha chrámová nedo-
staly se do rukou Husit, byl tmito ubit.

Za takových pomr v residenci králov-

ské se objevujících bylo králi v Praze dosti

nevolno, a to tím více, když pojal úmysl
tentokráte opravdu husitism z koene vy-
vrátiti. Nepokládaje se na Vyšehrad již za

dostaten bezpeného, pesídlil na hrad

Venclštein ili Nový hrad, který dal si u Kun-
ratic vystavti, a odtud domníval se, že mže
dle chuti i libosti rozkazy své udíleti. Ze
v té dob velmi oste jal se proti Husitm
vystupovati, o tom svdí, že dával na jevo
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nelibost svou i vi milcm svým, kteí ku
stran podobojí se hlásili, takže uznal za

dobré opustiti dvr králv i Jan Zižka
z Trocnova, starý a zkušený to váleník,

který byl díve u krále velmi oblíbeným a

jenž v pozdjších válkách husitských tak vý-

znanou hrál úlohu. O muži tom vypráví se,

že kdysi, když král spativ jej zasmušilého,

otázal se ho, co jej tak dojímá, odpovdl
mu: j>A který Cech mohl by s chladnou krví

dívati se, když cizozemci vkol haní, stíhají

a týrají celý náš národ jako kacíe, a v da-

lekých zemích pálí se nejšlechetnjší muži
naši, jakoby zloincové byli?« Na to odpo
vdl mu král: »Milý Jene, cožpak tomu í-

kati máme? Co dlati? Umíš-li, tedy naprav:

my toho rádi pejeme.«
Zižka pojal nejspíše slova králova upí-

mn doopravdy a za nedlouho po svém zp-
sobu jal se pomry v zemi napravovati. Ze
byl hlava bystrá, o tom svdí i pípad ná-

sledující:

Když král Václav, obávaje se krvavých
bouí, rozkázal mšanm pražským, aby ve-

škeré zbran své složili na Vyšehrad, roz-

pakovali se tito uposlechnouti. Zižka však

pišed mezi n, vyzval je, aby se ozbrojili

a ped krále dostavili; on že je povede a

ruí jim za milostivé slyšení. A pedstoupiv
v ele ozbrojených zástup ped krále, ekl
mu, že » vrní mšané pražští nemeškaU se
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dostaviti ve zbroji poslušn ke službám jeho

královské milosti; král aby ráil jen porou-

eti a jmenovati jim nepítele, proti kterému
mají do boje jíti; oni že jsou všichni hotovi

nasaditi pro nho život i statk* Král ne-

málo uleknul se tohoto nenadálého zjevu,

než rychle se vzpamatovav, pochválil vr-
nost i oddanost mšan a napomenul je,

aby rozejdouce se v pokoji, nedali vznik-

nouti bouím mezi sousedy.

Tím byla aféra ta vyízena pro mšany,
za to však Zižka upadl v nemilost, takže

uznal za dobré odejíti ode dvora a piklo-
niti se k lidu, tuše dobe, že mohl by jej

potkati osud jeho pítele M i k u 1 á š e z P í s t-

ného, jinak z Husince zvaného, který

druhdy jako obratný státník v pracích i po-

selstvích královských asto byl používán.

Týž vypovzen byl jako nebezpený bui
z Prahy za to, že odvážil se v ele zástupu

lidu žádati krále o propjení více kostel
stran podobojí.

Co odehrávalo se tou dobou v Praze,

dalo se v nemenších rozmrech i na ven-

kov, nebo rozkaz královský o dosazování

katolických knží na dívjší místa vztahoval

se na celou zemi. Za krátko ozývalo se re-

ptání i nespokojenost lidu po celé zemi,

jelikož katolití farái mu svátostí oltání

pod obojí zpsobou pisluhovati nechtli a

i jinak jej dráždili. Lid pak od knží tch
Bilá Hora. 10
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se odvracel a vyhledával knží husitských,

nelituje ani dlouhých cest, aby s nimi stý-

kati se mohl. Když posléz horlivjší knží
husitští vyhnáni byli i z nejpevnjšího útulku

svého, Ústí Sezimova, tu pojali úmysl schá-

zeti se v urité dny s posluchai svými na

širokém a prostranném vrchu nalézajícím se

u vsi Chrášan, asi míli od msta Bechyn
vzdáleném, který nyní zove se Bezový i
Holý vrch, v dobách tehdejších byl však

podle evangelia nazván »horou Tábor*. Zde
pod širým nebem kázali a lidu pod obojí

zpsobou svátost oltání podávali. Tchto
náboženských shromáždní dobe povšiml si

Mikuláš z Husince a bystrý duch jeho se-

znal, že vhodn dalo by se jich použiti i k- de-

monstracím politickým. Jeho návodem byla

pak na den 22. ervence 1419 svolána na

místo to hlavní > hromada*, které súastnilo

se prý pes 42.000 muž, ^ žen i dtí všeho

stavu, i povolání nejen z Cech. ale i z Mo-
ravy. Jak i sami odprci shromáždní to líí,

byla to veliká náboženská slavnost národní,

srdce i ducha jímající. Na nejvyšším vý-

stupku plán postaven plátný stan na zp-
sob kaple s oltáem, kde se tDohoslužby ko-

naly a svátost oltání pod obojí lidu podá-
vala. Poutníkm se všech stran s korouhvemi
picházejícím na vrchu již pítomní vychá-

zeli vstíc a s plesáním uvádli je na místo

jim vykázané. Každý, kdo pišel, byl bra-
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tem nebo sestrou nazýván, rozdílu stavu

tu nebylo. Duchovní tolio dne dopoledne
kázali na uritých místech a pisluhovali lidu

svátostmi, o hodinách poledních pak všechen
lid jal se stolovati spolen, rozdliv mezi
sebou bratrsky vše, co bylo pineseno.
Ostatek dne stráven rozmluvami i emi po-

vzbuzujícími ku svornosti, lásce vzájemné a

vytrvalosti pi kalichu a radji života nežli

víry své se odíci. Nechyblo ovšem také

stesk na pronásledování, jehož podobojí od
katolík snášeti musili. Posléz shromáždní
v klidu se rozešlo, když bylo prve ješt hoj-

nou sbírku uinilo co náhradu pro ty, jimž

byla v ten den pole pošlapána.

Jakmile vdcové královi zvdli o ko-

nání tohoto shromáždní i jeho usnesení,

nemeškali Václavovi vylíiti zhoubnost i ne-

bezpeí takového poínání lidu husitského,

ano, namluvili mu, že vdcové lidu již prý
i na to pomýšleli, aby jeho s trnu sesadili

a panovníkem prohlásili Mikuláše z Husince.

Král nemálo byl tím pobouen i postrašen.

Událost za nkolik dn po shromáždní lidu

na hoe Tábor sebhnuvší se v Praze pi-
vodila pak dokonce i tragický skon Václava
krále. Týž ve svém vystupování proti Hu-
sitm naídil totiž podkomoímu zemskému,
fanu Bechyovi z Lažan, aby pi novém osa-

zování míst konšel novomstských, jež ko-

nati se mlo 6. ervence 1419, osadil místa
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ta horlivými protihusity, což se i stalo a nijak

k uklidnní myslí lidu nepisplo, nebo noví

konšelé jali se vyznavae podobojí všemož-

ným zpsobem pronásledovati, oerujíce je

nad to i lživ u krále jako rušitele poádku
a klidu v hlavním mst i v celé zemi v-
bec. Tyto pikle podncovaly vrtkavého krále

nemálo, takže s písností vždy vtší vystu-

poval a posléz kázal odejmouti jim i farní

školy na Novém mst a dáti je ve správu

farám katolickým. Když pak Husité po
dobrém škol svých vzdáti se nechtli, vy-

sláno proti nim vojsko královské a školy

násilím jim odejmuty.

V tžkých tchto dobách pro stoupence

uení Husova vyvstal Jan, druhdy mnich
kláštera premonstrátského v Zeliv a odtud

Zelivský zvaný, kterýž byl kazatelem v ko
stele Matky boží snžné na Novém mst
Husitm od krále propjeném, a jako vý-

borný eník v kázáních svých poukazoval

na pronásledování lidu, líe, že nadcházejí

doby posledního soudu, kdy hnv boží po-

stihne bezbožníky tohoto svta. V nedli
30. ervence 1419 uspoádal pak knz tento

slavné procesí od Matky boží snžné ku sv.

Stpánu na Rybníku V chrám tom konal

práv pobožnost tamní fará katolický^ ale

pi zavených dveích. Prvod Jana Zeliv-

ského mocí vypáil dvée, vypudil faráe

i ty, kdo pobožnost s ním konali, a vykonal
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tam pobožnost svou. Když procesí to zpt
vracelo se pes veliký trh novomstský (ny-

njší Karlovo námstí) a došlo k novomst-
ské radnici, žádalo na purkmistru i konšelích

zde shromáždných, aby propustili na svo-

bodu všechny vzn, kteí pro nepokoje a

výtržnosti náboženské byli uvznni. Kon-
šelé nejenom že tuto žádost rozhodn od-
mítli, nýbrž z oken radnice nechali házeti

kamením po lidech i po svátosti Želivským
nesené, jehož prý i jeden kámen zasáhl. To
rozlítilo lid tou mrou, že za vedení Jana
Zižky podnikl útok na radnici a dobyv ji,

vyházel okny na ulici sedm konšel, též purk-

mistra Jana i Podviní a rychtáe Nikláska
i nkolik starších, kteíž od rozjiteného lidu

pod okny radnice stojícího schytáni jsou na
oštpy a sudiice a dobiti na míst.

Podkomoí Bechyn z Lažan, jakmile

zvdl o srocení lidu husitského, pichvátal

sice ohroženým konšelm ku pomoci se 300
jezdci, než seznav obrovskou pesilu lidu

ped radnicí, neodhodlal se k útoku, nýbrž
s vrnými svými na ústup se dal. Vítzové
zatím v dobyté radnici na rychlo ustanovili

tyry mstské hejtmany, kteí bez meškání
svolali pod trestem smrti všechny mšany
do zbran a obsadili lidem branným všechna
dležitjší místa, aby každému útoku eliti

mohli.

Ku cti tehdejšího lidu na ochranu vol-
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nosti své povstavšího slouží dojista i to, že

nikdo nenašel se ze zástupu, kdo by mrtvolám
na ulici ležícím byl pobral drahé šaty nebo
pásy stíbrné, jimiž opásáni byli. Dkaz to,

že Husité nebyli »bandou lupi a žhá*,
jak o nich vyjádil se v nedávné dob jistý

šlechtic eský, nýbrž že byli to poctiví bo-

jovníci za svobodu náboženskou, a jestliže

k inm násilným svedeni byli, stalo se tak

jen po pedchozím pronásledování, jehož bylo

jim od nepátel vytrpti.

Král Václav rozzuil se nemálo, když po-

dána mu byla na hrad Kunratický zpráva

o boui pražské, a písahal, že krvav pomstí
se zejména na knzích husitských a celou

tu sektu z koene že vyhladí. Následek to-

hoto rozilení byl však záchvat mrtvice, jež

krále na levý bok postihla, avšak veškeré

sebevlády jej nezbavila. Domnívaje se, že

všichni jeho rádcové, ano i manželka jeho

proti nmu se spikli, jal se spoléhati jedin
na bratra svého Sigmunda, k nmuž bez

meškání vypravil poselství se žádostí o rych-

lou pomoc. Než pomsty tak toužebn žá-

dané nedokal se více.

Sice ješt ped skonem jeho rádcové krá-

lovští zjednali jakési narovnání mezi ním a

rozboueným lidem novomstským, který se

slibem poslušenství k nmu se dostavil, takže

král mu i odpustil a zvolené jím konšely

v úadu potvrdil. Le konec králova života
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blížil se neodvratn. Dne 16. srpna 1419
dostavil se nový záchvat mrtvice, který konec
uinil životu jeho.

Králová Zoíie kázala tlo mrtvého man-
žela pevézti dne 18. srpna na Vyšehrad do
kostela sv. Petra a Pavla, avšak následkem
vehkých bouí, které hned po jeho smrti

v Praze vypukly, nebylo možno zde njaký
slavný poheb králv konati, a tak dne
21. srpna v noci pevezeno tlo jeho po
tichu do kaple sv. Václava v chrámu svato-

vítském, a když boue v Praze neutuchaly,

vzdala se královna veškeré nadje na slavný

poheb a kázala dne 12. záí pevézti t-
lesné ostatky manžela svého cio kláštera

Zbraslavského, kde k poslednímu odpoinku
uloženy.

Po smrti krále Václava nastalo v Ce-
chách bezvládí, které vedlo k rozpoutání

všech bs válk)^ domácí a posléz vlivem

ciziny uinny Cechy djištm hrz vále-
ných, které tém po dvacet let zemí lomco-
valy. Období to sice poítá se k nejslavnj-

ším v djinách eských, nebo husitští Ce-
chové vedli tu vítzný boj tém s celou

Evropou, ale pohíchu byla to doba i nej-

vtšího zpustošení zem, nebo klidné druhdy
obyvatelstvo mstské i venkovské promnilo
se v nadšené bojovníky pro víru, a obchod,
prmysl i zemdlství, zdroje národního blaho-

bytu, na zmar picházely následkem fana-
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tismu náboženského, který na obojí stran
se rozpoutal a jehož další následek byl po
více než dv století trvající stav neustálých

rozbrojv i ptek domácích, které posléz

vedly až ku hrozné porážce na Bílé Hoe
a ku mst vítze, jaká nemá rovné v d-
jinách.

A tak nejslavnjší doba eských djin
náleží i k dobám nejsmutnjším, ve kterých

vybíjela se eská síla za vci, pro které my
dnes nemáme více než nežli útrpný úsmv
a politování.



Bílá Hora a katolická protireformace. 153

9. Vývoj událostí v echách po

smrti krále Václava.

Zvst o smrti krále, která ješt veer dne
16. srpna do Prahy se donesla, zpsobila
pochopitelné vzrušení ve všech vrstvách

obyvatelstva. Zatím však co Husité, tvoící

pevážnou vtšinu obyvatelstva, naplnni byli

uspokojením, že zbaveni byli pronásledovatele,

poínali se strachy chvt ti, kdož pi ímu
vrn setrvali, v prvé ad ovšem katolití

knží, kteí spoléhajíce na mocnou ochranu
krále, nejednoho píkoí vi Husitm se

dopustih a mli dosti píin obávati se

pomsty kací, za jaké stoupence Husa stále

vyhlašovali. Ze strachy jejich nebyly bez-

dvodné, o tom pouil je již den následující,

kdy hned z rána poal se lid sbíhati na
námstí i tržištích, rzným zpsobem jsa

ozbrojen a v houfy se kup. Tehdejší purk-

mistr Starého msta, sládek Jan Bradatý,

seznav, že nemá po ruce dostatené moci
ozbrojené, netroufal si ani postaviti se v cestu



154 Jan Diviš:

houfm tmto, když davše si heslo, na který

klášter nebo faru pjdou, hnaly se pedse-
vzetí své splniti.

Vedle knží a mnich byli to také Nmci,
kteí mli dosti píin strachovati se hnvu
husitského, a z nichž mnozí hned po smetání
konšel novomstských z msta utekli, ale

pozdji optn se vrátili. Nyní zmocnil se

všech odprc Husit takový strach, že kdo
mohl utekl nebo kdesi se skryl. Preláti,

farái i mniši, práv tak jako bohatí nmetí
kupci a mšané, hledali bezpeného úkrytu

bu na Vyšehrad nebo na hrad pražském
pod ochranou královských žoldné, nkteí
uchýlili se pak i na venek do tvrzí. Záš
utrpným píkoím podráždného lidu byla

zejména vi mnichm tak veUká, že kde-
koli se na ulici mnich objevil, staí i mladí

na nho pokikovali: >V sak, mniše, v sak!<

(t. j. do pytle) a tak dlouho jej honili, pokud
nepodailo se mu nkde se ukrýti.

Prvým klášterem, na který lid útok pod-
niknul, byl rozsáhlý klášter kartusián na
Smíchov, založený Janem Lucemburským
r. 1341. Mniši tito byli vtšinou Nmci a

u lidu ve veliké nenávisti pro své horlení

proti mistru Janu Husovi v r. 1414. Bylo to

na veer dne 17. srpna, když rozezlený lid

u velikém potu vedral se do kláštera, všechny
mnichy schytal a provazy svázal, naež vtrhl

do kostela i do cel mnišskýcb, vyprazduje
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vše, co ve špižírnách i sklepích nalezl. Po
té s velikým rykem i hmotem vedeni byli

zajatí mnichové do msta, jsouce terem
úsmšk svých zjímatel i jiných obyvatel.

Zavedše je pak pes most na Staré msto,
vpravili je na smrt ustrašené do žalá na
radnici staromstské. Ze lid, vínem v kláštee

vypitým opojený, rzných výstedností se

dopouštl, je pochopitelné. K jakým až bez-

uzdnostem rozjaení to dospívalo, vysvítá

z toho, že jeden z útoník navlékal na se

roucha mešní a v tchto po mst rzné
kejkle a šprýmy provádl, a to takového
druhu, že i rozvážnjší Husité s ošklivostí

se od divadla takového odvraceli. Ovšem
tento >žert« zaplatil trochu draho, nebo
jednáním tím rozhoení konšelé mstští ne-

chali jej pro rouhání zatknout a konen
i kázali jej stí ti.

Dne 18. srpna dokonána úplná zkáza

kláštera kartusiánského, který byl zapálen

a až do základ shoel, takže jen holé zdi

z nho zbyly. Téhož dne také vtrhnul vzbou-

ený lid do kostela P. Marie na Louži (na

nynjším Mariánském námstí), kde rozbil

v kapli tam se nalézající skvostný gotický

náhrobek, jejž dal si ješt za živobytí svého

postaviti bývalý arcibiskup pražský Albík

z Uniova, té doby probošt na Vyšehrad,
který téhož dne z Prahy utekl a pak kdesi

v cizin život svj dokonal.
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Dne 19. srpna oboil se lid na domy
veejných nevstek, t. zv. hampejzy, a po-
boil je tak, že nezstal kámen na kameni.
Tím první váše zloby vyburácela a lid na
njaký as se utišil. Konšelé použili této

píležitosti a zajaté mnichy s bezpeným
prvodem vypravih do Sedlce u Kutné Hory,
kde v tamním kláštee bezpeného úkrytu
našli.

Podobné vci jako v Praze daly se na
eském venkov. Tak dne 20. srpna oboil
se lid na dominikánský klášter v Písku,

mnichy zjímal nebo vyhnal, klášter zapálil

a do základu poboil. Po té následoval

Hradec Králové, kde mšanstvo vedené
fanatickým husitským knzem Ambrožem,
zniilo kláštery minoritský a dominikánský
a zmocnilo se hlavního chrámu sv. Ducha,
který do té doby Nmcm náležel. Cechové
plzeští rovnž poplenili kláštery minoritský

a dominikánský ve mst se nalézající. Po-

dobný osud stihl také dominikány v Kla-

tovech a Lounech a minority v Zatci.

Zatím co se toto dalo ve mstech, po
venkov piln poádány hromady lidu i
tábory. Zejména na hoe Tábor u Chrášan,
kde poádáno poprvé ono veliké shromáždní,
o kterém jsme se díve zmínili, konány nyní

pravideln v urité dny schze takové; dále

pak konány tábory na návrší u Velkého
Hlasiva nedaleko Mladé Vožice a dáno ná-
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vrší tomu jméno Beránek, na Bradle
u Kamenice pod Lípou, na vrchu zvaném
Bzí Hora kdesi na Budjovicku, také u Plzn
a piinním díve již vzpomenutého knze
Ambrože z Hradce n. L. také na vrchu nad
mstekem Tebechovicí v Hradecku, kterýž

oznaen jménem Oreb. Na táborech tchto
pipravoval se lid husitský k novým zá-

pasm, které v Cechách nastávaly.

Jedinou útchou i nadjí v tchto pro

katolíky smutných dobách byl král Sigmund,
bratr Václavv, který ml nyní dosednouti
na trn eský. Sigmund byl však u vtšiny
eského národa nejvýš nenávidn pro vro
lomné chování své ve pi Husov a vda
dobe o tom, zdráhal se ddictví v Cechách
nastoupiti, a to tím více, jelikož jediné, co
bylo by se mu v Cechách líbilo, bylo stíbro

kutnohorské. Marn proto pijíždli ku dvoru
jeho páni i rytíi z ech, o píze jeho se

ucházejíce. Také zemští i dvorští úedníci,

purkrabí i msta královská, hrozíce se ádní
lidu husitského, který vnikal do far, chrám
a klášter v bezuzdné vášni nie vše, co mu
pod ruku pišlo, obraceli se k Sigmundovi
o radu, co mají initi. Než tento stroje se

práv k válce proti Turkm, nejevily žádné
chuti, aby brannou mocí poádek v Cechách
optn obnovil a dal tázajícím se v odpovd,
aby do té doby nežli on do království za-

vítá, ujala se vlády ovdovlá královna Zofie,



158 Jan Diviš:

které ku pomoci mli býti nejpednjší pá-

nové zemští, tvoíce radu vladaskou, v jejíž

elo postavil pana eka z Wartenberka.
Nejvyšší purkrabí tento byl však do té doby
rozhodný pívrženec Husit, a tu aby si jej

naklonil, poslal mu Sigmund na dkaz pízn
své ád zlatého draka, který byl ped
nedávném založil a jímž jenom^ 24 rytí
kesanských mlo se honositi. ádem tím

vyznamenaní mli býti pokládáni za rovné
králi a považovati se za jeho strýce. To byla

v Cechách novinka a zdá se, že pan z Warten-
berka byl dosti marnivý, aby se na léku tu

dal chytit.

Dále odkázal Sigmund králové Zofii všecky
poklady po Václavovi v echách zddné a

všecky dchody zemské, aby v as poteby
mla ím si proti buim v zemi pomáhati.

Konen potvrdil v úad všechny králem
Václavem ustanovené úedníky.

Prvým inem eka z Wartenberka, jako

vládce zemského, bylo, že svojal do Prahy

obecný snm všech stav, na kterém jednáno
o tom, za jakými podmínkami bylo by možno
Sigmunda za krále pijmouti. Jednalo se

hlavn o to, aby echm byla zaruena
úplná svoboda náboženská, a snm usnesl

se, aby Sigmund >dal svobodu zákonu bo-

žímu a slovu jeho, a zvlášt o pijímání tla
božího a krve boží; aby hanní a kaceování
podobojích zakázáno bylo pod vypovzením
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ze zem; aby zjednáno bylo u papeže za-

stavení klateb a povolení kalicha, neb aspo
odložení a odvolání té vci až do budoucího
koncilu; aby žádný knz více na svtský
úad v zemi dosazován nebyl; aby knží
svtským zbožím, platy a lidmi nevládli, ale

toliko od svtských lidí aby mli potebu
svou podle zákona božího; aby svatokupectví

páchané skrze taxy ve dvoe arcibiskupském
a jinde po kostelích navždy zastaveno bylo;

papežské bully a listy aby v zemi teprve

tehdáž se dopouštly a moc mly, když by
král se svou radou k tomu svolil; aby ani

svtští ani duchovní lidé ped cizí soudy
ven ze zem pohnáváni nebyli; aby se zru-

šily nov zamyšlené písahy a závazky pi
svcení na knžství; aby studentm svobodné
mistrování zase propuštno bylo; kaceování
mistra Jana Husi a mistra Jeronýma aby pro
zastavení svárv mezi lidmi v celé zemi
písn se zapovdlo atd.« To byly poža-
davky v ohledu náboženském.

Požadavky politické byly již mírnjší a

vztahovaly se hlavn k hájení práv a svobod
zem eské a uchování pednosti echm
ped Nmci pi obsazování úad zemských.
K tmto požadavkm pidali konen Pra-

žané ješt nkteré zvláštní, totiž: aby krá-

lovská milost nevzpomínala zlým tch vcí,
které ped krátkým asem v mst se staly

od obce; aby pochválil a potvrdil všech na-



160 Jan Diviš:

ízení a nález vydaných od konšelu praž-

ských pro pokoj zem a msta po smrti

krále Václava, pokud nejsou na ujmu králov
cti a jeho právu; hampejzové aby v mst
trpni nebyli atd.

Sigmund, jemuž mnohé tyto lánky ne-

byly po chuti, nedal na n, dle všeho, ani

písemné odpovdi, nýbrž ukázal toliko, že

panování své íditi a vésti zamýšlí po pí-
kladu svého otce, císae Karla. Odpovd
taková ovšem stavy neuspokojila a vysláno

proto k Sigmundovi do Uher nové poselství,

jež mlo zejména vymoci uritjší odpovdi
pokud se týe požadavk náboženských.
Poselství tomuto dal pak Sigmund odpovd
následující: 2>Až do Cech pijdeme, což bohdá
brzo se stane, poradíme se o ty vci a mí-

níme je vážiti s biskupy, preláty, mistry,

knížaty, pány i msty, a to, což ádného
bude podle rady a nauení, pi tom je rá-

íme milostiv ostaviti.*

Odpovd tato dos.taten svdila o úsko-
nosti Sigmundov, jemuž prospch ímské
církve šel nad vlastní zájem a který ml
pevný úmysl, že jako vrchní ochránce její

nesvolí k niemu, co by na újmu katolicismu

v Cechách býti mohlo. Úmysl tento arcif

ješt chyte tajil, ale v Cechách bylo lidí

prozíravých dosti, aby z neuritých odpovdí
Sigmundových pravou podstatu vci po-

znali. A tak záhy došlo k tvoení stran,
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z nichž katolická pevn stála pi Sigmun-
dovi, kališnická, sestávající z mírných Husit,
byla by se s ním ráda smluvila, doufajíc, že

by jí skrovné požadavky její v ohledu cír-

kevním u papeže vymoci mohl; nejetnjší
však strana lidová, pozdji táborská zvaná,

seznávajíc, že v Sigmundovi nic dobrého ne-

vzí, pokládala ho pímo za nepítele Lech
a pipravovala se na zejmý odpor proti

nmu.
Ve stran té^ bylo pak horliv i o tom

pracováno, by Cechové a Moravané vbec
žádného krále nemli, nýbrž zídili se v ja-

kousi republiku ili v náboženském smyslu
boží obec mezi sebou utvoili, ve které ne-

bylo by žádných rozdíl stavovských.

Ku stran táborské klonil se nejvíce hd
selský, který pro víru svou nejvíce útisk
snášeti musil, dále valný poet obyvatel
mstských a i dosti chudších šlechtic.

Prvé válené provolání strany této bylo

vydáno po konání táboru dne 17. záí 1419
na B z í hoe. V nm prohlašovalo se,

»že lid schází se k jednot božské za svo-

bodu zákona božího, spasitelný prospch a

poestné dobré všeho království*. Souasn
pak ohlašovalo se, že dne 30. záí sejde se

veliká, všeobecná hromada na výšinách

»uKížkv«, tyry hodiny od Prahy na cest
k Benešovu ležících. Shromáždní toto pak
skuten konalo se, ale již o den díve nežli

Bllá Hora. 11
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bylo ureno, totiž 29. záí. Sešlo se pak
k nmu nevídané dosud množství lidu ze

všech konin zem, pšky i na vozích. Jed-

nání na valné hromad této bylo stejné jako

na pedešlých, památnou stala se toliko tím,

že fará plzeský, Václav Koranda, na

sklonku jednání vyvstal a vyzval lid k ozbro-

jenému odporu proti nepátelm svým slovy

následujícími: >Brati! vztež, že jest vinice

zakvetla, ale kozlové chtjí ji snísti; to jsou

nepátelé pravdy, lidé, kteí od krále Sig-

munda žold berou a vrným bratím násilím

chtjí brániti a jim pekážeti; protož nechote
více s holemi, ale se zbraníU

Byla to první výzva k ozbrojenému od-

poru a stala se patrn z návodu Mikuláše

z Pístného, jinak z Husince eeného,
který tou dobou byl duševním vdcem Hu-
sit a jemuž hlavn jednalo se o vymanní
Prahy z podruí vlády královské.

Po skoneném shromáždní valná ást
lidu venkovského rozhodla se, že doprovodí
dom bratry a sestry své pražské a tak zá-

stupové lidu neobyejní dorazili na noc do
Prahy a pešedše Vyšehrad, kdež jim po-

sádka královská nijakého odporu nekladla,

rozproudili se po Novém i Starém mst,
zaplavivše všechny ulice i trhy. Pražané ví-

tali je pochodnmi a zvonním po celém
mst. Na druhý den, 30. záí, vykázáno pak
venkovským poutníkm obydlí po vtšin
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v kláštee sv. Ambrože; obce pražské je

pak po nkolik dn hostily.

Rozveselený i v mysli posílený lid ven-

kovský poal po té vydatn pomáhati svým
pražským bratím ve vyklízení kostel i klá-

šter, vyhazuje odtud a nie obrazy svatých,

relikvie a nádoby kostelní, což vše bylo
v oích jeho zbyteností a dílem Antikristo-

vým Zejména zle zakusil tohoto ádní farní

kostel u sv. Michala na Starém mst, vzdoi

tomu, že byl tam faráem mistr Kišan
z Prachatic, druhdy pítel a píznivec
Husv.

Páni konšelé i mšané Starého msta
nemli ovšem z takového ádní venkovských
host valného potšení a obávajíce se vcí
ješt horších, odebrali se s purkmistrem
svým Janem Plzeským na hrad pražský ku
královn Zofii, kde radili se, jakým zpsobem
by se optn nemilých host zbyli. A po-
sléze dne 6. íjna vstoupili s nkterými pre-

láty, pány, rytíi, msty i obcemi v jednotu,

jejíž úel naznaovala zápisní listina, v níž

uvádlo se, že dje se tak »pro zjednání

svobody slovu božímu, pro hájení cti eské
i pro odvrácení potupy kacíské na národ
eský kiv uvalované.

«

Mezitím lid venkovský se sice pozvolna
z Prahy zase vytratil, ale v loupení a pusto-

šení klášter a kostel se neustávalo. Dne
18. íjna pitrhnul lid ku klášteru na SI o-
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v a n e c h. Tu postavil se proti rozzuenému
zástupu v ele mnich svých opat Pavel,

eený Medvd a drazn napomínal lid, by
ušetil kláštera ku zvelebení národa a pro
slávu jména slovanského založeného. Lid
eí tou zaražený ponkud se usmíil a spo-

kojil se pobráním skvostného náadí kostel-

ního, zárove však donutil opata, by podával
mu svátost oltání pod obojí zpsobou Po
njakém ase však mnichové, necítíce se

patrn dosti bezpenými, opustili klášter

tento, zanechavše tu opaty, kteí jako farái

lidu pod obojí pisluhovali.

Královna Zofie, jíž dostávalo se smutných
zvstí o ádní lidu husitského, jakož i o pí-

pravách, jaké lid ten iní pro dobu píští,

zakoušela nemálo strachu o budoucnost a

napomínána jsouc posly Sigmundovými, by
byla ostražitá a dbala udržení poádku v zemi,

jala se sbíuati válenou moc, v emž dostalo

se jí ochotné i vydatné pomoci nejen od
katolické šlechty a mst, ale i od Pražan
hlásících se ku stran mírnjší, ano i od n-
kterých pán, kteí sice piznávali se ku
stran husitské, ale nicmén neradi vidli

scházení se lidu po horách, právem se obá-

vajíce, že náboženské blouznní mohlo by
posléz vésti ku zjevné vzpoue poddaných
proti vrchnostem.

Královna vedle vojska takým zpsobem
zjednaného najala i znaný poet žoldné.
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vtšinou Nmc, ve služby své, vyplácejíc

jim žold z bohatých poklad králem Václa-

vem zstavených. Bylo to první stálé
vojsko v echách a nejvyšší purkrabí.

enk z Wartenberka, rozložil je posádkou
po královském hrad pražském, v kláštee
strahovském a u sv. Tomáše na Malé Stran,
v Saskem dom a v arcibiskupském dvoe
u mostu Karlova; pedmstí na Malé Stran
dal pak ješt novými sruby opatiti.

Také na venkov pijato bylo nkolik
šlechtic za žold do služeb královských a

všem královským purkrabím dán písný roz-

kaz, aby nikde více nedopouštli shromaž-
ování se lidu, zvlášt pak aby zabrániH

každému, kdo chtl by se odebrati ku dni

10. listopadu do Prahy, kde po usnesení

hromady »na Kížkách*, mlo se v týž den
konati valné shromáždní lidu husitského.

Husité pražští vidouce opatení, jaká se

dala na Malé Stran, ve hrad a i na ven-

kov, poali se jititi, k emuž nemálo svými
emi pispíval knz Jan ze Zeliva, a Novo-
mstští již radili se i o tom, jak by njakým
rázným inem hrozící nebezpeí od sebe od-

vrátili. Výsledek úady té pak byl, že dne
25. íjna 1419 podnikli útok na Vyšehrad,
královskou posádku z nho zahnali a hrad
lidem svým obsadili.

Nyní nebylo již nikomu v Cechách tajno,

že události vyvrcholily až ku zjevné válce
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domácí a ob strany také všemožn se k boji

pipravovaly. Doba prvé srážky nedala na
sebe dlouho ekati. Za nedlouho již krev

lidu eského Cechy prolitá zbarvila pdu a

pochode domácí války vržená v zástupy po
boji dychtící vzplála ohnm píšern krva-

vým . . .

Blížil se 10. listopad a lid venkovský
poal táhnouti ku Praze. Na mnohých mí-

stech sice podailo se královským purkrabím
zabrániti shromažování se lidu a znemožniti

mu cestu do Prahy Než marným objevilo

se úsilí to v jižních Cechách, ohnisku hnutí,

kde rozhodující slovo ml Mikuláš z Husi,

pod jehož vedením také velice etný zástup

lidu, muž i žen, táhl od hory Tábor z Be-

chyska. K tomuto pipojili se pak plzeští,

klatovští, domažlití i sušití, kteí, byvše

s bechyskými ^tajn smluveni, sešli se dne
1. listopadu v Z i n k o v e c h a odtud, víichni

ozbrojeni, táhli dále ku Praze, jsouce po cest
stále novými poutníky sesilováni, takže po-

sléze ítalo se jich do ty tisíc. Druhého
dne došli na noc do Beznice, tetího do
Kní na.

V téže dob zdvihli se také ozbrojení

poutníci z Ústí Sezimova nad Lužnicí

v potu asi 300 muž i žen a táhli ku Praze,

majíce vdomost, že po druhém behu Vltavy

jdou poutníci prve eení. Dne 4. listopadu
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ústetí, znamenajíce nebezpeí i nástrahy,

které jim zbrojenci královští v cestu kladli,

vypravili posly ku knínským s prosbou, zda
by se s nimi nkde sejíti a ku Praze spo-

len táhnouti mohli. A tu jim knínští vy-

pravili na pomoc na pti vozích lid branný,

le díve nežli tato pomoc k nim dorazila,

zaskoilo je mezi adiem a Jablonnou voj-

sko královské, ítající asi 1300 dobe ozbro-

jených jezdc pod vedením Petra Konopišt-

ského ze Šternberka a zpsobilo jim krvavou
porážku; 96 ústeckých pi tom bylo zajato.

Jenom nco pes sto poutník tch dobhlo
ku knínským, jim ku pomoci spchajícím.

Petr Konopištský zprvu vyzval i knínské, na
njakém vrchu se opevnivší, by vzdali se

na milost, nechtjí-li, aby stalo se jim jako

ústeckým, shlédna však, že od Knína stále

nové posily ohroženým Husitm picházejí,

kázal jezdcm svým, by se obrátili a i se

zajatci spšn odjel ku Hoe Kutné. Když
hlavní zástup knínských dospl až na bojišt
krví prvých mueník napojené, zstal tu

pes noc a druhého dne pochováni jsou ubití

pátelé s velikou žalostí i pobožností mno-
hou, naež celý zástup ku Praze se hnul,

pekonávaje veškeré pekážky královskými

v cestu mu kladené. Dne 6. listopadu do-

razil až k Novému hradu u Kunratic, kde
práv královna Zofie prodlévala a okolo té-

hož ubíral se dále do Prahy, kde zatím ve-
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liké vci se již pipravovaly. Porážka Husit
u Knína zle se vyplatila královským po Malé
Stran rozloženým, s nimiž sveden tu prvý
boj a voje husitské za vedení Jana Žižky
slavily tu prvého vítzství.
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lo. Dobyti Malé Strany — prvé

vítzství Husit.

Když dne 4. listopadu donesla se do Prahy
zpráva o tžké porážce, jakou utrpli ústetí

u Knína, tu knz Ambro ž, fará z Hradce
nad Labem, královnou Zoíií odtamtud vy-

povzený a nyní v Praze se zdržující, po-

bouil s ostatními knžími celou obec staro-

i novomstskou zvonním na poplach a záhy

ve všech tvrtích msta, na námstích i trzích

sešlo se valn lidu ozbrojeného, odhodlaného
bratím ku pomoci pospíšiti.

V kritickém tom okamžiku vystoupili

Mikuláš z Husi a Jan Zižka z Trocnova,
prohlásivše, že bHžší poteba volá lid k boji

a postavivše se v elo zástupu, udeiH na
Malou Stranu, odkud posádka královská

Staré Msto ohrožovala. Do rozvášnného Hdu
po most Karlov se hrnoucího jaly se po-

sádky královské stíleti z dl ze Saského
domu, ze dvora arcibiskupského i z králov-

ského hradu a Praha otásala se pod tímto
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hímáním hrubých kus. Boj byl neobyejn
tuhý, na obou stranách padnulo mnoho lidu,

le posléz sklonilo se pece vítzství k Pra-
žanm, kteí, a s velikými ztrátami, fortnou
mezi Lázní a Saským domem vedrali se do
Menšího msta pražského, vytlaivše králov-

ské ze všech posic ve mst, takže tito na
veer dali se na útk, hledajíce útoišt ve
hrad královském. Jedna ást Pražan hnala
pak útokem i na hrad, kdežto druhá zamst-
návala se odvážením hojné koisti, jež vít-
zm do rukou padla a po most i po vod
na Staré i Nové Msto byla dopravována.

Bojováno bylo s obou stran zuiv po
celou noc, a královna Zofie strachy trnouc,

prchla o plnoci v prvodu Oldicha z Rosen-
berka z hradu Pražského na Nový ^ hrad
u Kunratic. Jen stží podailo se eku
z Wartenberka uhájiti hrad proti útokm
rozzueného lidu husitského. Když pak bojem
unaven lid pražský vracel se zvolna k od-
poinutí na Staré i Nové Msto, zanechav
jen málo ozbrojenc k hájení posic nabytých,
vyrazili královští asi ke 4. hod. ráno z hradu
a obsadili malostranskou radnici, která stá-

vala na námstí mezi kostely sv. Mikuláše
a sv. Václava, a vybravše odtud veškeré
nalézající se tam poklady i knihy, tyto na
hrad odnesli, na cest zpátení radnici vy-

pálivše, takže shoela i s krámy a jinými
domky uprosted námstí stojícími.
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Druhého dne, v nedli dne 5. listopadu

po obd, sebraly se opt obce Starého

i Nového Msta a znovu táhly na Malou
Stranu, kde královští ješt njakou ást msta
v moci svá drželi. Opt bojováno vášniv
v ulicích a zejména na námstí, jehož hoejší

ást byla královskými osazena. Posléz musili

královští ustoupiti pesile; pi ústupu svém
vypálili však školu svatomikulášskou a mnoho
dom ped samým hradem královským, aby
vítzm pi optném útoku na hrad nepo-

skytovaly úkrs^tu. Také zjímali a odvedli

sebou jistý poet mšan malostranských,

kteí pidrželi se strany povstalé.

V odvetu na to oboil se lid na dvr
arcibiskupský, pobral v nm vše cenné
a rozliné ásti stavení toho poboil.

Zatím však dne 6. listopadu, práv
když Pražané s velikou radostí vítali zástupy

ozbrojených poutník od Knína do Prahy
pišlých, došly listy od 35 eských pán,
asi od sta rytí a od královských mst
Hory Kutné, áslavi, Kouimi a Kolína,

v nichž vypovídala se válka Pražanm pro

jich vzbouení. Tou dobou také sbírala se

již vojenská moc a ohroženým královským
na hrad posílala, takže Pražané pokládali za

rozumné od dalších útok na hrad upustit

a spokojiti se tím, že k obran Malé Strany

nadlali sruby proti hradu, zvlášt pak opev-
nili se v Saskem dom, který byl jaksi
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klíem k mostu. Po ulicích a u východ z ná-

mstí zaráželi sloupy a prchody etzy zatáhli.

Zatím celé okolí pražské naplnilo se

vojsky královskými, která Prahu oblehnuvše,

nepropouštla potravy do msta a mnoho
škod psobila drancováním tvrzí i dvor
mšanm pražským náležejících. Toho ulekli

se tito, a konšelé i starší jali se lid konejšiti,

vyjednávajíce o mír se stranou královskou.

Konen dne 13. listopadu zjednáno pímí,
které potrvati mlo až do sv. Jií roku pí-
štího. Královna Zofie i pánové zemští uvá-
zali se hájiti svobodu náboženství, jmenovit
co se pijímání pod obojí týe, v celé zemi;

naproti tomu Pražané pislíbili zabrániti dal-

šímu plenní a boení kostel i klášter a

niení obraz a jiných ozdob kostelních.

Novomstští pak uvázali se optn postoupiti

Vyšehrad moci královské. Strana, jež by
podmínek tch nesplnila, byla povinna za-

platiti pokutu 50.000 kop groš pražských.

S pímím tímto nebyl spokojen Zižka
i jiní horlivci, zvlášt venkovští, obávajíce se

ztráty prospch sotva nabytých. Yp hnvu
svém nadlali venkovští mnoho škody
v domech, kde ubytováni byli, a naloupivše
opt na Malé Stran, Prahu opustili. Totéž
uinil i Jan Zižka s Mikulášem z Husi a

Bekem Svihovským, obrátivše se do Plzn,
kde hodlali nové vojsko k obran proti

královským zíditi.
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II. Mikuláš Z Husí a Jan Žižka,

vdcové Husit.

Pi útoku na Malou Stranu poprvé inn
vystoupili na poli váleném oba tito pední
mužové husitští a vítzství v boji tom bylo

dosaženo v prvé ad vedením Zižkovým,
jemuž v dobách pozdjších pipadla úloha

vojevdce, který proslul nejen svým rozhle-

dem, ale i odvážlivostí, v jaké neml v bojích

husitských rovného.

Jest proto potebí, bychom aspo strun
dotkli se životopisu obou muž tch, kteí
v eských válkách náboženských tak význam-
nou úlohu hráli.

Mikuláš z Husí, vlastn z P í s t n é h o,

po rodné své tvrzi zvaný, byl duší hnutí

husitského, vynikaje neobyejnými dary ducha
i rázností povahy své. Byl to prozíravý di-

plomat a politik, jehož již král Václav asto
používal v rzných poselstvích i v radách

svých. Dne 16. bezna 1406 jmenován byl
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králem purkrabím na královském hrad H u s i

na Vimpersku poblíž msteka Husince.
Odtud pak stal se Mikuláš známjším pod
jménem z Hus i nebo z Husince.

Když odvrátil se král Václav od Husit
a jal se písn proti nim vystupovati, byl

Mikuláš z Prahy co nebezpený bui vypo-
vzen. Obrátil se do jižních Cech a jal se tu

lid husitský organisovati. Poádání valných
hromad po horách a využití jich k politi

ckým demonstracím bylo práv jeho dílo,

práv tak jako vyzvání k ozbrojení lidu kn-
zem Korandou na Kížkách v shromáždní
uinné, nebo seznal Mikuláš snadno z roz-

voje událostí, že národ eský, ve sporu svém
s církví ímskou nepoddajný, pipraviti se

musí k boji na život i na smrt a jal se proto

horliv ve smru tom pracovati. Lid byl

sice pro víru odhodlán podstoupiti nejtžší

protivenství, nicmén válka na obranu zá-

kona božího byla mu pece ním zavržitel-

ným, a bylo proto nutno, aby náležitost toho
byla opodstatnna i výrokem njaké auto-
rity, o který mohli by se vdcové v poí-
nání svém opíti. Za autoritu takovou po-

kládána té doby universita pražská a proto

obrátil se Mikuláš z Husi spolen se Zižkou

k této se žádostí, aby podle písma vykla,
sluší-li i brannou mocí váliti pro svobodu
slova božího a nezapovdl-li toho Kristus,

když Petrovi me do pochvy schovati kázal ?
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Universita zprvu touto žádostí byla uve-

dena do nemalých rozpak a misti i boho-
slovci dosti dlouho o otázkách tch se há-

dali, posléz však pece zvítzil proud k válce

naklonný, a usnesení university zformulo-

váno mistrem Jakoubkem ze Stíbra ve spis,

jehož podstatný obsah vyznl v tento smysl:

>Vejíti v boj mocí zbran jest jenom tehdáž

dovoleno, když nastala by nejvyšší poteba
zachování života. Byla by to nekesanská
vc, kdyby se mlo rozšiovati slovo boží

meem v rukou; pravý kesan má protivníka

svého pemáhati trplivostí a obraceti jej

láskou a pouováním: kdyby však nepítel

ukrutný chtl vrné kesany hrubým násilím

vyhladiti, a jiného prostedku nebylo, jímž

by mohli chránni a zachováni býti, pak
bojování meem pro obranu vyznava pravdy
nejen dovoleno jest, ale i naizuje
s e.«

Tento výnos panu Mikuláši stail úpln,
nebo vdl, že pro víru svou fanaticky za-

nícení Husité budou to, co vykla universita,

pokládati za zákon boží a budou odhodláni
jíti kamkoli a uiniti vše, co se jim pikáže.

Hlavní úloha nyní ovšem spoívala v tom,
vycviiti lid, vtšinou rolnický, a špatn
ozbrojený tou mrou, aby odolati mohl ne-

píteli sebe poetnjšímu.

Úkol tento zajisté velice nesnadný zp-
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sobem nejvýbornjším rozešil Jan Z i ž k a,

nepemožitelný vojevdce Husit.
Zižka ovšem nebyl novákem v umní

váleném, nebo když ve válkách husitských

se na poli váleném objevil, bylo mu již

k sedmdesáti letm a ml za sebou bouli-

vou i pestrou minulost. Jako chudý zeman
sloužil za žold v rzných cizich službách, a

zejména v Polsku po delší dobu se zdržoval,

kde válil s Poláky proti kižákm nme-
ckým a nejednu dobrou službu prvjším
prokázal. Po návratu svém z Polska zdržoval

se Zižka pi dvoe krále Václava, pomáhaje
tomuto dle všeho pi výpravách vojska krá-

lovského proti hradm zpupných pán e-
ských, kteí králi poslušenství odpírah.

Zižka velmi dobfe vdl, že tžko bylo

by se mu postaviti v otevený boj s tžkými
ozbrojenci, z jakých skládala se tehdejší

vojska pán i rytí, nebo nemohl do pole

postaviti nežli mšáky a emeslníky, vedle

nezízených houf lidu selského, který vedle

svých cep a voz neml nežli sílu tlesnou,

horlivost ve víe a neobmezenou oddanost.

Vzhledem k tomu uznal Zižka za nutné
hrubé síle eliti obratností a dmyslem.
K tomu posloužila mu v nemalé míe zna-

lost váleného umní starých íman, kterou

spojil s tehdejšími již pokroky z užívání

prachu stelného vzešlými. Z hrubé stelby
sestavil pohyblivé baterie, spojiv je s vozovou
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hradbou starých íman. Na tyto vozy své

kladl váhu nejvtší, ue s nimi podnikati

rzné obraty, spojovati je etzy, chrániti je

prkny s obou stran visutými a dle poteby
bud s voz, bud ped vozy bojovati. Tato
vozová pohyblivá hradba byl v Cechách nový
zpsob válení, který vhodn doploval práv
v zacházení s c e p e m výborn vycviený
lid selský, jehož Zižka brzy nauil všem
praktickým výpadm, obratm i pohybm,
a tak z necviených houf stalo se brzy

vojsko, ped kterým daleko poetnjší a lépe

vyzbrojená vojska z celé Evropy dávala se

na útk.
Byl-li Mikuláš z Husi duší, eknme

hlavou hnutí husitského, pak byl Jan Zižka

z Trocnova železnou pravicí, která ne-

obyejnou tíhou dopadala na nepátele lidu

eského.^
Bez Zižky nebyl by nikdy veliký zápas

Cech proti starým ádm církevním nabyl

té rozsáhlosti i svtového významu a vojska

husitská byla by asi brzy podlehla daleko

silnjším vojskm^ nepátel.

Ve Víe byl Zižka fanatikem, který pro

zákon boží nemilosrdn plenil i vraždil

všechny ty, kdo dle nho živi nebyli, maje
nejvíce namíeno na knze i mnichy, kteí

majíce lidu státi píkladem, byli dle jeho

mínní nejvtšími híšníky, pokrytci i lico-

mrníky. Nejvtší mrzkostí ped hospodinem

Bílá Hora. 12
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byla mu všeliká obojetnost, vlažnost i vá-

havost; chtl míti v Cechách jen lidi upímné,
odhodlané a pevné, by by jich i málo bylo.

Každý smír s nepáteli pokládal za vrtka-

vost i obojetnost, což mel u veliké ošklivostí.

Jinak ale dbal vždycky daného slova, by
bylo to i nepíteli.

Byl-li Zižka výborným váleníkem, nebyl

nijak politikem. Výhody vítzstvím získané

nedovedl využiti po stránce politické, nebo
nedostávalo se mu k tomu náležitého roz-

hledu. V tom smyslu doploval jej výten
Mikuláš z Husí, který však ku veliké škod
celého hnutí píliš^ pedasn zahynul. Osob
niho prospchu Zižka nikdy nevyhledával,

po jmní ani po sláv nebažil. Vždy spoko-
joval se oznaením bratra, jako každý
jiný bojovník a zemel tak chudým, jakým
byl od poátku.

Zižka byl i lovk litern vzdlaný, a

listy posud zachované svdí o jeho vytí-

beném a výmluvném slohu. Pokládá se také

i za skladatele válené písn Tábor poí-
nající slovy »Kdož jste boží bojovníci*.

Podle starých zpráv byl Zižka postavy

nevysoké, avšak složité a silné, tváe kulaté,

plecí i prsou mohutných; nos ml prý orlí,

ústa dosti veliká, bradu vždy holenou s temno-
hndými hustými kníry po zpsobu polském,

jakož i kroj nosil vbec polský.
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O rodu jeho ví se velmi málo. Ml bratra

mladšího Jaroslava, který bojoval pod
ním ve vojšt táborském, ale nijak nevyniknul,

ujce ehoe, neznámého píjmení, který

nechal mu v áslavi náhrobek postaviti,

a tetu Annu, které obec Nového msta
pražského darovala r. 1428 dm v Kižalov,
nynjší to ulici Panské.
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12 Exekuce kutnohorské.

Msto Hora Kutná již od poátku vy-

znamenávalo se nejhorlivjším odporem proti

Husitm. Vc ta byla zcela na snád, nebo
pevážnou ást obyvatelstva, a jmenovit
vrstev zámožnjších, tvoili Xmci eskými
králi k dobývání rudy stíbrné i ražení penz
sem povolaní, kteí nemalým výsadám se

tšili a v rozmáhajícím se hnutí husitském,

Xmcm nejvýše nepátelském, vidU ohro-

žení svých privilegií i dobrého bydla, jaké

v Hoe mli. Jsouce nad to horlivými kato-

líky, kteí msto své hojnými kostely vy-

zdobih a bohat je nadaH, stah se nejúhlav-

njšími nepátely Husit, jimž za vyloupení

kostel a poboení klášter v Praze mstiU

se zpsobem nejvýše nelidským.

Jakmile dopadli nkde echa k husitismu

se piznávajícího, který víry odpisáhnouti

nechtl, jali se jej páliti i všelijak muiti a

posléz i život jeho utratili. Zejména oblí-

beným v Hoe zpsobem exekuce bylo há-
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zení Husit do šachet, v nichž na stíbrnou
rudu se dolovalo. Tak stalo se i všem 96
zajatým poutníkm od Ústí Sezimova, které

Petr Konopištský u Radíce zajal a do Hory
pivedl. Byly to jedny z prvých obtí.

Zuivost kutnohorských, jimž v ele stál

nejvyšší mincmistr Mikuláš Div cek
z Jemništé. nkdy pítel Husv, nyní za-

písáhlý nepítel Husit, šla^ až tak daleko,

že za každého husitského echa platili po
jedné, za knze po pti kopách pražských,

následkem ehož chasa hornická i mstská
poádala pravé honby na Husity, zejména
na t. z v. Táborníky, t. j. ty, kteí na horách

se scházeli, a kde kterého dopadla, ihned

k mstskému právu jej dodala. V té dob
mli kati v Hoe tolik práce, že asto je to

až pemáhalo a oni služby své odepírali,

nebo všichni zajatí byli vesms, nkteí po
sttí hlavy, jiní za živa, do rozliných šachet

okolo kostelíka sv. Martina ped kouimskou
branou vmetáni; nejvíce pak do dol: Gdule,

Kukle, Martina, Starých i Mladých Kocour,
jak šachtám tm íkali, také Tábor jim

pezdívajíce, posmšn utšujíce táboruchtivé

Husity, ukazujíce jim hrob ten hluboký.

Stávalo se také astji, že bylo-li zajatc

mnoho, dala se exekuce tím zpsobem, že

svázán byl jeden k druhému a prvému v ad
velký kámen na krk zavšen, naež bylo do
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nho streno, on pak tíhou svou všechny
ostatní v dl za sebou strhnul.

V msíci hstopadu 1419 podnikH do-

konce horníci kutnohorští vpád do msta
Kouimi, kde nalézal se fará mistr Jan

Chodák, který s kaplany svými k husitství

se piklonil. Mšané kouimští, vtšinou také

Nmci, nejspíše sami oznámili to kutno-

horským, kteí faráe i jeho kaplany, jakož

i nkteré konšely a obecní starší jali, spou-

tané do Hory odvedli, zde do vzení uvrhli

a po nkolika nedlích je všechny za živa

do šachet vmetali.

Takovým zpsobem povraždili kutno-

horští v krátké dob 1600 lidí, a bhem tí

let, pokud Pražané je nezkrotiH, na pl
šestá t i si c el

Nejen vŠak v Hoe Kutné, i na jiných

místech zpsobem nemén krutým proti

Husitm se vystupovalo. Na Plzesku byl

to jmenovit Bohuslav ze Svamberka, pán
na Krasikov, který byl v pronásledování

Husit neúnavný.
Zvláštní ukrutností vyznamenával se i

rytí Racek z Janovic, pán hradu Riesenberka,

který spojiv se s nkterými bavorskými ry-

tíi, jal se pleniti zboží náležející mstu
Klatovm, jehož mšané vyhnavše Nmce
i mnichy z msta, k husitismu se piznali.

Pi vpádu svém v listopadu 1419 zajal Racek
knze klatovského Jana Ná kvasu, který
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osadníkm v okolních vesnicích svátostí pod
obojí pisluhoval, a vydal ho v ruce Bavo-
rákm jako odmnu za pomoc mu poskyt-

nutou. Tito probodali Nákvasovi ob ruce,

ranami provaz protáhli a provazem tím ke
stromu jej pivázali, naež za velikého jásotu

jej upálili.

Rozumí se, že takovéto hanebnosti i ukru-

tenství nezstávalo bez vlivu na lid husitský,

který touhou hoel zlé zlým optn splatiti,

a tak jedno ukrutenství vyvolávalo druhé a

zem eská hynula v moi bd a utrpení

bez konce pro nešastné to poblouzení myslí

a pro zatvrzelost ímské kurie, která lpla
na mrtvých formalitách a nedopouštla, aby
každý vil tak, jak sám za dobré uznával.
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13. Pokoení se ech ped Sig-

mundem a jeho zpupnost.

Král Sigmund vrátiv se dne 15. prosince

1419 z nezdaeného tažení proti Turkm do
Brna, svolal do msta toho na snm eské
i moravské pány, rytíe i msta. Dostavila

se sem i královna Zofie, papežský legát

Ferdinand, biskup lucký a veliké množství
šlechty, biskupové i zástupci mst^ a purk-

rabí hrad královských. Královna Zoíie slo-

žila tu v ruce Sigmunda svj úad vladaský,
který po tyry msíce s nemalým^ starostmi

z^astávala, Sigmund pak správu Cech svil
ekovi z Wartenberka, Václavu z Dube na
Leštn a Jindichu z Elsterberka, Nmci
z Foitlandu, v západních echách usedlému.

Stavové eští složili mu zde slib poddanství

a vrnosti, a to jak se strany katolické, tak

i se strany podobojí neohlížejíce se na to,

že pro jejich pítomnost byl v Brn prohlá-

šen interdikt a všechny bohoslužby byly za-

staveny. Pražané vypravili hojné a vzácné
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posly ku pivítání Sigmunda, kteí dne 27.

prosince za zvuk trub s velikou nádherou
do Brna vjeli. Sigmund pipustil je k sob
teprve dne 29. prosince, a tu oni ped ním
pokleknuvše, dle starodávného obyeje mu
od obcí pražských pozdravení vyizovali, za

krále a ddiného pána jej pijímajíce a pro-

síce, by jim milostiv prominouti ráil, co

se poslední dobou v Praze stalo. Sigmund
maje elo zamraené neobyejn dlouho
kleeti je nechal a posléz osopil se na n
slovy tvrdými a hrubými. Nežli pak je od
sebe propustil, dal jim písný rozkaz, aby
na dkaz poslušenství dali v Praze bez od-

kladu odstraniti všechny po smrti krále

Václava v ulicích postavené sloupy a etzy,
jakož aby i rozboiti kázali všechny sruby

a ohrazení proti hrs.du pražskému postavené

a posléz aby nedopouštli mnichm a jepti-

škám až do jeho píjezdu do Prahy jakého-

koli píkoí initi; jen pod tmi podmínkami
že bude jim králem milostivým.

Poslové veškeré to pokoení klidn pi-
jali a dne 2. ledna 1420 do Prahy se na-

vrátili.

Než Sigmund nepestal toliko na tomto
pokoení posl pražských, nýbrž sesadil

z úad všechny úedníky zemské a purkrabí

hrad královských k husitismu naklonné a

na jejich místa jmenoval rozhodné katolíky.

Dále písné rozkazy vydal/ ku všem králov-
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ským mstm a úadm, aby varovaly se

všeho viklefství a stavily všechny neády a

rozbroje proti svaté ímské církvi, odbojným
mstm Plzni, Písku a Hradci Králové .aby

nebyly radný ani pomocný, lidu aby nedo-
pouštly scházeti se více na horách a tak
zvaných táborech, nýbrž všechny neposlušné
aby bez milosrdenství ztrestaly.

Vydav pak všechny tyto písné rozkazy,

skonil snm v Brn a odebral se do Vra-
tislavi, aby tam s nmeckými knížaty sn
moval a o krocích, jež by proti Cechm pod-
niknouti se mly, se uradil.

Pražané zatím vyslechnuvše navrátivší se

posly své, nemálo poklesli na mysli a ne-

troufajíce si ve zjevný odpor proti Sigmun-
dovi se postaviti, hned 4. ledna 1420 všechny
sloupy a etzy dali z ulic do radnice od-
nésti, sruby a ohrazení proti hradu pražskému
udlané poboiti a v celém mst bylo jmé-
nem královským a konšelským provoláno,
aby všichni svtští i duchovní, kteí ped
Husity byli z msta utekh, svobodn se na-

vrátili a nikdo aby se více neopovážil pod
nejpísnjší pokutou kivdu jim initi, zejména
pak po ulicích na knze a mnichy pokiko-
vati a je pronásledovati.

Vrátili se tudíž kanovníci, farái i jiní

knží a mnichové, též mšané a kupci, po-
nejvíce Nmci, majíce velikou radost z této

zmny a doufajíce, že od tch zpropadených
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kací brzy budou osvobozeni. Jedva že však

byli nebezpeenství zbaveni, jali se opt lidu

se posmívati a tleskajíce rukama, kieli:

>Tiž tito kacíští Husité a Viklefisté za své

vezmou a pojdou!* Souasn pak radili se

i o tom, jakou pomstu by nad nimi provedli.

Za takových pomr lid husitský nemálo
poklesl na mysli, hroze se nebezpeí, jaké

v dobách píštích ho oekávalo V této dob
všeobecné zmalátnlosti, kdy rázní Husité

vidli spásu svou jedin ve zbrani a v ráz-

ných inech, upadala vtšina lidu v nábo-
ženské blouznní, ve kterém domnívala se,

že nadešla doba, kdy podle evangelia Ma-
touše nadchází tisíciletá íše Kristova a konec
svta. V tomto blouznní byl lid podporován
i samotnými knžími, kteí hodlali je k jistým

úelm využitkovati. Zejména byl to mladý
knz Martin Houska z Moravy, který

v kázáních svých prohlašoval, že nadchází

onen konec vk, kdy všechno zlé na zemi
vyplenno býti má; že minul as milosti a

slitování a nastal as pomsty; trest sprave-

dlivý že zachvátí každého, kdo neutee se

rychle k » horám* ; obydlí híšných a pokr^-tc
že jako Sodoma zahynou, a i Praha jako

nový Babylon že ohnm nebeským pohlcena
bude; jen v pti mstech, totiž v Plzni,
Klato vec h, Z atc i, Lounech a Slaném
že spravedliví najdou ochranu a spasení; že

však i oni jsou povinni piln piiniti se.
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aby všecko zlé na zemi vyhlazeno bylo;

potom že Kristus, sstoupiv ve vší sláv své

s nebe, založí na zemi novou íši pravdy a

spravedlnosti, ve které nebude již ani pána
ani parobka, ni híchu ni bolesti, aniž zá-

kon jiných nežli zákonové živého ducha
svobody. Ti pak, kteí potom ješt pebudou,
navráceni jsouce do stavu rajské nevinnosti,

že nebudou již cítiti poteb ani strastí tles-

ných, aniž jim bude potebí svátostí církev-

ních ku posvcení svému.
Z uvedeného zejmo, že i knzi husitští

dobe dovedli využiti lehkovrnosti lidu, zí-

skávajíce jej pro tajné zámry své. Následek
podobných kázání také byl, že mšané
i sedláci ve všech krajích eských i morav-
ských u velikém množství prodávali domy
i statky své, a s rodinami svými pospíchali

k jmenovaným horám«, to jest mstm,
skládajíce peníze své do rukou knží, jako
druhdy prvotní kesané skládali je k rukoum
apoštol.

Z toho vyvinul se hned z poátku jakýsi

zpsob spoleného jmní, z nhož pozdji
v Táboe vyvinul se naprostý komunism.

Na štstí toto náboženské blouznní Hu-
sit netrvalo dlouho a jediná sekta Adamit,
která v nm setrvala, upadnuvši pozdji
pímo v náboženské šílenství, byla samotnými
Tábority vyhlazena.
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14. Další postup dj válených.

Zižka tou dobou v Plzni sbíral vojsko

husitské a maje dostatené moci pohromad,
vyhnal z msta všecky katolíky, mstské
hradby kázal opraviti a kde co chyblo do-

plniti, návodem faráe Korandy pak rozkázal

poboiti všecky kostelíky, domy i dvory
na pedmstích, v mst samém, pak kláštery

již díve vyhnaných Minoritu a Dominikán.
Mezitím co Zižka takto v PÍ mi se opevoval,
chtje zde zíditi stanovišt moci své, poínal
si podobným zpsobem Mikuláš z Husí na
nedaleké Zelené Hoe, kterou pektil
na horu Olivetskou, hojn lidu ozbrojeného
kolem sebe shromáždiv. Proti Zižkovi i

Mikuláši pozdvihl se však Bohuslav ze Svam-
berka, který obdržev hojn penz od krále

Sigmunda, siln se ozbrojil a proti Husitm
do pole vytrhnul. Se Zižkou setkal se dne
2. prosince u tvrze Nekme, ale akoliv
ml po boku více než dva tisíce lidu pšího
i jízdného, pece Zižka s nepomrn menším
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vojskem zpsobil mu porážku, takže na útk
dáti se musil. Za to obrátil se k Zelené

Hoe, odkud zahnal Mikuláše z Husi. Mezitím
vojska královského u Plzn stále pibývalo
a posléz vyslán podkomoí královský Václav
z Dube s velkou brannou mocí, aby vzrst
Zižkových vojsk zastavil a válce konec uinil.

Zižka seznav, že nebude mu možno v Plzni

se udržeti, pijal nkterými pány pražskými
nabídnuté mu pímí a uvolil se, že opustí

Plze se všemi, kdož by s ním jíti chtli,

pod tou podmínkou, že mstu Plzni svoboda
kalicha i pijímání pod obojí pojištna z-
stane a jemu s veškerým lidem bezpený
prchod na nový Tábor dopán bude.

Pánové zavázali se podmínky ty dodržeti,

a tak Zižka okolo 20. bezna 1420 se svými
vrnými Plze opustil a Václav z Dub vlády

v nm se ujal. ^ Prvým jeho inem bylo, že

nedbaje slibu Zižkovi daného, vydal msto
v ruce katolík, kteí za krátko všechny
Husity z msta vyhnali a Plze od té doby
stala se nejpevnjší baštou katolík v Cechách.

Nedlouho po tom co sbhly se vylíené
události, znieno bylo msto Ústí Sezimovo
a opodál tohoto na místech zpustošeného

msta Hradišt založeno msto Tábor, jež

stalo se od té doby hlavním stediskem
Husit a kteí i po nm pijali pak jméno
Tábor i Táboit .
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Struný píbh celé události byl násle-

dující: Ústí Sezimovo náleželo v té dob
(1420) Oldichu z Ústí, mladšímu bratru

pana Jana, který, jak známo, mistru Janu

Husovi v r. 1413 bezpený útulek na Kozím
Hrádku po jistou dobu skytal. Pan Oldich
byl naproti tomu horlivý katolík, který po

rozkazu krále Václava již 16. dubna 1419

nejvý.stednjší knze husitské z msta vy-

pudil a když pak hádky náboženské mezi

obyvately nabývaly ve mst vždy povážli-

vjších rozmr, vypudil z msta i všechny

obyvatele po husitsku smýšlející.

Toho tžce nesl synovec jeho Prokop
z U s ti, mladší syn pana Jana, po otci i matce

horlivý Husita, který umínil si pomocí svých

vrných panství po otci se zmocniti. V tom
byli nápomocni bývalý zvona Hromádka a

husitští knží Vaniek a Jan Bydlinský, kteí

pivedli mu mnoho lidu selského, s nímž po
nkolik dn i noci v lesích se skrývali, až

pak v noci po masopustním úterku na po-

peleni stedu, 21, února 1420, po plnoci
k mstu pitrhli a ve srozumní s páteli ve

mst je oekávajícími bez obtíží do msta
vešli, katolíky a mnichy v tamním kláštee

dominikánském pepadli a koho mohli zjímali.

Mniši spasili se útkem a rovnž i pan Oldich
byl nucen ukrýti se na tvrzi své Sedlci.

Husit od té chvíle v Ústí stále pibývalo,

ale Hromádkovi jako vdci a nejdmyslnjší
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hlav se v nm nelíbilo, nebo leželo v ní-

žin pi ece a neposkytovalo dostatené
bezpenosti. Naproti tomu zalíbilo se mu
staré Hradišt, nedaleko odtud k západu

nad ekou Lužnicí ležící, kde Pemysl Ota-

kar II. msto vystavti kázal, jež bylo však

roku 1268 od pana Sezimy z Ústí zkaženo.

Opuštné msto to náleželo v té dob star-

šímu bratru Prokopa, panu Janovi z Ústí,
který sídlil na pozstalém hrad, jemuž nyní

Ko t n o v íkají, a který také ped nedávném
staré zdi mstské opraviti nechal.

Hromádka s lidem svým po krátkém do-

bývání opanoval místo to a seznav jeho

výhodnou polohu, pokládal, že by z nho
dala se snadno zíditi pexnost nedobytná,

proež nemeškal o tom podati zprávu Ziž-

kovi do Plzn, který uváživ všechny okol-

nosti, vzkázal, by se tam jenom usadili a

bez meškání vyslal také rytíe Chvála Re-

pického z Machovic s dostatenou brannou
mocí, aby nové osad potebné pomoci po-

skytnul. Tak stalo se místo to záhy shro-

maždištm i zbrojištm bratí táborských,

nazváno jsouc Hradišt hory Tábor.
V téže dob co Zižka z Plzn vytáhl,

upadl i Písek v moc vojska královského.

Po dobytí msta toho chtli vdcové vojska

královského, Petr Konopištský ze Šternberka

a Mikuláš Divek z Jemništ táhnouti k Plzni,

uslyševše však, že Zižka Plze již opustil a
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ku Štkni táhne, usmyslili si ho stíhati.

Rovnž i pan Jindich z Hradce táhl za

Žižkou, takže všeho vojska královského í-

talo se pes 5000 jezdc dobe ozbrojených,

které lid železnými pány nazýval. Zižka

naproti tomu neml více nežli tyry sta lidí

i se sestrami a práaty, totiž pacholíky, kteí

7. prak kameny házeli. Za takových okol-

ností nemohl se Zižka v oteveném boji

s vojskem královským setkati, a pešel proto

25. bezna 1420 rychle pes eku Otavu,

protáhl vsí Sudomí a pospíchal tak

rychle dále, že útku se to podobalo. Za
ním jako mrana hnali se houfové královští,

s druhé strany eky pak táhl proti nmu
pan Jindich z Hradce s lidem svým. Zižka

nemoha se srážce vyhnouti, bystrým okem
vyhlédl si stanovišt u rybníka nazvaného

> Škaredý*, který byl tou dobou bez vody,

a s vozy svými ku hrázi piraziv rozestavil

je tak, že jezdci královští, chtjíce hnáti úto-

kem, s koní slézti musili. Tu pak nastal boj

velice krvavý, který potrval od odpoledne

až do tmy. V boji tom padlo etn bojov-

ník husitských, mezi nimi i statený Benk
Švihovský z Riesenburka, jehož ztráty Táboi
velice želeli, a asi 30 bratí ocitlo se v zajetí,

jež Divek z Jemništ na Hory Kutné do

šachet chtl dodati. Mnohem vtší ztráty

utrpli však královští, kteí s velikou škodou
byli pinuceni porznu odtáhnouti. Zižka

Bílá Hora. 13
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opanoval bojišt pobitými jezdci pokryté ai

druhého dne na úsvit odevzdav ranné
v opatrování okolním vesnianm, sešikoval

vozy své a táhl ku hradu Ujezdci nad
Vltavou pod mstem Týnem, kam pirazila

k nmu již posila z nového Tábora, která

jej pak na Tábor provodila. Zde již celá

osada oekávala hrdinného vdce, vítajíc ho
s velikou ctí a plesáním. Mrtvola padlého

Breka Svihovského, svatého mue-
níka pravdy, jak jej nazývali, byla tu pak
s velikou ctí pochována.

Zižka uznal položení Hradišt hory
Tábor za výborné a uinil ihned také opa-

tení pro lepší opevnní místa toho. Nedlouho
po jeho píjezdu zízena i opravdivá vláda

ve vojenské obci této a zvoleni za starší obce
i hejtmany: Zižka, ^Mikuláš z Hus i,

Chval epický a Zbynk z Bu-
chová. Tmto dána plná moc v obci a všichni

obyvatelé zavázáni poslouchati jejich rozkaz
Prvý rozkaz takový byl, aby všichni obyvatelé

v Ústí Sezimov ješt zstavší se ženami

i dtmi pevedeni byli do nového Tábora
a Ústí aby bylo poboeno i spáleno, což

stalo se dne 30. bezna. Místo to zstalo

od té doby pustým, až tepive v minulém
století vznikla tam nová osada, které dáno
vhodné jméno Starý Tábor.

Lidé usedlí rozdlili si mstišt na Tá-

boe mezi sebou a jali se tu stavti kobky
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a boudy pro první potebu; kdekoli se kdo
usadil, tam pak po ase i dm ze deva
nebo z lepenice si vystavl. Bojovníci tábor-

ští po delší as mli ležení své pod plát-

nými stany. Uprosted msta ponecháno pro-

stranné námstí, kde stroje válené i zásoby

byly rozestaveny. Po ase byl tu vystaven

i devný kostel, ovšem bez jakýchkoli

umleckých okras, které knží táborští za

zbytené a híšné vyhlašovali.

Po sboení msta Ústí udeili Táboi na
tvrz Sedlec, kde skryl se zapísáhlý jich

nepítel Oldich z Ústí, a vzavše tvrz útokem,

pana Oldicha cepy ubili a tlo jeho do ohn,
uvrhh. Celá posádka byla bez milosti pobita

poklady tam nalezené na hromadu sneseny

a spáleny a posléz tvrz až do základ po-

boena. Z bojovník posádky té ponechali

Táboi šest pednjších na živu, prohlásivše,

že kdo z nich život zachovati chce, musí

soudruhy své v souboji pemoci a hlavy

jim srazit. Tu vystoupil jakýsi Pinta, chopil

se mee, svým druhm hlavy zutínal a pak
k Táborm se pidal. Smutný a hnusný byl

to žert, který bojovníkm táborským nijak

ke cti nesloužil. —
Žižka zatím dne 5. dubna v noci vytrhl

z Tábora a ped úsvitem vpadl do Mladé
Vožice a oboil se na ^železné pány«,

kteí po bitv uSudomevpotu asi2000muž
pod vedením Divka z Jemništ zde se utábo-
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ili. Táboi msteko vypálili a železné pány,

kteí na hrad utéci nemohli, bud pobili nebo
zjímali a mnoho koisti uchvátili. Hradu
Zižka nedobýval, nýbrž smluvil se o výmnu
zajatých za vzn z bitvy u Sudome, kteí

již do Kutné Hory odvedeni byli, a tak za-

chránil život ticeti svým lidem. Nejvtší cenu
mli však pro Zižku ukoistní kon a zbroj,

nebo nyní mohl si zíditi pro svoje vojsko

i jízdu, které do té doby postrádal.

Zižka ovšem nemeškal tak uiniti a tak

za krátko ml malé sice, ale dobe vycviené
vojsko, se kterým eliti mohl již i sebe vtší

moci nepátelské.
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15. Vyhlášení kížové války

proti echm.

Král Sigmund hned po novém roce 1420
odebral se z Brna do Vratislavi, kam svolal

sjezd knížat íše nmecké a setrval tam až

do poátku dubna téhož roku. Ml tu jednání

mnohá, nejvíce však zamstnávaly ho pí-
pravy k válenému tažení proti kacíským
echm. Že bez krveprolití ech se nezmocní,

vdl na jisto, avšak nemaje dostateného
vojska pi sob, odkládal s tažením do Cech,

vyjednávaje nejprve s papežem Martinem V.,

aby mu povoUl desátek z duchovních statk
nkolika zemí a vedle toho abv vyhlásil vše-

obecné kižácké tažení proti echm. Sám
pak uložil všem kostelm, klášterm i mstm
královským v Cechách znanou da, které

mlo se použiti k opatení vojska.

Proti nekatolíkm vystupoval Sigmund
i ve Vratislavi s písností neúprosnou. Tak
dal pro víru 26 obecních starších vratislav-

ských veejn stiti a znamenitý mšan a kupec
Jan Krása od Vnek, který tou
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dobou ve Vratislavi dlel a v husitské horli-

vosti své byl tak neopatrný, že jednání sboru

kostnického veejn pohanil a odsouzeni mistr
Jana Husi i Jeronýma za nespravedlivé pro-

hlásil, byl jat a ped soud knžský postaven.

Když pak výroky své odvolati nechtl, byl

za kacíe prohlášen a. dne 15. bezna 1420

na rozkaz Sigmundv komi po ulicích vláen
a posléz na hranici upálen. Za dva dny po
této strašné exekuci došla do Vratislavi

papežská bulla, dne 1. bezna ve Florencii

vydaná, kterou vyhlášena kižácká válka
a veškeré kesanstvo voláno do zbran
>k vykoenní Viklefist, Husit a jiných

kací «. Papežský legát Ferdinand, biskup

lucký, se Sigmundem do Vratislavi pišedší,

ihned bullu tu u pítomnosti arcibiskup,

biskup a prelát, též i knížat íšských

a mnohých cizích vyslanc peetl a brzy

poala se v etných opisech rozesílati do zemí

blízkých i vzdálených.

Sigmund pak ihned pítomné stavy íše

nmecké žádal za vydatnou pomoc na vy-

plenní všeliké zloby kacíské v echách.
eští pánové i rytíi, kteí Sigmunda do

Vratislavi u znaném potu provázeh, a to

jak katolíci, tak strany podobojí, uslyševše,

jak pi vyhlašování války kížové jméno eské
se tupí a hanobí, rozhoen dávali nelibost

svou veejn na jevo, avšak Sigmund nijak

si toho nevšímal. —
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Nemalé vzrušení vyvolaly zprávy došlé

z Vratislavi v Praze a to jak o umuení kupce
Krásy, tak o vyhlášení kížové války proti

echm. Knží husitští také piln piiovali
se o to, by pohnutí mezi lidem dosáhlo

stupn nejvyššího, nebo líili Sigmunda jako

nejhoršího a nejurputnjšího nepítele všech

vyznava pod oboji a zejména byl to Jan
ze Zeliva, který mysle poslucha svých fanta-

stickými obrazy rozplameoval a k boji proti

Sigmundovi nabádal. A tak po krátké dob
sklíenosti vzrostla bojechtivost lidu mrou
neobyejnou a každý jen touhou hoel po-

mstíti se na nepátelích, kteí o vyhubení
národa eského usilovali.

Pražští Nmci i bázlivjší katolíci necítili

se již v Praze bezpenými, a asi sedm set

staromstských a rovnž tolik i novomst-
ských rodin opustilo domy své a uchýlily se

bud pod ochranu královských posádek na

hrad pražském a na Vyšehrad anebo si na

rozliných hradech a tvrzích útoišt hledaly.

Zatím obec pražská vážn k boji se pipra-

vovala. Dne 3. dubna shromáždila se veškerá

obec i s knžími a mistry husitskými na
radnici staromstské a tu museli se konšelé

slavnou písahou zavázati, že pi kalichu

vrn setrvají. Zárove zvoleni tyi hejtmani

pro Staré a tyi pro Nové msto, jimžto

klíe od radních dom i bran mstských
odevzdány a kterým naprostá poslušnost všech
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obyvatel pislíbena. K ruce každého z hejt-

man pidáno deset podhejtman a všechna
obec na radnici pítomná písahou se zavá-

zala, že ani hrdel ani statk svých pro obranu
kalicha litovati nebude. O tom všem uinn
zápis a po pipojení peetí to stvrzeno.

Dalším poinem obou mst pražských
bylo vydání manifestu ku všem echm
a zvlášt k mstm eským, v nmž slovy

prudkými a rozhodnými vyzváno obyvatel-

stvo království eského, aby odevšad vyslalo

do Prahy muže vlasti i národu vrné, kteí
by se uradili vespolek, co v dobách tchto
initi. V manifestu tom vysloven i trpký
stesk na církev ímskou, která nikoliv jako
máti, ale jako macecha i nejukrutnjší ha-

dice smrtelný jed co^plod svj ze zloeené
povsti poatý na Cechy vylila, když na
družebnou nedli (17. bezna) ve Vratislavi

kíž, ono znamení trplivosti a milosti boží,

nyní ke vzteku a vraždní proti nim krva-

výma rukama vyzdvihla, nižádného ádu bo-
žího ani lidského v tom nezachovavši; ana
slibnou lží odpustk vábí Nmce, pirozené
Cech nepátele, k tomu, k emu oni sami
již dávno chu mají, aby totiž vykoenili
národ eský a v jeho zemi sami se usadili.

Nmci by sice žádné píiny nemli, avšak
na eský jazyk vždy se zlostní, a jako jsou
slovanskému jazyku uinili v Míšni, Prších
a v jiných zemích, a jej vyhnali, tak i e-
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chm uiniti mini a zasednouti v sídla jejich.

To zlost jest nade všecky zlosti, a kdo že

Lech jest, an slyše o ní, nepohne se ve
hnvu svém ? kdo pate na ni nerozplyne se

v slzách?

Manifest tento nezstal bez hlubokého
úinku, a jako Praha horliv chystala se

k válce, nemén i šlechta k boji se hotovila,

pokládajíc za nejživjší urážku národní cti

vyhlášení války kížové proti Cechm. Ze-

jména pan enk z Wartenberka, který dne
15. dubna od Sigmunda do Prahy se vrátil,

velikou hokostí naplnn, poal co spolu-

vlada ihned initi opatení na prospch zem.
Prvým inem jeho bylo, že dne 17. dubna
pozval k sob na hrad pražský k obdu
katolické strýce své Jana Chudobu z Ralska
a Sigmunda z Wartenberka, oba podporu-
íky pi královské posádce, a co lidi nebez-

pené dal je uvzniti, souasn pak rozká-

zal vojsku sob oddanému, aby všechna d-
ležitjší místa obsadilo. Dále zjímati nechal

asi 76 knží a nkolik pednjších mšan
pražských, kteí ze strachu z msta na hrad
utekli. Všechny ostatní mšany a Nmce,
kteí tu útoišt hledali, kázal i se ženami
a dtmi s hradu sehnati a zabavil poklady
jimi tam pinesené, jakož i všechno zboží

církevní, které na hrad bylo.

Po té poslal Sigmundovi list, jímž mu
válku vypovídal a souasn vrátil mu etz
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i ád zlatého draka, nedávno od nho ob-
držený. S Pražany uzavel pak jednotu
obrannou, ku které i jiné pány a šlechtice

piml.
Dalším poinem pana eka bylo vy-

dání manifestu dne 20. dubna ku všem vr-
ným Cechm a Moravanm, v nmž každý
se napomíná, aby tou vrou, kterou korun
i království eskému povinen jest, králi
Sigmundovi poddán nebyl, aniž jeho
poslouchal co krále eského, aniž jeho úed-
ník, jelikož on ješt od pán eských za

krále zvolen nebyl aniž korunován, a proto,

že království i národu jest nepítel veliký a

ukrutný; on nejohavnjší potupou, totiž ka-

cístvím všem kesanm Cechy zhanl; on
legátu papežskému kížovou válku na n
vydati kázal k veliké hanb jejich; lovka
v nadji boží dobrého a nevinného jedin
pro pijímání podobojí ve Vratislavi komi
usmýkati a upáliti dal, horníky k nelidským
ukrutnostem naproti Cechm popouzel, bi-

skupství moravské lovku neádnému a

velikému hanci jazyka eského (Janu Želez-

nému) poddal, s voj vodou Janem Bavorským,
bezprávém a loupežníkem koruny eské
v jednotu se zapsal a konen mistra Jana

Husa za jeho vlastním listem ochranným do
Kostnice pišlého upáliti kázal. Proto žádný
Cech nesmí pod propadnutím cti, hrdla

i zboží svého dliti se od obce (t. j. od ná-
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roda), ale radji zachovaje pirozenou víru

a lásku k národu i ku korun, má nápo-
mocen býti v obecné jejich nouzi a poteb.

Manifest tento sepsán byl v nkolika ja-

zycích a v nesetných opisech rozšíen po
celé zemi i po cizin, vyvolávaje všady hlu-

boký dojem.
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i6. Konec pímí — boj až na smr!

Dnem 23. dubna 1420 vypršelo pímí
mezi stranami královskou a husitskou zjedna-

né a na všech stranách konaly se pípravy
k nastávajícím bojm.

Pedzvstí válených událostí bylo boení
a pálení klášter i kostel, jež jah se ze-

jména horliv Táboi provádti a pi kte-

rém nejedná vzácná i umlecká památka
byla zniena. Dle uení knzi táborských po-

kládány totiž kostely za zbytené, jelikož

každý lovk má nositi zákon boží v prsou
svých; je-li pak nkterý chrám nebo oltá
postaven ku cti nkterého svatého, pak je

to modloslužebnost ohavná, kterou ctitelé

pravdy zákona božího jsou povinni zrušiti a vy-

koeniti. Proti klášterm zejména namíena
byla záš Tábor, n^bo v tchto seznávali

že sídlí nejen nejvtší nepátelé jejich, nýbrž

i^ lenoši, kteí na újmu jsou lidu veškerého.

Zižka nejvíce proslavil se v niení klášter,

pi emž vojsko jeho nejedné ukrutnosti na

schytaných mniších se dopouštlo.
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Prvá výprava Zižkova z Tábora po pe-
padení tak zvaných >železných pán* v Mladé
Vožici namíena byla na bohatý klášter

premonstrát v Milevsku, kde na 300 mni
ch sídlilo. Opat Svatomír sice uinil všeliké

pípravy k obran kláštera, Jehož obyvatelé

také, když dne 23. dubna Zižka s vojskem
svým se tu objevil, zprvu tuhý odpor kladli

než vidouce, že pemoci Tábor neodolají,

útkem v noci spasiti se chtli. Táboi
však vpadli do kláštera, kde co bylo vydran-

covali a jak budovu klášterní, tak i oba
kostely, P. Marie a sv. Jiljí, vypálili; kdo
z lidí klášterních pak jim v ruce padl. toho

zahubili Odtud odebral se Zižka k Zelené

Hoe, kde stával slavný cistercianský klášter

Nepomucký. Tento vzal 25. dubna líto-

kem a mnichové, kteí útkem se nespasili

a jichž bylo prý asi pes 100 i s opatem,
padli Táborm do rukou, kteí je na hranici

upálili. Nádherné stavby klášterní byly pak
vyloupeny a rozboeny. Po zniení obou
klášter tch táhl Zižka ku hradu Rabí
v Prachesku, který až do té doby za ne-

dobytný byl považován, a v nmž proto mnozí
lidé duchovní i svtští z celého okolí vše,

co mli cenného, ukryli. Zižka po krátkém
ase hradu dobyl a sedm mnich a knží
tam dopadených bylo na hranici upáleno.

Potom i všechny ve hrad nalezené poklady,

vyjma zbraní, koní a hotových penz, sne-
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seny na hromadu a spáleny, naež posléz

i sám hrad zapálen.

V téže dob sestoupila se ve východních
Cechách psobením knží Ambrože a Mar-
tina Lupáe ozbrojená hromada lidu husitské-

ho, která zídila se na zpsob sboru Zižkova
pod jménem Orebit a zvolilivši si za vdce
pana Hynka Krušinu z Lichtenbur-
k a, vytáhla do boje za vc kalicha. Tito

Orebité nejprve obrátili se do Boleslavská,

kde dne 30. dubna dobyli klášter cisterci-

anský v Hradišti nad Jizerou a vylou-

pivše i vypálivše jej, dali se na cestu ku
Praze, kam již 2. kvtna došli a slavn byli

uvítáni a u sv. Apolináe na Vtrov uby-
továni, by posádce vyšehradské pi jejích

Nýpadech do Nového msta eliti mohh.
Hynek Krušina pak brzy potom zvolen nej-

vyšším vdcem vojsk pražských
Také v západních Cechách zdvihli se

Chodové a vedeni jistým knzem chtli

táhnouti na Plze. Než mezi Domažlicemi
a Horšovým Týnem pepadl je Bohuslav ze

Svamberka, nkolik set jich pobil, ostatní

zajal a knze je vedoucího dodal do Plzn,
kde za velikého jásotu katolického obyvatel-

stva a za zvuk trub byl tento na námstí
upálen.

ádní Tábor a Orebit spoívající

v bezu^dném niení kostel a klášter i všech

církevních nádob i ozdob, jakož i vra-
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zdní mnich a knží zhnusilo se ovšem
záhy i mírnjším Husitm, kteí sice páli si

obnovu církve, nikoli však zniení všech ád
církevních. A tu mnozí od výstedník od-

padali a v horlivosti pro kalich velmi ochabli.

Jedním z prvých byl pan enk z War-
tenberka, jemuž bylo se co nejvyššímu

purkrabímu o poádek v zemi starati. Vida,

že nelze lid rozvášnný více na uzd udržeti,

litoval toho, že od krále odpadnul a stával

se tím vrtkavjším, když donesla se mu po-

vst o velikých pípravách Sigmunda k ta-

žení válenému do Cech. Tento také sku-

ten již poátkem kvtna zdvihl se s ohrom-
ným vojskem a pekroiv ve Slezku hranice

eské táhl pes Kladsko a Náchod ku Hradci
Králové. Prve nežli do Cech vkroil, roze-

slal listy do všech zemí sousedních, vyzývaje

knížata i národy ku pomoci své a k obran
církve i víry, dávaje jim výstrahy, že nepi-
pojí-li se k válce kížové, jejich vlastní zem
jedem kacíské zlosti nakaženy budou.

Od hranic poslal Sigmund do Prahy své

dva plnomocníky, Viléma Zajíce z Hasenbur-
ka a Arnošta Flašku z Richenburka, aby
s Pražany na dva týdny pímí ujednali.

U Pražan sice plnomocníci ti mnoho ne-

poídili, za to však byli tím ochotnji pijati

na hrad od pana eka z Wartenberka,
který dav se s nimi v tajné vyjednávání,

prohlásil, že jest ochoten postoupiti zase
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králi hradu pražského, bude-h jemu i jeho
dtem odpuštno a zaruena mu svoboda
i ochrana pijímání pod obojí na všech pan-
stvích jeho. S tímto ujednáním pospíšil Arnošt
Flaška ihned ku králi a dne 5. kvtna se

navrátiv vyizoval již panu ekovi, že král

s podmínkami tmi úpln souhlasí. Po té

vyjednával Flaška dne 6. kvtna i s velikou

obcí Starého i Nového msta pražského,

oznamuje vzkaz Sigmundv, že týž jest ocho-

ten dopáti pražským knžím veejné hádá-
ní o kalichu, o které ho žádali a pijati

i splniti všechno, co zákonem božím odvod-
nno bude. enk z Wartenberka horliv
podporoval královského posla a docílil po-
sléz toho, že Pražané svolili poslati nkolik
muž k Sigmundovi, aby s ním vše potebné
ujednali Ale nedošlo k tomu, jelikož již

dne následujícího postoupil pan enk bez
vdomí Pražan hrad pražský vojsku králov-

skému, které jej v potu asi 4000 za vede-

ní Viléma Zajíce z Hasenburka, Václava
z Dube a Hynka Hlaváe z Dube obsadilo.

Když o tom Pražané zvdli, byli velice

popuzeni i postrašeni a rozezlený lid seb-
hnuv se na námstí staromstské za straš-

ného láni strhnul s radního domu korouhev
s erbem zrádného eka, nohama ji pošla-

pal a posléz na praný postavil, pipevniv
na ni bláznovskou epici místo rytíské hel-

my na znamení ohavné té zrady. "T
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K veeru téhož dne pak oboil se tento

lid sbhlý na pední velkou bránu hradu
pražského a zaal ji lámati. Tu enk boje

se zuivosti lidu ujel postranní branou s nco
odnci, kterých Pražané stíhajíce nkolik
pobili a kon i odní jim pobrali.

Než útok lidu nesorganisovaného a bez

vfldcé byl posádkou hradní snadno odražen,

pi emž na 200 útoníku na míst ležet

zstalo.

Zbylí ustoupili a obsadili klášter stra-

hovský, odkud mniši již ped rokem byli

vyhnáni. Odtud pokoušeli se Pražané ješt
nkolikráte o dobytí hradu, pokaždé však
marn, takže posléz rozhodli se vrátiti do
mst pražských, le ped odchodem svým
vypálili klášter strahovský, vše, co v nm
bylo pobivše, vydrancovavše a zkazivše. Sho-
ela pi tom i drahocenná knihovna klášterní,

jakož i kvostn vyzdobený kostel P. Marie.

Odtud rozezlený lid pešel na Malou
Stranu, vypálil a zkazil klášter kižovnický
sv. Jana u Matky boží konec mostu, klášter

augustianský u sv. Tomáše a mnoho dom
s kláštery tmi sousedících.

Stejnou dobou, co podniknut prvý útok
na hrad pražský, pokusili se Pražané i o do-

bytí Vyšehradu, než královská posádka je

zahnala a zapálila mnoho dom mezi klá-

šterem na Slovanech a Vyšehradem se na-

lézajících. Bylo v tch dnech mnoho krve

Bilá Hora. 14
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prolito, i na Vyšehrad i na Malé Stran,
ale celkem zstal boj bezvýsledný, a Pražané,

vidouce, že oba hrady zstávají v moci krá-

lovských, seznali, že proti velikému vojsku

krále Sigmunda, jež ku Praze se chystalo,

budou míti dosti práce s hájením Starého

i Nového Msta, a rozhodli se proto zniiti

Malou Stranu, ku hradu otevenou, aby ne-

píteli za úkryt sloužiti nemohla Vyzváno
proto obyvatelstvo, aby se odtud vystho-
valo, což když se stalo, vypálena tato tvr
msta nkolikráte po sob, takže až na n-
které domy byla lípln zniena.

V téže dob znien byl Zižkou cisterciácký

klášter ve Zlaté Korun, který po dobytí

a vyloupení byl zapálen a vtší ást mnich
na lípách ped klášterem stojících prý zv-
šena. —

Král Sigmund pekroil zatím s vojskem
svým hranice Lech, zmocnil se Hradce Krá-

lové a okolo 12. kvtna pitrhnul ke Kutné
Hoe, kde byl s jásotem pijat. Sem vypra-

vili poselství své i vrtkaví Pražené, kteí
nezdarem pi oblehání Vyšehradu i hradu
Pražského zmalomyslnli a optn se Sigmun-
dem smír uzavití chtli. Než špatn pocho-
dih. Sigmund maje za jisté, že pomocí své

armády tvrdošíjné kacíe eské znií, na
posly mst pražských ped ním kleící a

o m.ilost prosící zle se osopil a rozhodn
na nich žádal, aby Pražané všecky etzy
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a šraky z ulic odstranili a všecku zbra
obyvatel i s odním a dly ze Starého
msta na hrad Pražský, z Nového na Vyše-
hrad dopravili, a pak teprve že do Prahy
pijde a jim njakou milost uiní.

Když s takovýmto vyízením poslové
se vrátili, rozezlil se lid pražský nemálo nad
zpupností Sigmundovou a bojechtivost nabyla

optn vrchole. >Boj až na smrt! « stalo

se heslem všech a každý kvapil piložit ruce

k práci, aby Praha co nejlépe opevnna byla,

nebo nyní nebylo pochyby, že nastává boj

tžký i krutý, kdy jednati se bude nejen

o svobodu víry, ale i o bytí a práva celého

národa eského.
Souasn vypraveni také poslové k Ziž-

kovi na Tábor, jakož i do Zátce, Písku a

jiných mst husitských se snažnou prosbou,

aby zanechajíce všeho ostatního, bez meš-
kání v potu co nejvtším Praze ku pomoci
pispíšili.
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17. První výprava kižácká do ech
a neslavný konec její.

Vyzvání Sigmunda na okolní knížata n-
mecká nezstalo bez úinku. Tato právem
obávala se šíení uení husitského i wikle-

íismu, nebo vliv uení toho, smujícího
zejména proti pýše a rozmailosti knží vyš-

ších i nižších stával se již dosti patrným v Pol-

sku, na Slovensku, ano i v Nmecku samotném,
což mlo za následek, že v Solnohrade ko-

nán byl veliký snm biskupský, který co
nejpísnji zakázal knžím hlásati lidu jakou-

koli vtu ve smyslu Wiklifov nebo Husov.
Také vydán nálezem íšského snmu píkíiz,

aby každý obyvatel Nmecka i Svýcar, starší

12 let, písahal, že vrn státi bude pi víe
katolické a všemožn pomáhati proti kacíství

v Cechách povstalému.

Pes všechny tyto zákazy i naízení bylo
však pece dosti duchovních, kteí hlásili

se k husitismu, jak svdí o tom pronásle-

dování osob takových v Prusku, Braniborsku
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i v Nizozemí Ano ani mueník nového
uení nechyblo. Tak upáleni byli veejn
na hranici pro husitství mistr Jakub Bremer
v Dvín a Oldich Griinleder v R^zn.

Papežská bulla, kterou vyhlášeno bylo

kižácké tažení proti Cechiim, slibovala plno-

mocné odpustky každému, kdo bu osobn
váleného tažení se úastní nebo aspo jiného

za sebe na náklad svj do boje vypraví.

Dále pikazovala všem arcibiskupm, bisku-

pm i prelátm, aby kdykoli je král Sig-

mund požádá, dali horliv hlásati kížové
tažení v krajinách jich péi svených. Což
divu, že za takových okolností nejen z N-
mecka, ale i z Polska, Anglie i Francie

spchalo dosti blouznivc potíti » kacíské

«

echy.
V Cechách tou dobou pod dojmem

zpráv šíených o velikosti vojska kižáckého
a jmenovit když Sigmund s armádou 20.000

muž ítající do zem vtrhnul, ovládla sklí-

enost a mnohá msta i páni, obávajíce se

vejíti ve zjevný odpor proti králi, spchali

složiti mu sHb poslušenství. Nepoddajnými
však zstali Pražané, Táboi, žatetí, lounští,

klatovští, slánští i písetí. Na njakou akci

výbojnou nebylo ovšem pomyšlení a veškerá

pée bojovník husitských musila býti obrá-

cena v prvé ad k uhájení Prahy, kdežto

Sigmund usilovati musil, aby síly odprc
jeho, kteí Praze ku pomoci spchah, spojiti
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se nemohly. Prvý pokus o potení voj hu

sitských stal se u Benešova dne 19. kvtna
1420, kde stetl se Žižka mající asi 9000
bojovník s vyslaným proti nmu vojskem
královským, ítajícím více nežli 11.000 jezdc.

Žižka ješt díve nežli královští mohli tomu
zabrániti, vtrhl do msta a toto vypálil, pi
emž kostel i fara vyhoely, naež spchal
dále k Poíí na Sázav, kde pebrodil eku
a chtl na pobeží penocovati.

Vojsko královské obklíilo však za noci

se tí stran bojovníky husitské, le prve

nežli k útoku se odhodlalo, vyrazili Táborští

tak prudce, že asi 50 bojovník strany pro-

tivné a nkolik korouhví kížem oznaených
na bojišti zstalo, ostatní pak valem na útk
se dali. Táboi po té bez pekážky dora-

zili do Prahy dne 20. kvtna.

Tém souasn táhlo na pomoc Pra-

žanm i nkolik tisíc jízdních a pších z okolí

žateckého, lounského a slánského pod vele-

ním Závise Bradatého a Petra Obrovce.

Když vojsko to táhlo mimo Postoloprty,

uinilo bez vdomí vdc svých útok na

tamní bohatý klášter benediktinský, který

posádkou jeho byv vydán, vypálen a znien
byl se vším, co vzácného v nm se nalézalo.

Sami Husité želeH znamenité knihovny
i archivu, které byly tu v popel obráceny.

Jiného násilnictví dopustilo se vojsko to

u Makotas, kde zniena tvrz naleževší boha-
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tému kupci pražskému Petru Meziískému
a pi tom upáleni i dva knží, mezi nimi

i Václav, bývalý kaplan na radnici staromst-
ské v Praze. Dne 23. kvtna dosplo posléze

vojsko to ku Praze za nemalého jásotu obyva-
telstva husitského.

Sigmund po neúspchu svého vojska

u Poíí vytáhl s celou brannou mocí svou
od Kutné Hory a rozložil se táborem na
polích u Litožic. Když však dovdl se,

že spojená mezi tím vojska pražská chystají

se proti nmu vytrhnouti, nevykal jich

útok a 24. kvtna asn z rána opustil ležení

své, zanechav na míst množství spíže i za-

vazadel a úprkem hnal se se svými Uhry
ku Staré Boleslavi, rozkázav ostatnímu vojsku,

aby rychle dalo se v pochod ku Hoe Kutné.

Vojsko husitské rozloženo bylo mezi-

tím za Poískou branou na ostrov nade
mlýnem Zárovským (na nynjších Benátkách)
jsouc stále k boji pohotov.

Když pak dne 22. kvtna nkteí eští
páni chtli dodati posilu posádce hradu
pražského a s hojným vojskern i vozy nákla-

dními k nmu se blížili, tu Zižka pebrodiv
rám Vltavy, oboil se na n nad Ovencem
u Královské Obory a poraziv je, zajal jim

mnoho lidu i dvacet voz s koistí, již dal

na ostrov pepraviti. Sám pak stíhaje dále

nepátely, za pomoci Pražan zmocnil se
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kláštera bevnovského, který byl zapálen a

devt zajatých mnich do Prahy pivedeno.
V horlení proti klášterm nezstávaly

ani ženy táborské za muži svými a dne
25. kvtna oboily se na klášter sv. Kateiny
na Novém Mst Pražském, z nhož jeptišky

vyhnaly a klášter poboily.

Ve fanatickém zápalu svém dopouštli
se však Táboi i rzných výstedností. Tak
zejména horlili proti nádherným krojm Pra-

žan i Pražanek, u kterýchžto hlavn nená-
vidli kadeí a závoj, u muž optn t. zv.

valous, které na potkání kleštmi vytrhávali

»podsebitím< posmšn je nazývajíce. Z toho
ovšem povstávaly nemalé mrzutosti mezi Pra-

žany a starší táborští mli dosti práce, aby
vení to utišili. Posléz, aby poádek i do-

brý mrav byl zjednán, sestoupili se duchovní
i svtští, pražští i pespolní spolu s obcí staro-

i novomstskou a dosadili nové konšely v obou
mstech, ujednavše s nimi, aby » všichni stáli

za jednoho lovka proti králi uherskému
Sigmundovi a proti každému, kdokoli by se

protivil zákonu božímu a zvlášt rozdávání

pod obojí zpsobou
;
potom aby navedli

knzi opt k životu apoštolskému, rušíce

u nich všeliké svatokupectví, lakomství, nád-

heru a jiné neády dle možnosti a zjedna-

jíce jim svobodu ve zvstování slova božího
i u vedení pravých ád knžských; pak
aby híchové smrtelní a zvlášt veejní, ja-
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kožto pílišné sedání po krmách ve svátky,

pepych ve šatstvu a pod. skuten rušeni

a trestáni bývali.* — Ujednáním tím dán
první zárodek ku pozdjším tyem
artikulm ili lánkm pražským.

Vedle toho ujednáno také, vyzkoumati
a vypuditi z msta všechny, kdož by se ku
stran podobojí pistoupiti zpovali, což se

i s velikou písností provádti poalo.
Sigmund mezitím, oekávaje píchod voj-

ska kižáckého, objíždl msta i hrady v okolí

pražském a navštíviv Mlník, Litomice,
Slané, pes Kivoklát, Žebrák, Toník a
Karlštejn vrátil se na Zbraslav a odtud na
Vyšehrad, kam dospl dne 31. kvtna. Za
pobytu jeho v Litomicích tamní purkmistr

Pichl chtje se králi zavditi, dal zjímati

17 mšan k husitismu naklonných a po
Sigmundov odchodu dne 30. kvtna kázal

je na rukou i nohou spoutané uvrhnouti do
Labe. Mezi tmito nalézal se i ženich jeho

jediné dcery, která když marn prosbami
i jinak namáhala se jej zachrániti, posléz sama
do eky za ním skoila a v jeho objetí

utonula.

Ze ani u strany katoHcké na násilnostech

nechyblo, dokazuje nejen tento pípad, ale

i událost ve Slaném. Msta toho zmocnil
se dne 25. kvtna uskokem Vilém Zajíc

z Hasenburka, který obsadiv vojskem svým
horu nad Slaným, hrozbami, sliby i lživým
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pedstíráním, že již i Praha králi se vzala,

piml bohaté mšany, že oteveli mu bránu
mstskou a vyhnali odtud knze podobojí.

Když pak Sigmund pijel tam se dvorem
svým v prvodu papežského legáta Fer-

nanda a arcibiskupa pražského Kunrata, tu

oba tito íanatikové nejen kázali zniiti vše,

co k obadu podobojí se vztahovalo, ale

i jednoho knze a laika, kteí kalicha odíci

se nechtli, veejn co kacíe neústupné
upáliti nechali.

Násilnost jedna mla ovšem v záptí
násilnost druhou, a tak na odvetu upálili

opt Táboi dne 6. ervna ped hradem
pražským dva mnichy bevnovské a jednoho
knze i jednoho vojína Nmce; dne 12. er-
vna pak opt tyry mnichy zbraslavské,

kteí ku kalichu pistoupiti nechtli.

Asi v polovici ervna na návod Sigmundv
pokusil se Oldich z Rosenberka o dobytí

Tábora. Pán tento hlásil se sice ku stran
podobojí, nicmén zlákán sliby královými

oblehl Tábor s veškerou mocí a jal se ho
dobývati, zapísáhnuv se na hrad Zebráce
ku vrnosti Sigmundovi a po návodu legáta

Fernanda odpisáhl se kalicha i s pátely
svými, ehož následek byl, že vrátiv se ku
vojsku svému, zahnal odtud knží podobojí

a svým poddaným písn pikázal pijímati

toliko pod jednou zpsobou.
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Táboi zvdvše o zrad Rosenberkov,
umínili si ji pomstíti a Mikuláš z Husi, vy-

táhnuv 25. ervna s 350 jezdci z Prahy,

pitrhl dne 30. na úsvit k Táboru a s v-
domím bratí ve mst oboil se s jedné,

oni pak s druhé strany na vojsko Rosen-
berkovo, takže toto po krátkém boji na útk
se dalo, pi emž mnoho bojovník bylo po-

bito, zjímáno i ranno, vzdor tomu, že pe-
sila vojska Rosenberkova byla taková, že na
jednoho vojína husitského pipadalo 20 Rosen-
berkových. Hanebná porážka ta, pi které

ukoistili Husité mnoho zlata, stíbra, spíže,

zbroje i odv, popudila Oldicha tou mrou,
že dal na svých panstvích schytat všechny
knze podobojí a uvzniti je ve vžích hrad
svých, kde rzným zpsobem byh trýznni
i mueni, takže mnozí i životem útrapy ty

zaplatili.

Jiný nezdar postihl Sigmunda optným
vzetím msta Hradce Králové, což stalo se

tím, že lid husitský, shromáždný dne
25. ervna na táboru na hoe Kuntické
u Pardubic, vyzván byl knzem Ambrožem
z Prahy k tažení na klášter podlažický

v Chrudimsku. Za soumraku také celý tábor

hnul se smrem k Podlažicm, což ukolébalo

v klid mštany královéhradecké, takže pro tuto

noc ulevili v hlídání msta Husité však v noci

rychle zmnili smr pochodu svého a dora-

zivše ped úsvitem ku Hradci, bez velikého
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odporu jej dobyli, Sigmund zvdv o tom,
vyslal sice rychle na lO.OCX) vybraných vo-

jín ku Hradci, ale tito shlédnuvše nemož-
nost i neprospšnost útoku, po nkolika-
denním vyjednávání vrátili se s nepoízenou
ku Praze. —

První zástupy kižák poaly se v Cechách
objevovati po Janu Ktiteli. Byl to lid se--

hnaný tém z celé Evropy, vyjma Itálii

a Skandinávii a celkový poet vojín této

prvé výpravy kižácké odhaduje se nemén
než na 100000 jízdných i pších.

V nedli 30. ervna 1420 poalo oblé-

hání Prahy. K boji opravdovému došlo však
teprve za dv nedle potom, když byl díve
ped tím ješt papežský legát Fernand s v-
domím Sigmunda poslal Pražanm pipiš,

v nmž jim vytýká ohavnosti v kostehch,

klášteích i na knzích páciiané a na konec
vybízí je, aby, chtjí li v^ím zpsobem býti

úastni kalicha, obráiili se s prosbou o to

k papeži, ale ne ku králi Sigmundovi, jehož

moc nevztahuje se ku vcem církevním, nýbrž

jen ku svtským. Na konec dopisu svého pak
praví: » Protož chcete-li nestáti než o vci
poestné, my hotovi jsme slyšeti vás o nich

i o všem jiném, cokoli nám pednášeti budete;

král zajisté nemohl ani nechtl jednati s vámi
bez nás o vcech, dotýkajících se víry. I ozna-

mujeme vám, že týž král s volí naší dá vám do-

statek gleitv pro ty osoby, které k tomu
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cíli vyšlete: a budete-li voln i stízliv

smýšleti, bude dáno místo nejen odpuštní,
ale i milosti. Pakli ve zpoue se zatvrdíte,

aniž pijímati budete cesty spasení, bude
s vámi tím písnji nakládáno, ím vtší bylo

dosavadní shovíváni.*

Vyhržka tato však Pražany jen ješt
více popudila proti Sigmundovi, emuž dali

i výraz v dopise ze dne 10. ervence zašla

nm republice benátské, kterou vyzývali tu ku
spolku proti spoleným nepátelm: králi

Sigmundovi a knížeti Albrechtu Rakouskému.
Vážnjší boje svedeny byly 12. ervence

ped klášterem kartouzským v okolí nynj-
šího Smíchova a 13. ervence na Špitálském
poli, kde nyní rozkládá se pedmstí Karlín.

V obou tch potykách byli však kižáci

vojskem pražským zahnáni. Všeobecný útok
na Prahu ml býti podniknut dne 14. er-
vence a to se všech stran. Zižkovi pipadl
diležitý úkol hájiti horu Vítkov (nynjší vrch

Zižkov) proti Míšanm a Durynanm.
Zižka postehnuv dležitost hory této pro

hájení celého msta, kázal ji opevniti a hájil

i velice hrdinsky proti pemoci nepátel.

V nejvážnjší chvíli, kdy již tém celé msto
zoufalo nad udržením hory, vyhrnul se po-

ednou z brány mstské za knzem svátost

v rukou nesoucím zástup hrdinných bojov-

ník, který protloukl se adami nepátel až

k hoe, kde spojil se se Zižkou a spolenou
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silou dolehli na Nmce tak, že tito na pt
set mrtvých zanechali na bojišti. Celé vojsko

ve zmatek uvedené pak zdšen utíkalo, pi
emž mnozí i s komi s hory se káceli jedni

na druhé, takže mnoho jich zahynulo. I na
jiných stranách msta podniknuté útoky
skonily nezdarem kižák a král Sigmund
ml smutnou podívanou na neslavný konec
vojska po tak dlouho se všech stran shán-
ného.

Druhého dne (15. ervence) konáno
v Praze slavné procesí husitské v díky za

docílené vítzství. Zižka pak ješt dklad-
nji nechal opevniti horu Vítkov a kázal tam
vystavti tvrz, již nazval Zižkovem a která

neporušená udržela se po celý bh válek

husitských. Po jejím vzniku zstalo pak
jméno to hoe Vítkovské a posléz peneseno
i na vznikající msto na úpatí jejím.

Král Sigmund seznal po tomto nezdaru

zbraní kižáckých, že nebude možno echy
jen tak snadno pokoiti, jakož i to, že stží

dala by se udržeti káze ve vojsku, kde
zjííjména Nmci vytýkali spojeným s nimi

Cechm zradu a piítali jim na vrub po-

rážku svou, takže hrozilo, že dojde ku krve-

prolití mezi spojenci. K tomu nemálo pi-

spívaly i násilnosti Nmc v okolních vesni-

cích a tvrzích páchané, nebo tito mstíce

se za utrpnou porážku, pálili a plenili vše,

na pišli, do ohn vrhajíce muže, ženy

i dti bez rozdílu stáí jen proto, že echy
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byli. Vzhledem k tmto okolnostem naklonil

se Sigmund k vyjednávání s kacíi, a ne-

dlouho po bitv na hoe Vítkov došlo

Pražany psaní legáta papežského a 24 pán
eských, v nmž jménem krále bylo jim na-

bízeno slyšení, o které ped tím nkoli-

kráte marn žádali. Než Pražané nemli
k tomu valné chuti a teprve po dlouhém
váhání smluvili se s plnomocníky krále v ten

smysl, aby bohoslovci obou stran sešli se

na Malé Stran pod širým nebem, kde bylo

by spolen rozmlouváno o ty-
ech artykulích ili 1 án c íc h.* pr|až-

ských, ve které strana iDod obojí své poža-

davky vi králi i vi ímu shrnula.

Jelikož tyto artykule hrály pozdji ješt

vynikající roli ve sporech strany podobojí

s církví ímskou, nebude od místa uvésti

je zde v plném znní.

Znly pak následovn:

»Všem vbec a každému kesanu zvlášt

bud to vdomo i oznámeno, že obec eská
a v nadji boží vrní kesané stojí a s boží

pomocí státi míní vším svým statkem i ži-

votem i smrtí, jakž nejdéle budou moci,

proti každému jim v tom odpornému, nic

o jiné se neposazujíc a vydávajíc, než o tyto

kusy tyry kesanské a v novém zákon
pikázané od pána Jesu Krista:

Nejprve: aby slovo boží po království
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:

Oeském svobodn a bez pekážky od ke-
sanských knží bylo zvstováno a kázáno.

Druhé: aby velebná svátost tla a

krve boží pod obma zpsobama chleba
i vína všem vrným kesanm, jimž hích
smrtelný nepekáží, svobodn byla dávána.

Tetí: že mnozí knží a mniši svtským
právem panují nad velikým zbožím tlesným,
proti pikázání Kristovu a na pekážku svému
úadu knžskému a k veliké škod pánm
stavu svtského; aby takovým knžím to

neádné panování odjato a staveno bylo,

a aby podle evangelium nám píkladn
živi byli a navedeni byli k stavu Kristovu

a apoštolskému
tvrté: aby všichni híchové smrtelní

a zvlášt zjevní a jiní neádové zákonu bo-

žímu odporní, ádem a rozumn od tch, jenž

úad k tomu mají, v každém stavu byli sta-

vováni a kaženi a zlá i kivá povst o tejto

zemi aby vyištna byla a tak aby se obecné
dobré dalo království a jazyku eskému.*

V uritý den sešli se tudíž nejpednjší
muži obou stran, aby názory své vzhledem
k tmto tyem lánkm vzájemn si obja-

snili Za hlavní eníky zvoleni: se strany

katolické M. Petr Pavel de Vergeriis, se strany

podobojí mistr Jan z Píbrami. Po mnohých
eech docílena sice dohoda ohledn prvých
tech lánk, ale ohledn pijímání podobojí
hlavním to bodu sporu, se strany shodnouti
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nemohly a smíení proto nedocíleno, násled-

kem ehož vzájemná nenávist u stran jenom
ješt vzrostla.

Ponvadž pak Nmci v ukrutenství nad
eskými vesniany páchaném neustávali, obo-

ili se dne 22. ervence Pražané i Táboi na
radnici staromstskou a vyvedše odtud 46
zajatých Nmc, spálili je za mstem ped
oima všeho vojska kižáckého.

Sigmund vzdal se zatím myšlénky Prahy
mocí dobýti a jediné, co pokládal ješt za

nutné a pro vojsko kižácké pohotov udr-

žoval, byla touha vstaviti si na hlavu korunu
eskou, což také 28. ervence v kostele sv.

Víta se stalo. Byla to ovšem smutná koru-

novace, o které se Pražané vyjádili, že byla

» nepoádná, jalová a planá*. Než Sigmund
míniv tímto zpsobem moc svou nad Cechy
upevniti, dosti se sklamal, nebo jakmile stal

se >korunovaným< králem eským, ihned

páni eští, kteí odnce mu poskytli, žádali

na nm vyplacení nebo pojištní žoldu a zá-

škodného a Sigmund nemaje penz, byl nu-

cen mezi bojovníky v Cechách i v cizin
najaté rozdati všechny klenoty po hradech
královských sebrané, a když to nestaovalo,
kázal oloupiti oltáe i obrazy v kostelích,

zejména u sv. Víta na Hradanech, jakož

i otlouci všechno zlato a stíbro, jímž reli-

kvie svatých byly ozdobeny. A když ani to

ješt nestaovalo, jal se zastavovati práva,

Bílá Hora X5
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dchody a statky královské v echách, [éd-

nalo se mu totiž pedevším, aby udržel ve

službách svých eské pány, o nichž dobe
vdl, že k husitství jsou naklonni a že jen

hmotnými výhodami lze si jich pomoc za-

koupiti. Tohoto jednání s echy tžce však

nesli nmetí kižáci a posléz rozmrzeni spá-

lili dne 30. ervence všechny stany a odtáhli

od Prahy spílajíce Sigmundovi co ošemet-

nému píteli kací eských.
Tak smutn skonila prvá výprava ki-

žácká, do které jak Sigmund, tak strana ka-

tolická v echách a zejména pak katolické

knžstvo tak veliké nadje skládali. Budou-
cnost ovšem pouila všechny tyto nepátele
lidu eského ješt o horším a dokázáno jim,

že ani meem, ani hrubým násilím nelze ze

srdcí lidu vykoeniti již ono sím, které Hus
v n zašil a životem svým posvtil.
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i8. Dobyti a zniení Vyšehradu.

Po nezdaru s tak velikým úsilím sehnané

prvé výpravy kižácké staral se Sigmund nej-

prve o to, aby veškeré klenoty zemské a íš-

ské, jichž uložení na Vyšehrad i na hrad
pražském nezdálo se mu více býti dosti bez-

peným, uložil na místa bezpenjší, a tak

kázal klenoty íše nmecké pevézti na hrad

Vyšehrad nad Dunajem v Uhrách, korunu
eskou i ostatní zemské klenoty na hrad
Karlštejn, desky zemské pak na Kivoklát.

Mezitím stávala se finanní tíse samo-
zvaného krále eského stále vtší, a zasta-

voval proto za dlužný žold i škody válené
jedno zemské zboží po druhém, a když již

tohoto se nedostávalo, tu neváhal sáhnouti

i na statky knžské, kterých ml býti

mocným ochráncem. Poátek uinil pi klá-

štee nepomuckém, jehož veškerý majetek
zastavil dne 22. srpna na 5200 kop groš
bratím Bohuslavu i Hynkovi Krušinoví ze

Svamberka pod tou podmínkou, že povinni
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budou vydržovati osm mnich tohoto klá-

štera. Poátek byl tedy šastn uinn a za

nedlouho podaený ten > ochránce < církve

ímské zastavil tém všecky statky knžské
pes veškeré protesty královského kanclée
Jiího z Hohenlohe, biskupa pasovského, který

v jednání takovém spatoval svatokrádež.

Pražané po odchodu vojsk kižáckých
nemeškali, a obávajíce se optného obležení,

snažili se opatiti msto dostatenými záso-

bami, zmocujíce se tvrzí i dvor v okolí

pražském, jichž katolití držitelé opustili. I se-

hnali do Prahy dobytka i spíže zásoby ve-

liké. V té dob dobyli hradu Bezdkova,
jehož posádka jich spojencm žateckým
znané škody inila. Na vtší výpravy ovšem
odvážiti se nemohh, jsouce ohroženi jednak
posádkou na hrad pražském, jednak na Vy-
šehrad. Za to v Praze ádili radikální Tábo-
íte po svém zpsobu k neveliké radosti

Pražan, boíce a niíce vše, co po jich ná-

zoru bylo dílem antikrista nebo zavdávalo

píležitost k modloslužb. Tak dne 6. srpna

zboili proboštství na Zderaze, dne následu-

jícího pak klášter dominikánský sv. Klimenta
u mostu. Dne 16. srpna pak táhly šiky bo-

jovník táborských vedené fanatickým kn-
zem Korandou k nádhernému klášteru

zbraslavskému, kde rozbity jsou všechny
jeho umlé výzdoby, hroby královské, sklepy

i špižírny vyloupeny a vše co mlo cenu do
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Prahy odneseno. ádní toto sice Pražané

nemile nesli, vzhledem však ku hrozícímu

nebezpeí pece z msta propustiti je nechtli,

až tito posléz sami dne 22. srpna Prahu opu-

stili a za vedení Žižky do jižních ech se

odebrali. —
Nadutý Sigmund, který zprvu o vyjedná-

vání s kacískými Cechy ani slyšeti nechtl,

vehnán jsa nyní do úzkých, stžoval si ce-

lému svtu na tvrdohlavé Pražany a echy
vbec, že zamítají nabízené jim pokojné sly-

šení a chtjí ho zbaviti ddiné koruny a ji-

ného krále si vyhledati. Prosil proto papeže
i všechna knížata kesanská, aby mu nápo-
mocni byli v boji s kacíi a uchvatiteli jeho
království, vi nimž cítí se býti slabým, sou-

asn však pikazoval i pánm a mstm
jemu oddaným v Cechách i na Morav, by
depsali Pražanm, aby tito uzaveli s ním
pímí. Pražané nejevili však k nemu po-
dobnému žádné chuti, a to tím mén, když
zvdli, že vše to je jenom šalebná hra, za

kterou skrývá se papežský legát, který Sig-

mundovi poradil, by jenom Pražanm všechno
slíbil a tak bhem zjednaného pímí dosta-

teného vojska na jich úplné vyhlazení získal,

splniti že jim, jako kacím, není nic povinen.

Zatím Pražané a s nimi spojení mírní ka-

lišníci pes odpor vtšiny Tábor, kteí v-
bec nepokládali za nutné míti krále, nabídli

korunu eskou polskému králi Vladislavu
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Jagejlovci, kteréžto jednání však prozatím ne-

vedlo k cíli. —
Dne 15. záí jali se Pražané vážné oble-

hati Vyšehrad, vyzvavše souasn obec tá-

borskou i pány Hynka Krušinu z Lichten-

burka a Viktorina Boka z Podbrad, by jim

ku pomoci pispli, což tito i s jinými ješt
pány a s nkterými lounskými a žateckými
uinili. Za vrchního vdce vojsk husitských

ped Vyšehradem zvolen pak^ Hynek Krušina,

kdežto Vyšehrad hájil Jan Sembera z Bosko-
vic, který nalézaje se ve stísnném postavení,

astými poselstvími dožadoval se pomoci
u Sigmunda, le marn. Tento zatím ádil
hrozn na Boleslavsku, kde nechal vypáliti

svými Uhry 24 vesnic, pi emž i nkolik
žen a dtí do ohn vmetáno.

V hrozné této situaci, kdy nová krutá

válka hrozila v echách a najm v Praze

vypuknouti, uinilo nkolik šlechtic a m-
šan kraje hradeckého pokus, aby znepá-
telené strany smíih, než pokus ten se ne-

zdail, nebo poslm v té vci vyslaným
kladl Sigmund podmínkou, aby nejprve Pra-

žané od oblehání Vyšehradu upustili, kdežto

Pražané optn požadovali, aby hrad tento

postoupen byl Hradeckým po dobu jednání

co prostedníkm. Když Sigmund, tou dobou
dlící v Beroun, byl o této podmínce Pra-

žan zvláštním poslem vyrozumn, rozlítil se

nemálo a vzkikl: >vys—u se jim díve na
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nos, nežli jim Vyšehradu postoupím; postupte

oni mi chlapi Hradce msta, kteréhož oukla-

dem se zmocnili I < Vztekem sopt chtl pak
posla na míst nechat stíti, v emž jedin
rozvážní pánové mu zabránili.

Ješt téhož dne (28. íjna) vytáhl pak
Sigmund z Berouna pes Karlštejn ku Praze,

kázav vesnice i dvory a lisy vininé u Zlí-

chova vypáliti na znamení vyšehradským, že

se jim pomoc blíží. Zatím však, dodav nco
spíže na hrad pražský, aniž by se byl s Pra-

žany utkal, táhl dále pes Mlník a Nymburk
do áslavi a Hory Kutné, shromažuje všude
nové vojsko.

Na Vyšehrad bylo však obleženým ím
dále he, nebo hladem již takka míti po-

ínali. I rozhodnul se pan Sembera a vy-

jednal s oblehateli, že když do veera 31. íjna

nebude jim králem pomoženo, pod ztrátou

cti a víry postoupí dne 1. listopadu Vyše-
hradu panu Krušinoví a Pražanm >se všemi

puškami, prachem i vši stelbou, krom runic
vlastních*. Do té chvíle pak mlo býti za-

chováno pímí mezi nimi a Pražany.

Sigmund pitáhl dne 31. íjna k poled-

nímu s vojskem svým na hrad kunratický,

a když pak u veer téhož dne pirazila k n-
mu i vtší ást vojska z Moravy, odhodlal

se druhého dne na Pražany udeiti, o emž
ješt v noci vyrozumti chtl posádku na
hrade pražském, aby i tato sejdou s hradu
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na voje husitské udeila. Než posla Pražané
zachytili a zvdvše tak úmysl Sigmundflv,

dle toho jednání své zaídili.

Dne 1. listopadu asn z rána vytrhl

Sigmund od Kunratic ku Praze s vojskem
ítajícím 16—20 tisíc muž a když piblíživ se

k Pankráci, meem svým dával znamení vy-

šehradským, aby i oni na Pražany udeili,

než tito osadivše brány, nikoho z Vyšehradu
proti Pražanm nevyslali. To vidouce páni

ve vojšt královském a seznavše, že Pražané
velmi dobe jsou opevnni, radiU Sigmundovi,
aby do boje se nepouštl, než tento hrd
prohlásil: já dnes musím s tmi sedláky bo-

jovati! A pes optné varování Jindicha
z Plumlova kázal uiniti útok na Pražany.

Tito nejprve sice zastrašeni dali se na útk,
ale posléze zadrženi panem Krušinou, na Pan-

kráci se obrátili a oboili se na nepátely
své tak prudce, že tito zmatení dali se na

útk, pi emž mnoho zahynulo jich v mo-
álech a rybnících, jiní pak cepy selskými

na polích a vinicích byli ubíjeni. Osud litý,

jak se praví, rozhodnul velitel vojska králov-

ského Mikeš Divšek z Jemništ, mincmistr

na Horách Kutných, který prý s patnácti sty

jezdci dal se na útk. Porážka Sigmundova
byla úplná, a tím žalostnjší, že akoli jen

asi 500 osob v bitv té zahynulo, ítá se

tato pece mezi nejhroznjší v tomto období,

nebo zahynul tu výkvt šlechty eské a mo-
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ravské. Nejvíce želeno tu pana Jindicha
z Plumlova, hejtmana moravského, který pijel

sob ku králi pro nevstu, ale smrteln ra-

ln upadl v zajetí a na hbitov pankráckém
život dokonal. Dále zahynul tu i nkdejší
miláek krále Václava, pan Jindich he
z Lažan, ruský kníže Jií ze Smolenska a

etn pán jiných. Ztráty Pražan byly zcela

nepatrné, nebo ítalo se všeho všudy asi 30
padlých.

Obhájci Vyšehradu, stojíce v daném slovu,

vydali hrad po útku krále Pražanm, naež
tito, uznávajíce jich estné jednání v as
bitvy, dali jim prvod i propjili voz k od-

vezení jejich vcí až do Kouimi.

Ješt téhož dne, kdy byl Vyšehrad vydán
Pražanm, vniknul Ud obecný do hradu a

jal se v kostelích rozbíjeti obrazy, oltáe,

varhany i všeliké ozdoby. Druhého dne, 2.

listopadu, táhlo pak tém veškeré obyva-
telstvo pražské na Vyšehrad a jalo se nej-

prve boiti zdi hradební proti Novému mstu
elící, pozdji i kostely a domy kanovník,
a posléz i samotný hrad královský, takže

z nkdejší kolébky král eských zstaly
pouhé ssutiny. Vci zde nalezené za hlu-
ného jásání odnášeny do Prahy.

V nedli 3 listopadu uspoádali pak knží
husitští slavné procesí na bojišt v dík

za dosažené vítzstvL
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Sigmund, aby zakryl hoe nad porážkou
svou, snažil se po návratu svém do Kutné
Hory rozhlásiti, že ne on, ale Pražané po-
rážku utrpli, a na oslavu tohoto > vítzství*

musily ob královny (manželka jeho i Zofie,

vdova po Václavu) nositi zelené vnce. Sig-

mund sám pak rovnž vnec podobný nosil.

Smutné to vru bylo vítzství! Aby pak
ulevil zlob své, jal se hubiti statky p. Vikto-
rina Boka z Podbrad (otce Jiího krále) za

pomoc jeho Pražanm poskytnutou. A tak

dne 5. listopadu a ve dnech následujících

zhuben celý úrodný a velmi lidnatý tehdy
kraj okolo Podbrad, Nymburka i Kosto-
mlat.

Pražané a s nimi spojení páni vyslali

zatím dne 5. listopadu psaní ke všem echm,
v nmž > žalují na Sigmunda Uherského,

který oddal se na ukrutnost neslýchanou,

jížto korun eské ukazuje pálením, panen
i paní ohavným násilím, lidí i dítek mordo-
váním i všelijakou jinou bezprávností; a to

konen a Istviv pod hájením kostela ím-
ského ukládá (kíž krvavý, v ádu kesan-
ském nikdy nezaložený, sob od papeže
bezprávn na nás vydaný ku pomoci bera),

kudyžby jazyk eský, od nho nejohavnjší

potupou a kacístvím po všem svt nevinn
zhanný, zhladiti mohl, a cizozemce v této

zemi zvelebiti a místa Cech vyhnaných jimi

osaditi . . .<
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List tento pak konil slovy : » Protož milí

pátelé! vás ješt z lásky a slitování napomí-
náme, byste se sami nad sebou slitujíc a nad
jazykem svým pirozeným, i k tomu se vedle

nás piinili, aby zákon boží ve vŠech

pravdách spasitelných a písmem svatým d-
vodných svobodu vedl bez utlaování, o kteréž

ten kráL s svými pomocníky se zasazuje,

chtje nás k své víe kacíské v Konstancii

ohlášené pivésti a k zatracení pipraviti.

Jestližebyste však vždy jemu nákladní býti

chtli, jeho oitá ukrutenství a záhubu vidouce
píHšnou a bezprávnou této zem: tehdy
bychom za to mli, žebyste i vy o zhlazení

jazyka stáli eského. I musili bychom se proti

vám tak opatiti s pomocí boží, jako proti

božím a jazyka našeho zjevným nepátelm.*
Bitvou u Vyšehradu dovršena porážka

prvé výpravy kižácké, a j estif ona proto vážnou
epochou v dob husitské, nebo znamená
konené vítzství nové doby nad zkostna-

tlou autoritou papežskou i císaskou nad
duchem lidským. Vítzstvím tímto poražen
Rím a zjednán prchod svobod jak duchovní,

tak svtské. Husité zbavili se tu konen
i svrchovanosti královské a požívali úplné
svéprávnosti národní.

Zel, že nedovedli vítzství svého plnou
mrou využitkovati k uchránní svobody
sebeurení národa, a že objevila se tu stará

neblahá vlastnost všech Slovan, kteí sice
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v dobách nebezpeenství dovedli býti svor-

nými, ale jakmile nebezpeí minulo, optn
každý šel cestou svou a navzájem se potírali.

A tak i zde: na míst, co byli by se

Husité mli snažit odstraniti veškeré rozpory

mezi sebou a pipraviti se na zápas další,

který je oekával, poali se tíditi v rzné
strany a tím jenom pipravovali konený
úpadek hnutí husitského, který dovršen byl

bitvou u Lipan, kde proti sob nepátelsky

stáli práv ti, kteí v dobách dívjších tak

asto po boku druh druhu bojovali a cizácké

voje poráželi.

I
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19. Tvoení stran mezi Husity

a spory z toho vzešlé. ,,Kacíi"

Martinek Húska a Petr Kániš.

Bible byla Husitm vším. Zavrhnuvše
autoritu papeže i krále, uznávali výhradní
autoritu bible ve všech pípadech životních.

V ní hloubali, v ní rozumovali a na základ
studia bible rozhodovali všechny sporné

otázky. Jelikož bible však je spisem jinak

oplývajícím hlubokými pravdami životními

i mudroslovnými sentencemi, ale souasn
i plným odpor a protiklad, spisem, v nmž
tak mnohá místa pipouštjí rzný výklad,

je samozejmo, že pi tomto íilosofování

na základ písma záhy vyskytly se rzné ná-

zory, které dle zastanc svých získávaly také

více i mén stoupenc, a tak záhy poaly
se tvoiti strany (o kterých zmínili jsme se

již na jiném míst), které sice vycházely

z jednoho bodu základního, který bible

pedstavovala, ale pece jenom velice se mezi
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sebou rznily, a jak v dalším ukážeme, asto
zpsobem ne práv nejmírnjším se potíraly

a zásady své jedna druhé vnucovaly.

Ze svrchované autority bible vyvrátili

Husité v ervenci 1420 námi již citované

tyry lánky i artykule pražské,
které stanovili co základ své vrouky. Tyto
lánky staly se jim autoritou a kacíem slul

jim každý, kdo proti nkterému z tchto
lánk se vzepel a jej byl neuznával. Nej-

menší míru toho, co se na vrném píteli

» pravdy a zákona božího « požadovalo, bylo,

aby 1. horHl pro svobodu slova božího,

2. pro pijímání podobojí, 3. bojoval proti

svtáctví knží a 4. proti hovní híchm
zjevným. Tyto požadavky uznávali stejn
Husité nejmírnjší jako nejvýstednjší, ale

rzné bylo jich pojím.ání i výkíad a tato

rznost v názorech zavdávala práv píin
ku sporm, k jichž urovnání mamy byly

všechny pokusy o sjednocení stran v národu
podnikané.

Abychom doplnili to, co již dííve o r-
znní se a stranách mezi Husity jsme uvedli,

jest nutno podati pehled stran tchto i toho,

v em jedna od druhé se rznily.

Vtšinu národa pidržující se mistra

Jakoubka ze Stíbra tvoili kališníci, kteí

nezamítali vesms podání církevního, nýbrž

pouze v tch bodech, kde se toto rznilo od
bible, resp. Nového zákona. Menšinu tvoili
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Táboi, kteí zamítali všechny tradice a

chtéli míti církev vytvoenu výhradn na zá-

klad písma, Z této strany vytvoily se však

i jiné strany, kterým bible již nepostaovala

a doplovaly ji proto výmysly svými

Souvký spisovatel zahraniný o vcech
eských, bratr Ondej ezenský, napo-

ítal ješt v r, 1430, po mnohaletém vnit-

ním kvašení i tídní Husit ješt patero
hlavních sekt i stran mezi nimi, a sice:

1. Pražany, 2. aristokraty, 3. Tábo-
ry, 4. Sirotky a 5. demokraty. To
však byly strany konen ustálené po mno-
hých bojích i zápasech vnitních, v pravd
však bylo na poátku hnutí husitského, a ze-

jména v r. 1420 stran takových mnohem více.

Z blouznní chiliastického, o kterém

jsme se také na jiném míst již zmínili, vy-

vinul se pro nás zejména zajímavý zjev mezi

Tábory, totiž uplatnní zásad humani-
stických a socialistických, jichž zá-

klad patrn spoíval na starém zízení prvotní

církve kesanské. Na Táboe i v jiných

obcích ueno v r. 1420, že nemá již býti

na zemi žádného kralování nebo
panování ani poddání, že mají pe-
stati všechny dan i poplatky a všichni lidé mají

si býti rovni co brati a sestry. Soukromý
majetek byl tu odstrann, všechno náleželo

obci, t. j. všem a prohlášeno, že ten, kdo
ml by nco svého, hešil by smrteln.
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V obcích byly spolené pokladny, i jak

jim íkali >kád<, z nichž jedna byla na Tá-
boe, jiná v Písku a tetí ve Vodanech,
do kterých ukládal se veškerý majetek. Dále
hlásáno, že nesluší míti krále ani jej voliti,

jelikož vláda náleží lidu veškerému. Veškeré
svtské panství že má býti odstranno a páni,

panoši i rytíi jako výstavci že mají býti

podezáni a vyplenni; zrušiti mají se i ve-

škerá práva mstská, panská i selská, jakožto

nálezové lidští a také posavadní zákon boží

ml v jednotlivých odstavcích býti prohlášen

za neplatný, zejména pokud nakazoval trp-
livost, poddanost vi králm a pánm,
odvádní daní atd.

Co do zízení sociálního dlily se

obce táborské a pozdji i sirotí na >obec

domácí« a >obec polní* neboli > polem
pracující*. Obce polní obíraly se výhradn
válením, kdežto obce domácí provozovaly

emeslo a hospodáství a mly za povinnost

dodávati polním obcím všechny poteby k ve-

dení války nutné.

Nejvtších rozpor vyskytlo se ovšem
mezi Tábory co do lánk vrouných.
Tu utvoily se záhy ti strany a sice:

1. Tábor mírných, 2. stedních a 3.

výstedních, kterážto poslední tídila se

optn v nkolik odstín. Strany ty vzájemn
se sváily o pojímání a výklad písma a ze-

jména o uení o transsubstancii iU
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pepodstatnní. Nejvýstednjší z nich a od
ostatních Tábor i zuiv pronásledovaní

byli t. zv. »pikharti<, kteí vbec zavrho-

vali klanní se svátosti oltání, pokládajíce

to za modloslužbu. Prvním hlasatelem tohoto

uení byl asi vládyka Sigmund Repan-
ský (od r. 1418), který získal hojn pívr-

ženc mezi lidem v Zatecku, Plzesku i v Praze,

ale posléz navrátil se pece zase k uení
kališnickému, prohlásiv, že k domnní svému
piveden byl pvodn od knzi táborských.

Z knzi tchto byli nejhorlivjšími hlasateli

uení pikhartského Martinek Húska
a Petr Káni š. Martinek pocházel z Moravy
a vynikal ueností i dmyslem nad všechny
knze táborské. Pro jeho neobyejnou vý-

mluvnost pak dali mu souasníci píjmí
Loquis, t. j mluvka. O nm svdí mistr

Píbram, že pro svj vtip a rozum byl jednmi
nazýván » andlem zástup božích*, jiaými

>Danielem prorokem*; on že byl všech

blud jako mistr a poátek, nebo napsal

k obci písecké traktáty, v nichž hanil každého,

kdo ctil Krista ve svátosti oltání, neušetiv
ani památky mistra Matje z Janova, skrze

nhož prý nejvíce vzešlo v echách > klekání

ped tím chlebem*. Mistr Píbram uvádí

i veškeré výpisky z prvého traktátu, ve

kterém Martinek vytýkal kališníkm následu-

jících šestero bod: 1. že uí, že by veee
pán mla inna býti ve chleb nekvašeném,

Bílá Hora. 16
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za dvod pijímajíce obyej židovský; 2. že

ji chtjí pamatovati toliko v malém kousku
chleba a v malém napití vína, kdežto Kristus

dával apoštolm ten chléb a to víno mezi

jinými krmmi; 3 že ví, když se ekne pt
slov nad chlebem, že mocí tch slov a zna-

mení kíže obracuje se hned v maso; 4. že praví,

že by klekáno mlo býti ped tím chlebem,

majíce za to, že ten chléb jest pravý Kristus,

a jiní za to, že jest v tom chleb, jiní že

pod tím chlebem, jiní že za ním a jiní že

jest s tím chlebem aneb pi chleb; 5. že

knží nedávajíce v ruce lidu, v ústa kladou

malé kousky, ehož Kristus neustanovil;

6. že neznají rozdílu mezi chlebem vným
a chlebem trvajícím na as.

Takovéto uení šíil Martinek na Táboe
po nkolik let, až teprve v msíci záí 1420
za biskupa táborského zvolený knz Miku láš

z Pelhimova, pozdji >Biskupec« zvaný,

jal se jej pronásledovati, takže Martinek asi

okolo nového roku 1421 musil s pívrženci

svými, asi 300 muž ítajícími, z Tábora utéci

se na hrad Pibenice. Odtud byl povolán

optn do Tábora, kde musil nkteré lánky
své odvolati a posléz i co híšník veejné
pokání v kostele initi. Než ani to jej neza-

chránilo, nebo dne 29. ledna 1421 kázal

jej zatknouti horlivý kališník Oldich Vavák
z Hradce a vsaditi do vže proto, proto že

pi pijímání podával chléb do rukou a ne
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do úst. Táboi však tehdy vyprostili ho
z vzení. Po valném snmu áslavském
v ervnu 1421 však Martinek seznávaje, že

nebezpeí pro nho vzrstá, utéci chtl na
Moravu, byl však ve Chrudimi i se spole-

níkem svým knzem Prokopem jednookým
zajat hejtmanem mstským Divišem Bokem
z Miletínka. Tento jal se jej sám zkoušeti

o tom, jak smýšlí o svátosti tla a krve

Kristovy, a když Martinek odpovdl, že

pravé tlo Kristovo jest na nebi a že ne-

mohou jím tudíž býti hostie na oltái, tu

rozlícený hejtman jal se jej pstí tlouci

a byl by jej na míst dal upáliti, kdyby si

jej byl nevyprosil knz Ambrož z Hradce
k sob na Hradec k lepšímu pouení. Když
však po dvou nedlích seznal Ambrož, že

oba >kacíi« jsou nepolepšitelní, odvezl je

spoutané do Roudnice a odevzdal arcibiskupu

Kunratovi, tehdy již husitskému, aby s nimi

naložil dle úadu svého. Tu byli po osm
týdn •kiut vznni, aniž by se » polepšili <,

a tu sám Zižka doléhal na Pražany, aby byli

do Prahy pevezeni a na výstrahu jiným
veejn upáleni. Než konšelé pražští báli se

cos podobného provésti, vdouce, že Martinek
má mnoho pátel i ctitel ve mst, a vy-

slali proto radji jednoho posla s katem do
Roudnice. Kat zmocniv se vz, propálil

jim boky až ke stevám, nut je, aby vy-

znali, od koho mli by své kacíství a kdo
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jsou spoluvrci jejich. A tu udali jména
nkolika svých pívrženc v Praze. Napomí-
náni jsouce, by kajícn vrátili se k jednot
církve, odpovdli s úsmvem: »Ne my, ale

vy knžími svedeni blouzníte a ped tvorem
(výrobkem), totiž chlebem posvátným kle-

káte.« Konen když všechno napomínání
ukázalo se marným, vyvedeni Martinek i se

spoleníkem svým dne 21. srpna 1421 na

popravišt a zabednni byvše do sudu, oba
byli upáleni.

Tak i Husité dovedli pronásledovati ka-

cíe, t. j. ty, kdož v názorech od nich se

rznili a stejn jednali s nimi, jako ímští

katolíci s Husity. Náboženský fanatismus

slavil orgie na všech stranách.

Pívrženci Martinkovi vyhnáni byli pak
i z Pibenic a skrýírali se po delší dobu
v lesích dražických i se zbylými dvma
knzi svými, z nichž jeden byl Petr Kániš.
Pronásledováním, hojným postem i modlit-

bami pivedeni byli až k náboženskému
šílenství, domnívajíce se žíti již v novém
Kristovu království a ve stavu rajské ne-

vinnosti. Uslyšev o nich Zižka, byl nemálb
popuzen a po dobytí Berouna (1. dubna 1421)

pichvátal na Tábor a vší mocí oboil se na

tyto >kacíe«, z nichž ti, jimž nepodailo se

utéci, schytáni a pivedeni do vsi Klokot

u Tábora. Když pak marn byli zase napomí-

náni, by se >blud< svých odekli, kázal
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jich Zižka na padesát, muž i žen, mezi

nimi i Petra Kániše upáliti. S úsmvem šli

prý na smrt, tšíce se, že ješt téhož dne
budoii s Kristem v nebi kralovati. Po od-

chodu Zižky bylo jich pak ješt 25 schytáno

a upáleno.

Nejvýstednjší sektou mezi Husity byli

tak zvaní Adamníci i Nahái, jinak

také po svém vdci, sedláku Mikuláši zvaní

Mikulášenci. Tito ve svém duševním
nazírání piblížili se nejvíce modernímu ná-

zoru na náboženství vbec, nebo zprvu í-

diH se zásadou, že »bh jest vše, cokoli jest*

a lovk neheší, pokud neoddlí se od pí-

rody i od celku všehomíra. Všechny pírodní
pravdy jsou božské, pokud vedou ku spojo-

vání a ne k rznní se. Hích spatovali

pouze v osobování si njaké vci ili v sobe-

ctví. Pirozen že pokládali všechny vci za

spolené, ano i také ženy byly jim spolené.
Dalším vývojem uení svého dospli k tomu,

že zekli se všeho positivního náboženství,

prohlašujíce, že není boha ani erta, leda

v dobrých a zlých lidech. Sebe pokládali

za syny boží a ducha svého za ducha sva-

tého; vili, že neumou na vky a Krista

nazývali bratrem svým, ale nedovilým, po-

nvadž umel. Modlitba jejich znla: >Ote
náš, jenž jsi v nás, osv nás a bud vle
tvá.« Manželství pokládali za hích a ve

schzkách svých uplatovali volnou lásku
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v nejvýstednjším smyslu slova. Nkteí
z nich pokoušeli se i choditi nazí, piítajíce

sob rajskou blaženost. Poslední útoišt
jejich bylo na ostrov eky Nežárky, tam,

kde nyní stojí ves Hamry, mezi Stráží a Ve-
selím. Tam pevn se ohradili, a a potem
nehojní, inili pece znané škody svými
výpady do Veselí, eice, Pleši a Stráže.

Když zvdl o nich Zižka od Oldicha mlad-
šího z Hradce, poslal hejtmana Boka Klatov-

ského se 400 odnci k jich vyhlazení. Adam-
níci bránili se zoufale na ostrov svém a ne-

jen mnoho útoník, ale i samého hejtmana
Boka zahubili, posléze však pece byli pe-
moženi a meem i ohnm vyhlazeni všichni

až na jednoho, jehož kázal prý Zižka ušetiti,

aby uinil vyznání o víe stoupenc svých,

které pak sepsané mistrm do Prahy posláno.

Dále dlili se Táboí na stední (vlastn

pravé), kteí od r. 1422 do r. 1452 tvoili

zvláštní jednotnou sektu a jejichž hlavním
sídlem bylo msto Tábor, a na Tábory
mírné, kteí oddlili se od stedních a po
smrti Zižkov pijali jméno Sirotci, po
r. 1434 pak rozešli se jednak ku kališníkm,
jednak k Táborm pravým.

Uení táborské, jímž rznili se od kato-

lík, spoívalo hlavn na zásad, že nesluší

se viti ani initi, co není výslovn ueno
nebo pikázáno písmem svatým, zejména
novým zákonem. Pouze vk apoštolský byl
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jim hodný následování. Zavrhovali proto

všechny obady i veškeru nádheru pi boho-
služb. Knží jejich co do odvu i vous
rovnali se laikm. Hodností knžských,
vyjma biskupa ku svcení knží ustanove-

ného, neuznávali jiných nežli knží a jáhn.
Bohoslužby sestávaly z kázání, modlení, zpí-

vání nábožných písní a sloužení mše. Latina

byla pi obadech vbec zavržena. Boho-
služby mohly se sice díti v každém dom,
ale nebránno užívati k tomu i kostel,
v nichž však neml býti nežli stl pokrytý
ubrusem a ku sloužení mše urený. Oltáe,
obrazy, ornáty, roucha obadní i ozdoby
všehké zavrhovali a niili. Pi mši používáno
oplatek jakékoli formy a také víno podáváno
v jakýchkoli íších. Pijímání bylo pro všechny
vící pod obojí zpsobou. Neuznávah oistec
a zavrhovali proto i zádušní mše, modlitby,

almužny a jiné dobroinné skutky za zemelé.
Rozhodn zakazovali vzývání svatých, ctní
obraz a relikvií. Zavrhovali posty a všeliké

obady církevní, odsuzovali život klášterní

i všechny jeho ády. Ohledn uení o pe-
podstatnní (transsubstanciaci) chleba a vína

pi mši v tlo a krev Kristovu se mínní
dosti dlouho rznilo a k jakým dsledkm
rozpory v názorech tch vedly, vidli jsme
v osudu Martina Húsky a Petra Kániše
i jejich stoupenc, zvaných »pikhart<. Nic-

mén po snmu knží táborských v Písku
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v druhé polovici msíce února 1422 pii-
nním knze Korandy podrželo v tom smru
vrchu práv uení pikhartské a dotyný lánek
vrouný formulován tím zpsobem, že »co

do svátosti té má initi se rozdíl znamenitý
mezi chlebem obecným, chlebem svátostním

a chlebem živým, vným i nebeským, a že

sluší varovati se, aby slova písma svatého

(evang. Jana, kap. 6.), hledící jen ku chlebu

živému, nebeskému a vnému, nebyla chý-

lena ku chlebu svátostnímu, a to proto, aby
lid neupadal tudy v modloslužbu, • vzdávaje

snad chlebu tomuto, jako by hmotn byl

totožný s Kristem, est jediné Kristovi sa-

mému povinnou*.

Následkem pijetí tohoto lánku, který

v podstat znamenal vrácení se k uení knze
Martinka, odštpili se od Tábor pravých
všichni ti, které nazvali jsme Tábory mír-
ným i a kteí po smrti náelníka svého Zižky

pijali jméno »Sjrotci«. Tito vili v pe-
podstatnní, zachovávali pst, uctívali svaté

a konali bohoslužby o svátcích, což praví

Táboi všechno zamítah.

Rozdvojení Tábor a Sirotk, akoli bylo

opravdové, nejevilo se pece tak píke na

venek, aby na se obracelo všeobecnou po-

zornost. Píinou toho bylo jednak, že kato-

líci i cizozemci pokládali za »kacíe« všechny
Husity, kteí jakkoli uchylovali se od vro-
uky církve ímské, neiníce mezi nimi roz-
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díl, a tudíž v as nebezpeenství pes všecky
rozdíly u víe spojovali se Husité vždy v jedno
na obranu proti nepíteli. Jednak jevil se

na Táboe i vzácný zjev náboženské
snášelivosti ke všem tm, kdož se sou-

sedy svými pokojn žíti chtli.

Také již díve námi vzpomenutí Ore-
bité i bratí orebští netvoili zvláštní

sektu, souhlasivše celkem s mírnými Husity.

Mezi tmito však nejprve zjevily se rozdíly

mezi aristokracií a demokracií, které

zpsobily rozpadnutí celé této strany, nebo
jedni pipojili se pak k Pražanm, druzí

k Sirotkm. Jich vdce Hynek Krušina

z Lichtenburka zmnil bhem nkolika let

pesvdení své do té míry, že posléz ocitnul

se až po boku Sigmunda.

Jinou píinou vášnivých rozpor mezi
stranami husitskými, která posléz pivodila

i pád celého hnutí, byl rozpor sociální.
Táboí i Sirotci sice uznávali šlechtické ti-

tuly tch, kdo k nim se pidali, ale neuzná-

vali práv stavovských a k náelnictví byli

povoláváni vždy osoby nejschopnjší bez

ohledu" na stav i jmní. Nejednou proto

vytýkal a dráždil Sigmund pány eské tím,

že dávali se prý vyvésti z práv svých tou

mrou, aby je již mšané a chlapi soudili.

Následek spor aristokrat s demokraty byl

pak, že živel aristokratický spojil se s cizinci
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a v bitv u Lipan pivodil porážku Husit
vbec.

Pokud se týe Pražan i kališník,
dlili se i tito na ti strany, totiž mírné,

stední a výstední. Mírní usilovali co nej-

více po optném spojení s církví ímskou,
od které je takka dlil pouze zpsob pijí-

mání pod obojí zpsobou. Vdcem jejich

byl mistr Jan z Píbrami. Stední i praví
katolíci zasazovali se o nápravu církve

ve smyslu ty lánk pražských a vedeni

byli nejprve Jakoubkem ze Stíbra, pozdji

Janem z Rokycan. Poetn byli nejsilnjší.

Výstední kališníci vedení Janem ze
Zeliva lnuli celým smýšlením k Táborm.

Za úelem doplnní obrazu spoleenského
života Husit jest se nám zmíniti i o zp-
sobu vlády v Praze po vypuzení Sigmunda.

Vrch pohtické moci spoíval v »obci ve-

liké«, která nade vším rozhodovala a ku
které pináleželi nejen mšané a majitelé

dom, ale i podruhové a emeslníci. »Výnosy
obce veliké«, jež dle poteby na námstí se

provolávaly, mly pro msto platnost zákona

a nikdo nesml se z nich vyjímati. Výbor
obecní k vyizování bžných záležitostí tvo-

iU »obecní starší«, k nimž poítáni byli

i cechmisti. Výkonná moc byla v rukou

purkmistra a konšel velikou obcí volených.

Výnosy veliké obce vztahovaly se na Staré
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i Nové Msto, a jinak ob msta mla své

samostatné úady. Rychtá mstský byl nej-

vyšším úedníkem policejním a jeho úkolem
bylo dbáti o poádek i bezpenost ve mst.
V as poteby ustanoven byl konen i nej-

vyšší mstský hejtman, který velel

veškeré branné moci mstské.
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20. Usilováni O smi mezi stranami

a nezdar toho. — Smrt Mikuláše

z Husí.

Prvý spor mezi Pražany a Tábory vzniknul

tím, že obec táborská podala dne 5. srpna

1420 Pražanm 12 lánk, ve kterých nalé-

halo se na dodržení úmluv mezi obcemi tmi
uinných a vedle toho i na písnjší do-

držování tetího a tvrtého lánku pražského,

zejména pokud se týe sedání v krmách,
pepychu v šatstvu, podvodných obchod
atd. Dále žádalo se tam, aby kláštery a

chrámy zbytené, též obrazy a ornáty bohaté

byly kaženy atd.

Novomstští projevili sice ihned ochotu

pistoupiti ku lánkm tm, staromstští pi-

volili k nim však jen v obmezeném smyslu

a s výminkami.

Ješt vtší odpor objevil se pak mezi

stranami, když dne 14. listopadu jednala

»obec veliká* o vypravení poselství ku králi
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polskému a optné nabídnutí mu eské ko-

runy. Tu Mikuláš z Husi jal se tomu odpor
klásti, prav, že bratí táborští nechtli míti

cizozemce za krále. Když pak v téže hromad
»veliké obce* byla následkem novot zavá-

dných knzi táborskými ustanovena v Praze

censura, tak aby nikdo nic psáti a vydá-

vati nesml, pokud by tyi misti pražští

obcí zvolení spis jeho nepeetli a schválili,

a posléz usneseno, aby zachován byl dosa-

vadní obyej sloužiti mši v ornátech a s ka-

lichy, tu rozmrzelý tím Mikuláš z Husi opustil

dne 17. listopadu Prahu a odebral se

k »bratím«, kteí tou dobou dobývali hrad

Leštno náležející Václavu z Dube. Když pak
Pražané dne 19. listopadu sesadili i konšely

své Táboróm píznivé a nahradili je mírnými
kališníky, pokládáno to od Tábor za pí-
koí pílišné, a {iroto ustávše od oblehání

LeŠtna, povolali Zižku z jihu ku Praze a sami
oblehli hrad íany, odkud Pražanm mnohé
škody se daly. Pražané dle spolené smlouvy
pišli sice Táborm na pomoc pi dobývání
ían, ale pan Krušina, hejtman vojsk praž-

ských, nechtje již více bojovati s Tábory
spolen, vzdal se veHtelství a vrátil se na
své panství; podobn uinil i Viktorin Boek
z Kunštátu. Když pak pi dobývání ían
knží pražští mši v ornátech sloužiti se jali,

bylo by vinou nkolika Tábor došlo snad
až k ptce krvavé, kdyby starší z obou stran
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prosbou i hrozbou nebyli utišili zuivc,
slibujíce, že spor ten co nejdíve v Praze

bude urovnán.

Když zatím Zižka pibyl ped íany a

pan Diviš z ían nahlédl, že pesile takové

se neubrání, jal se vyjednávati a slíbil po-

sléz vzdáti se i s eledí svou, nebude-li ni-

komu na život ublíženo. Pod tou podmínkou
dne 4. prosince hrad vydán, naež 6. pro-

since pan Diviš s rodinou a s jinými 54 lidmi

peveden do vazby na radnici pražskou. Na
hrad však pistižených devt knží vydal

Zižka práatm svým, kteí zavevše je do
jedné selské chatre, za živa je všechny
upálili.

Po dobytí ían pak dohodou zástupc
obcí staromstské, novomstské a táborské

konáno dne 10. prosince 1420 památné
shromáždní v dom Petra Zmrzlíka naproti

kostelu Jakubskému na Starém Mst, kde
mlo jednati se o smíení všech stran.

Tam shromáždili se všichni pední mu-
žové svtští a duchovní a rektor university

pražské mistr Prokop Plzeský obvinil tu

v 76 láncích knze táborské z kacíství

neb aspo uení bludného. lánky ty ped-
ítal mistr Petr z Mladenovic a vytýkalo se-

v nich zejména knžím táborským uení
o chihasmu (tisícileté íši Kristov), dále

lánky smující k republice, ke zrušení roz-

díl stav i ku komunismu, knží táborští
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že také velice tupí uení školní a latinská,

všecky zpvy kostelní že potupili a toliko

písn eské, které sami složili, velebí; hodinám
duchovním že se posmívají, posty a zpovdi
že haní, kížem znamenati se brání, biskupa

že sami sob zvolili, knží jejich laiky že

svtili, že chtjí z hodností knžských po-

držeti jenom knžskou a jáhenskou, všechna
jiná dstojenství zavrhujíce, knží jejich že

nosí vousy jako laikové a nkteí i v man-
želství vstupují atd.

Po petení této obžaloby táborský hejt-

man Chval Repický z Machovic prohlásil,

že piznával se úpln ku lánkm tm a Jan
Rohá z Dub želel, že v Kostnici vytknuto
bylo echm jen 40 lánk bludných, zde

však napoetlo se jich pes 70. Knží tábor-

ští však prohlásili, že v podstat úpln souhlasí

se lánky tmi, naež misti pražští prohlá-

sili, že jsou ochotni dokázati zjevn nepravdu
lánk tch, když nkdo podvolí se veejnému
o nich hádání na universit pražské.

Po té biskup táborský Mikuláš z Pelhi-

mova dokazoval obšírnými dvody správnost

jednání knží táborských, naproti nmuž
Jakoubek ze Stíbra žalobu optn zastával

a posléz po mnohých eech vynesli páni

pedsedající naízení, aby ob strany podaly
pi svou do rukou purkmistra staromstského
ode dne hádky do msíce poítajíc. Shromá-
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zdní pak rozešlo se bez všelikého úinku
zjevného.

Téhož dne, když p. Mikuláš z Husi roz-

trpen výsledkem hádání z Prahy se ubíral,

spadl poblíž Vyšehradu s konm do jámy
a tento pádem svým zlámal mu nohu, takže

a zapísahal se, že již nikdy do Prahy ne-

vkroí, musil býti zpátky odnesen, a když
již noha hojiti se poínala, skonal náhle zá-

duchou dne 24. prosince 1420. Ztrátou jeho

citeln postižena byla radikální strana tábor-

ská, a jinak popíti se nedá, že smrt jeho,

která postavila Žižku v elo Tábor, nemálo
pispla ku smíru s Pražany a válenému
štstí Husit vbec.
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21. Další boje v echách.

Zatím co v Praze daly se hádky o víru,

Zižka na jihu ech svádl mnohé ptky
s nepáteh kalicha, jedním z nejurputnjších

a nejmocnjších byl pan Oldich z Rosen-
berka, bývalý Husita, který po porážce

utrpné pi nezdaeném útoku na Tábor
stal se zapísáhlým nepítelem Husit. Zižka

po krátkém pobytu v Písku obrátil se nej-

prve k Vodanm, které po smrti krále

Václava sice horliv osvdovaly husitské

své smýšlení pronásledováním knží kato-

lických, ale byvše p. Oldichem dobyty, staly

se baštou katolík a Husitm mnohá pí-
koí inily. Zižka dobyl msta bez veliké

nesnáze, pi emž znan lidí pišlo o život

a nkolik knží, kteí díve pod obojí po-

dávah, ale pak se obrátili, uvrženo bylo do
vápenice a za živa upáleno.

Od Vodan obrátil se Zižka k Pracha^

ticm, které za krátko se vzdaly a mšané
jich pislíbili úplnou volnost tyem lán-

Bilá Hora. 17
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km pražským. Tím Zižka se spokojil a táhl

k mstu a hradu Lomnici poblíž Tebon.
Také toto místo po tech dnech obléhání se

vzdalo, naež velký vojevdce Husit po-

stupoval dále proti Bystici, mstu a hradu
náležejícímu p. Lipoltu Krajíi, velikému ne-

píteli Husit. Také tento hrad i msto za

nedlouho vzal útokem, pi emž zajal man-
želku i dti Krajíe, msto ihned kázal pak
sboiti a ohnm zniiti. Dále oblehl tvrz Bor
za Horaždovicemi, kterou po vzdání se vy-

pálil. U místa toho napadnul jej dne 12. íjna
pán z Rosenberka s etným vojskem, z druhé
strany pak Bohuslav ze Svamberka, ale Zižka

zpsobil jim tžkou porážku, takže musili

z bojišt utéci.

Krut ztrestal pak Zižka msto Pracha-

tice, jehožto obyvatelé nedodrževše daného
slibu, jali se horliv pronásledovati vyzna-

vae podobojí, k odpisáhnutí kalicha je nu-

tíce, statky jim berouce a z msta je vy-

hánjíce; krom toho byli tu dva nebo ti

horlivjší Husité upáleni, a proto Zižka se-

brav hojn lidu, pitáhl 12. listopadu k mstu,
vyzval obhájce jeho ku vzdání se, slibuje

jim ušetení na^ život i statcích. Tito však

odmíth, naež Zižka rozezlen prohlásil, jest-

liže mocí msta dobude, nenechá nikoho
na živu. A tak se stalo, že po dobytí msta
pobiti byli všichni mužští, kdekoli byli do-

padeni, takže ve mst našlo se 230 osob
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pobitých. Ze zajatých vybral pak Zižka pouze
asi 7 muž za vrné Husity uznaných, ostat-

ních asi 85 dal zavíti do kostelní sakristie

a upáliti. Táboi po té msto osadili a znovu
opevnili.

Dne 13. listopadu podailo se Táborm
zmocniti se lstí dvou hrad p. Rosenberka,

umístných na obou stranách eky Lužnice,

a mostem spojených. Hrady ty nazývaly se

Pibenice a pokládány za nedobytné, proež
uschovány v nich cenné pedmty z celého

okoH. Ve hrad vtším na levém behu
uvznn byl táborský knz Václav Koranda,

který v noci pede dnem uvedeným ná-

hodou sprostil se svých okov a osvobodil

i jiné spoluvzn, naež za jich pomoci
zmocnil se hlída svých a tyto spoutal.

Odolen, jeden z nich, pislíbil, že uiní vše,

když na svobod ho ponechají, naež poslán

byl do Tábora zpravit bratí o tom, co se

stalo. A tu táborský hejtman Zbynk z Du-

chova bez meškání vytrhnul s lidem svým
a jal se hrad dobývati. V téže dob zaznlo
i s hradní vže hrozné heslo »Tábor hurrá!

Tábor!< a poalo se sypati kamení na za-

raženou posádku, která se také za nedlouho

vzdala, posádka druhého hradu pak nedo-

kavši ani útoku, sama dala se na útk.
Mezi zajatými na hrad byl také mnich
Heman, biskup nikopolský a tehdy fará

milinský, který v r. 1417 na hrad Lipnici
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z pinucení p. eka z Wartenberka etn
knží husitských vysvtil, ale od té doby
krutým jich pronásledovatelem se stal. Tento
prosil a sliboval vše uiniti, bude-li pi ži-

votu zachován, než Táboi nic nedbajíce,

utopili ho pod mostem v ece.
Po Pibenicích ztratil Oldich z Rosen-

berka i msto Sobslav a jal se vyjednávati

o mír, který také 18. listopadu ujednán až

do úterý masopustního (4. února 1421) pod
zárukou 10.000 kop groš pražských.

Zatím co na jihu dobývali Husité jedno
vítzství za druhým, nedailo se jim na vý-

chod a severu valn. Po dobytí a shoení
cisterciáckého kláštera Svatého pole na
Opoensku obrátili se bratí orebští a hra-

detí k Opatovicm, byli však dne 18. pro-

since krvav odraženi. Dne 26. prosince pak
utrpl tžkou porážku od vojska králov-

ského p. Hynek z Kunštátu u hradu svého

Podbrad.
Dne 14. ledna 1421 Jan Msteky z Opona

vpadl u veliké síle s kutnohorskými do msta
Peloue, kde houf Tábor v kostele se

ohradil, byH však všichni zjímáni a pobiti;

125 zajatých s knzem Valentinem pive-
deno do Hory a vmetáno do šachet.

Brzy po té oblehli kutnohorští u valném
potu msto Chotbo, kterého byl nedlouho
ped tím dobyl táborský hejtman Hromádka
z Jistebnice. Tento seznav, že pesile se ne-
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ubrání, jal se vyjednávati a vzdal se dne
3. února pod zárukou cti a víry, že posádce
ublíženo na život nebude. Než vítzové da-

ného slibu nedodrželi a na doléhání Nmc
kutnohorských vehnáno v Chotboi asi 300
zajatých do stodol a spáleno, jiní utraceni

podobnou smrtí v Laších mezi Horou Kutnou
a áslaví a ostatní vmetáni do šachet, takže

takovýmto zpsobem na 700 lidí utraceno.

Hromádka s dvma knžími táborskými za-

vezen pak do Chrudimi a tam veejn na

námstí upáleni. Byl to in vrolomný, ja-

kého se Táboi nikdy nedopustíH.

Neúspchy tyto vyváženy byly ovšem
vítzstvími, kterých stejnou dobou Pražané
a Zižka na jiných místech dobyli. Tak dne
26 ledna vzdal se Pražanm obléhajícím

hrad Kunratický velitel hradu rytí Fulštein,

naež po odchodu posádky nádherný tento

hrad 'VYencelstein* králem Václavem na-

zvaný zapálen a do základ poboen.
O novém roce 1421 dobyl Zižka kláštera

Chotšovského, záhy pak i Kladrub a obrátil

se ku Stíbru, chtje msta dobýti. To zvdv
Bohuslav ze Švamberka, zapísáhlý nepítel
Tábor, pijel s nco lidem na nedaleký
svj hrad Krasikov, a tu Táboi zanechavše
obléhání Stíbra, obrátili se ku hradu tomu
a jali se jej dobývati. Pan Bohuslav vida, že

hradu neubrání, jal se prositi, aby posláno
bylo pro Petra Zmrzlíka, jemuž vzdáti se
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chce. Zižka velikomysln, pes odpor lidu

svého, který hoel dychtivostí pomstíti se

na úhlavním svém nepíteli, k podmínce té

svolil, naež p. Bohuslav Zmrzlíkovi také

hrad vydal a pevezen do vzení na Pibe-
nice, kde po delší dobu setrval, seznav pák
estné s ním zacházení se strany Tábor,
pihlásil se v roce 1422 ku stran jejich a

stal se brzy jedním z nejelnjších jejich

vdc.
Po dobytí Krasikova táhl Zižka k mstu

Tachovu, jehož pedmstí také snadno dobyl.

Tachovští jati strachem, r>xhle vypravili

posly k Sigmundovi s prosbou o pomoc.
Tento pichvátav do Plzn, sbíral ze všech

stran vojsko a psal také knjžatm bavorským
o posilu. To dovdv se Zižka, uinil nutná

opatení a osobn vydal se do Tábora, aby

sebral tam vtší moc válenou, požádav sou-

asn Pražany, aby bez meškání ku pomoci
mu pispli. Sigmund zatím asi s 12.000

muži pitrhl do Stíbra a již ped 29. lednem
jal se dobývati kláštera kladrubského, v je-

hož držení byl táborský hejtman Chval Re-

pický z Machovic, který bránil se však tak

udatn, že nepátelé dne 10. února bez

úspchu od obléhání upustili.

Pražané zatím na rychlo vypravili dne

6. února asi 7000 jízdných i. pších se 320

vozy válenýrni, kteréžto vojsko v Dobíši
spojilo se se Zižkou, zmocnivše se pak bez



Bílá Hora a katolická protireformace. 363

odporu Rokycan i hradu Wilšteinu, táhli

vstíc Sigmundovi, který ale jich nedokav,
rozpustil lid svj a uchýlil se do Litomic
a po krátkém tam pobytu dospl 26. do
Hory Kutné, odtud obrátil se do áslavi,

kterou opustil 6. bezna a odebral se do
Znojma, kde pobyl od 9.— 31. bezna.

Po útku Sigmunda spojené vojsko eské
obléhalo Plze a po prvém útoku zmocnilo

se pedmstí i mlýn. Po tynedlním oblé-

hání uzaveli plzeští s oblehately pímí
do nového roku 1422 pod podmínkou, že

plzeští ihned vypraví posly k Sigmundovi
se žádostí, aby uznal tyry lánky pražské

nebo aspo jim k nim pistoupiti dovohl;

a již král pak uiní tak i nic, zavazovali

se plzeští do msíce od uzavení smlouvy
dáti svobodu lánkm tm ve všech mstech,
mstekách i vesnicích svých, jakož i dovo-

liti knžím pražským, aby bez pekážky tam
kázati smli a každému, kdo by chtl, pod-
obojí mohli pisluhovati. Po uzavení smlouvy
vojsko husitské táhlo k Chomutovu, než

plzeští vypravili sice posly ku králi, ale

žádného knze husitského do msta nepu-
stili, rušíce tím zjevn smlouvu uinnou.

Chomutova, msta již tehdy ryze nme-
ckého, dobyli Husité po mnohých ztrátách

o kvtnou nedli r. 1421 a rozlíceni ped-
chozím posmchem i rubáním nepátel, jali

se krut vražditi, koho v mst postihli.
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Pouze nkteré ženy a dti a asi ticet muž
ušetili, aby prý spoluobany své pochovati

mohli. Poet zabitých a upálených toho dne
udává se mezi 1363 až 2500 osobami. Celé

msto pi tom vyloupeno a velká ást
i v popel obrácena.

Hrzou jata povzdávala se pak okolní

msta i hrady bez boje napoád. Tak ui-
nily Louny i Slané a spojené vojsko vrátilo

se pak vítzoslavn do Prahy dne 22. bezna.
Dne 26. bezna vytáhli optn Pražané

Zižkou vedení do Berouna a dne 1. dubna
zmocnili se útokem msta toho, pi emž
mnoho osob o život pišlo, mezi nimi Rudolf
z Bee, bývalý íšský viká. Na rozkaz Zižkv
pak 37 osob, hlavn knží, mnich a mšan
pražských, v jedné jizb spáleno, naež vít-

zové viátili se 3. dubna do Prahy.

Smutný osud Berouna piml mšany
mlnické ku vzdání se Pražanm pod zá-

vazkem, že budou hájiti a brániti ty lánk
pražských proti každému až do hrdel a

statk svých, Sigmunda za krále eského
nepijmou, aniž královnu Zoíii bez vle Pra-

žan do msta svého pustí.

Mezitím utrpli znanou porážku bratí

Hradetí 22. bezna pi optném dobývání
kláštera opatovského. Vojsko královské po-

telo je u Podolšan, pi emž nejen hejtman
jejich Lukáš zabit, ale i na ti sta zajatc

na klášter zavedeno. Tq bylo píinou, že
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dne 13. dubna vytáhlo vojsko husitské vy-

svobodit východní echy a Moravu z rukou

Sigmunda. Nejprve dobyt hrad Touše u

Brandýsa a 17. dubna eský Brod, pi emž
žoldnéi nmetí vidouce, že msto je ztra-

ceno, utekli se do kostela a na zvonici. Hu-
sité však kostel i zvonici zapálili, pi emž
zahynulo na 200 osob, které pak pes to

na živu zstaly, vyvedeny za msto a tam
bud upáleny nebo od cepník ubity. Mezi

zahynulými bylo 18 knží i s faráem
mstským.

Pod dojmem této události vzdala se pak
msta Kouim a Kolín, kde však klášter že-

bravých mnich i^ se šesti knžími spálen,

dále Nymburk a áslav, kláštery: skalický,

sedlecký, sázavský, vilimovský a opatovský,

z nichž vtšina vypálena.

Nyní obrátili se Husité s celou silou

k Hoe Kutné, odkud déle tí let bylo jim

snášeti píkoí nejtžší. Horníci nejprve chtli

brániti se zoufale, ale seznavše sílu nepátel,

jali se dne 24. dubna pokorn prosit o mi-

lost i dovolení, aby bylo možno v u-ité

lht beze škody na život i jmní vyst-
hovati se z msta všem, kdož by ku stran
podobojí pistoupiti nechtli. Pražané svo-

lili k tomu a urili lhtu do 1. kvtna, ale

pod tou podmínkou, když všechno obyva-

telstvo msta vyjde Husitm ped msto
vstíc a prositi je bude o milost za provi-
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není své. Druhého dne, v pátek 25. dubna,
vyšlo tedy obyvatelstvo Hory s knžr>tvem
v ele až ku klášteru sedleckému, a když
piblížili se ku Pražanm, pokleli všichni na
kolena, jeden z nich pak prosil boha i Pra-

žany za odpuštní vin jejich. Po té knz
Jan ze Zeliva jménem Pražan vytýkal jim

zprvu všechno zlé, které na Husitech spá-

chali, domlouvaje, aby více tak neinili a

posléze ohlá.sil jim pokoj i milost, jak bylo

umluveno. Po vzájemnám smíení uvedeni
pak Pražané do msta, jehož správcem
na žádost kutnohorských ustanoven Petr

Zmrzlík ze Svojšína.

Pražané po vzdání se Hory Kutné od-

táhli k dobývání hrad Zleby a Lichtenburk,

které se však bez boje vzdaly, naež po-

stoupili dále k Chrudimi, kam dne 27. dubna
pitrhnul i Zižka s Tábory. Velitel msta, p.

Jan Msteky z Opona, seznav pevahu ne-

pítele, vydal msto dne 28. dubna. Odtud
voje husitské táhly dále k Morav, zniivše

na cest kláštery pardubský, sezemický a

podlažický. — Na Morav hned na poátku
jevilo se dosti silné hnutí husitské, ale pi-
inním zvlášt Jana Železného, biskupa olo

mouckého, nemohlo se veejn rozvinouti.

Teprve v msíci únoru 1421 utvoen také

na Morav »nový Tábor* na ostrov eky
Moravy pod mstem Hradištm. Odtud oboil

se lid selský na blízký klášter Velehrad a
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spálil ho i s nkolika mnichy a vzácnou
knihovnou. Biskup i páni moravští sice za

pomoci Rakušan vytáhli polem proti tmto
> Táborm*, byli však se znanými ztrátami

odraženi. Když pak spojené vojsko husitské

k Morav se piblížilo, tu aby zem tato

byla od pohromy ušetena, vysláni mu vstíc

páni Petr z Krava a Jan z Lomnice, kteí
jménem pán moravských pistoupili ku
tyem lánkm pražským, i k tomu, že

Sigmunda za krále a vladae neuznávají a

souasn ujednáno, aby na den 1. ervna
svolán byl obecný snm z Cech i Moravy
do áslavi, kde by se nutné záležitosti pro
ob zem vyídily.

Husité po ujednání tom obrátili se na-

zpt do Cech a táhli k Jaromi, kteréžto

msto, tehdy zcela nmecké.^ bylo proslulé

nenávistí proti Husitm a Cechrri vbec.
Tamjší královský hejtman Hynek Cerveno-
horský z Náchoda pak zejména popudil

proti sob všechny stoupence podobojí tím,

že s vojskem pepadnul msteko Krin,
sídlo Orebit, a lidi v kostele povraždiv
nebo rozplašiv, nechal kon svého napájeti

z kalicha, prav, že i ten jest >podobojí«.

Jaromští zprvu kladli houževnatý odpor,

ale seznavše, že msta neubrání, prosili, by
jim aspo bylo dovoleno vysthovati se

s holým životem. A když k tomu svoleno,

vytáhli dne 15. kvtna všichni mšané s ro-
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dinami svými z bran mstských, le roze-

zlený lid táborský nenechal se zadržeti, aby
nkteré z nich neschytal a bud v Labi ne-

utopil nebo v poli nespálil. Zejména upáleni

knží s proboštem Štpánem v ele, kteí
ku tyem lánkm pražským pistoupiti

nechtli, celkem 21 osob.

Po pádu Jarome vzdal se i Dvr Krá-

lové a dobyt Trutnov, naež vzdalo se i etn
msteek i tvrzí okolních.

Ped Jaromí mil se s Pražany i pan
enk z Wartenberka a toto poddání se ná-

elníka eské šlechty mlo veliký význam
pro další vývoj vcí. Již 25. dubna vyhlásil

Oldich z Rosenberka jménem krále Sig-

munda po celých Cechách, že uznává tyry
lánky pražské a ped tím dokonce uinil

tak veejn i sám arcibiskup pražský Kunrat,

což byla ovšem pro církev ímskou rána

nemalá, jehkož tím nejen všechna rozsáhlá

panství arcibiskupská, ale i všechny úady
církevní dostaly se do rukou podobojích.

Kanovníci pražští, žijící tou dobou v Zitav
a v Olomouci, nebyli ovšem s takovýmto
jednáním arcibiskupa spokojeni, odekli mu
veejn poslušenství a prosili papeže Mar-
tina V., aby zvoliti si mohli arcibiskupa no-

vého.

Konen dne 7. ervna vzdal se i hrad
pražský, když obhájci jeho marn u Sig-

munda pomoci se dovolávali. Po odejití po-
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sádky královské pes odpor rozumnjších
Husit rozbity a spáleny okrasy v chrámu
svatovítském a jenom snažnými prosbami
nkterých pán a starších zabránno rozbo-

ení všech staveb.

Vzdáním se Litomic dne 29. kvtna
1421 dovršeno pak vítzství vojsk husitských

v Cechách.
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22. Snmování.

Když takto celá tém zem eská byla

Husity opanována, jednalo se o obnovení

ád i pokoje na cest zákonné a k tomu
úeli svolán byl vzpomenutý již snm á-
slavský, jehož súastnil se nejen velký poet
stav husitských, nýbrž i katolických. Jed-

nání jeho zahájeno dne 3. ervna v kostele

áslavském a trvalo po ti dny. Bylo pak tu

zejména ujednáno a úastníci zavázáni k tomu,

aby 1 hájili a bránili ty lánk pražských,

2. Sigmunda za krále nepijímali, dále 3.

zvoleno 20 muž za vladae a správce krá-

lovství, 4. usneseno, aby svolán byl valný

sbor všech starších knzi za úelem uspo-

ádání vcí duchovních a 5. za nepítele vy-

hlášen každý, kdo by k úmluv této a ku
tyem lánkm pražským pistoupiti ne-

chtl. — Dne 4. ervence sešel se pak v Praze

v Karolín sbor knžský, který však po
tídenním rokování usnesl se pouze na za-

chovávání ty lánk pražských, zavrhnuv

všechno další uení knží táborských.
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Zatím co se toto dalo v echách, svolán

doNorimberka íšský sjezd stavft

nmeckých, který byl dosti etn obeslán a

ml raditi se o nových prostedcích k na-

prostému vyhubení kací eských. Ježto

však marn ekáno bylo na krále Sigmunda,
který byl tou dobou vpádem Turk do Uher
zamstnán, rozešel se ku konci dubna snm
tento, aniž byl by na nem se usnesl.

Za to však zavázalo se etn kurfirst,

knížat a biskup smlouvou ve Wircpurku
dne 21. kvtna ku spolku proti Husitm a

na novém snmu v mst Wesalii ku konci

kvtna konaném podailo se novému papež-

skému legátu íše nmecké, kardinálovi

Brandu Placentinskému. roznítit mysli

knížat nmeckých do té míry, že uzavena
nová veliká výprava proti Husitm a roz-

kázáno nové hluné^ a slavné hlásání kížové
výpravy ve všech farních kostelích, pi emž
zárove všechny osoby mužské starší 12 let

mly ped oltáem písahati, že setrvají po
celý život ve víe otc, zprotiví se každé
novot a oznámí úadm i pomáhati budou
vi každému, kdo by jakýmkoli bludm
hovl. Tm pak, kdo bud osobn kížového
tažení se súastní nebo na svj náklad

odnce vypraví, sHbeny papežským legátem

úplné odpustky všech hích, a to i tako-

vých, o nichž jindy jen papež sám rozhodo-
vati mohl.
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Podobný sjezd šlechty z východních
krajin Nmecka sešel se pak ku dni 24. ervna
ve Zhoelci, kde rovnž usneseno uspo-

ádati válené tažení proti Cechm a >ne-

opustiti zem té, pokud by nevykoenili z ní

všelikou kacískou nevru*.
Dále ješt konány schze podobné v M o-

hui 29. ervna a vBoppardu 19. er-
vence, takže posléz tém celá íše nmecká
byla odhodlána o sv. Bartolomji vytáhnouti

do boje proti Cechm.
Díve však, nežli tato kížová výprava

uspoádána, vytáhla knížata i msta slezská
po návrate Sigmunda s vojskem 20.000

muž, kteréž vedl biskup vratislavský, do
Cech a jala se v okolí Police, Trutnova a

Náchoda s neslýchanou ukrutností vražditi

všechny obyvatele napoád anebo jim aspo
usekávati nohy, ruce a nosy. Po vypálení

Police hnalo vojsko to dne 27. kvtna na

opevnné msteko Ostaš, které bylo zni-

eno a pozdji vypálena jimi i Úpice. Proto

snm áslavský naídil všeobecnou hotovost

proti vojsku tomu, které jakmile se dov-
dlo, že Cechové na n táhnou v sile asi

30.000 muž a 2000 jezdc, nemeškalo zemi

opustiti.
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23. Další boje v echách a smutný
konec druhé výpravy kižácké.

Na poátku msíce ervence na žádost

žateckých a lounských vypravili Pražané

vojsko do kraje bílinského, kde nejprve

dobyt a vypálen klášter jeptišek v Doksa-
nech, pak klášter benediktinek v Teplicích,

dále klášter osecký, msteko Duchcov a

dne 12. ervence msto Bílina, pi kterémžto

útoku etn nmeckých rytí, knží i lidu

obecného, který útoišt na hradu bílinském

hledal, upáleno. Posléz po 22. ervenci jalo

se mezitím sesílené vojsko husitské dobý-

vati pevný hrad LandesAvart u Mostu, jemuž
však 5. srpna pitáhl na pomoc markrab
míšeský Fridrich bojovný s vojskem mnoha
pán eských se strany Sigmundovy, který

porazil vojsko pražské a k útku je donutil.

V nešastném boji tom Zižka súastnn
nebyl, jelikož pi dobývání hradu Rabí v Pra-

chensku v polovici ervence stelou porann
byl na druhém oku svém a tou dobou v Praze

se léil, a bez úspchu, takže od té doby

Bílá Hora 1§
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zstal na ob oi slepým. Jedva však do-

slechl o porážce u Mostu utrpné, rozhodl

se, a dosud nevyléen, vytrhnouti ihned

s vojskem svým k Mostu, aby pomstil po-

rážku tu. Než díve nežli vojsko to mohlo
na nepítele udeiti, míšeští již z Cech utekh.

Zatím sbírala se druhá výprava kižácká
a dne 28. srpna hnalo se vojsko to v ne-

bývalé dosud síle více jak 200.000 muž
dvma proudy od Chebu do ech a po do-

bytí Žlutíce pitáhlo dne 2. záí ku hradu
Moštovu, jehož posádka vzdala se pesile a

hejtman hradu s 8 muži vzati do vazby, ji-

ných 84 osob však bez milosti povraždéno
a upáleno. Pi prohledávání hradu našh pak
Nmci ješt jednoho knze a ti osoby, které

rovnž upálili.

Zatím také vojsko míšeské se spojenými
eskými pány^se strany Sigmundovy vytáhlo

optn proti Cechm a zmocnilo se Chomu-
tova i Kadan, jejichž eské posádky ped
pesilou nepátel ustoupily k Zatci, Jediný

rytí Ojí z Oedlic, který nechtl Kadan
opustit, i s vží, ve které se bránil, byl od
Nmc spálen. Nmci po té postoupili k Bí-

lin a jali se dobývati msta i hradu Koldic,

když však zvdli, že znaná ást vojska

pražského táhne k Bílin, nevykavše tohoto

odtáhli, aby spojili se s vojskem íšským,
které tou dobou již obléhalo Zatec, v nmž
bylo na šest tisíc bojovník husitských, mezi
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nimi asi 400 jezdc. Nejkrutjší boj byl tu

sveden dne 19. záí, kdy Nmci šestkráte

po sob hnali útokem na msto, ale vždy

s velikými ztrátami byli odraženi, pi emž
ješt 60 Nmc bylo zajato. Od té doby
knížata nmecká o dobytí msta již se ne-

pokoušela, ale jala se vypalovati msteka,
vsi i tvrze v okolí, pi emž vraždno bylo

napoád obyvatelstvo obého pohlaví bez roz-

dílu vku.
Souasn vtrhli^ do zem i Slezané, kteí

19. záí vylákali Cechy proti sob a u vsi

Petro víc mezi Policí a Náchodem jich do
tí set na míst pobili.

Zatím hnalo se hlavní vojsko eské, do
té doby v okolí Slaného shromáždné, na

pomoc Zatci. ]\Iezi knížaty nmeckými tou

dobou povstaly spory o vrchní velitelství

a jakmile uslyšeli, že táhne na n sám Zižka

v ele velikého vojska, nesekavše Husit,
dne 2. íjna 1421 zapálili sami stany^ své a

v divokém zmatku dali se na útk. Cechové
pak stíhavše je, na dva tisíce jich pobili a zajali.

Tato porážka neobyejn silného vojska

kižáckého vyvolala veliké roztrpení v N-
mecku a vlastencové tamní posmívali se ne-

statenosti svých knížat, která prý tak zoškli-

vla si Cechy nevrné, že nejen v boji s nimi

utkati, ale ani podívati na n se nechtla.

Tak smutn skonila tedy druhá výprava
kižácká, která mla všecky Cechy vyhubiti.
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24. Usilování o dosazení krále a
povstalé z toho rozbroje.

Po odmítnutí trnu eského Vladislavem

Jagejlovcem obrátily se tužby feudálních

šlechtic eských k velkoknížeti litevskému

Alexandru Vitoldovi, u nhož vyslané

eské poselství také píznivého sluchu našlo

a dne 10 ervna 1421 do Prahy zavítavší

poselství pineslo po králi toužícím pánm
radostnou zvst, že velkokníže tento projevil

ochotu pijati korunu eskou.
Ovšem pro krále horlili pouze kališníci,

kdežto demokratická strana knze Jana Ze-

livského projevovala v záležitosti té zejmou
nedvru i neochotu. Usneseno proto, že

má se celá vc penésti na snm, který svolán

byl na den 17. srpna 1421 do eského Brodu.

Než snm tento následkem odporu husitské

obce pražské, jež podléhala vlivu Zelivského,

zstal bezvýsledný a svolán proto nový snm
do Hory Kutné, kde konen 4. záí byl

Vitold >požádán« za krále a usneseno vy-

praviti k nmu slavné poselství.
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Zatím však také Sigmund nelenil, aby
zmail úsilí eské šlechty o dosazení nového
krále a po nezdaených pokusech získati pro
sebe Vladislava Polského, uzavel jednotu

brannou s vévodou Albrechtem Rakouským,
jemuž slíbil všechny hrady i kraje, které

v Cechách na Husitech dobude, naproti

emuž Albrecht zavázal se Sigmundovi nejen

vší mocí válenou pomáhati, ale zapjiti
mu i 60.000 dukát na poteby válené.

Poselství eské vypravené k velkoknížeti

Vitoldovi postihl však v mst Ratiboi ve

Slezsku smutný osud. Bylo tamními mštany
zajato a pes protesty Vitolda a synovce jeho

Sigmunda Korybuta, ano i krále Vladislava,

poslal držitel msta Hanuš, kníže opavský,

zajatce na Spilberk v moc Sigmunda, který

pány z poselstva kázal dopraviti co vzn
na hrad Trenín v Uhrách, eled jejich pak
v Brn nechal postínati.

Co se toto dálo ve Slezsku, vzmáhaly se

v Praze nepokoje vyvolané nespokojeností

s jednáním šlechty. Na den 19. íjna sezval

Jan Zelivský obec staro- i novomstskou do
kostela štpánského na Rybníku, kde trpce

žaloval na neupímnost pán a radil, aby
zvolen byl vhodný náelník, jemuž dána by
byla plná moc ku zakroení proti nevrným
a neposlušným. Za tohoto zvolen pak vla-

dyka Jan Hvzda z Vícemilic, píjmím
Bzdinka, jemuž dáno právo nade všemi úed-
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niky mstskými. Za nedlouho sesazeno i pt
konšel strany mírnjší a nahrazeni pívrženci
strany radikální. Tím ocitla se Praha v držení

výstedních Husit.
V té dob pijel do msta pan Jan Sádlo

ze Smilkova, jeden z vdc strany aristokra-

tické, aby ospravedlnil se z vytýkané mu
zrady nad národem. Konšelé však, pokláda-

jíce jej za rozhodného nepítele strany vlád-

noucí, když dne 20 íjna pod veer na rad-

nici mezi n pišel, aniž by jej vyslechli,

kázali ho stíti.

Touto nešlechetností pobouení eští pá-

nové poali nyní zjevn straniti Sigmundovi.
Když pak v msíci íjnu knížata slezská

po tetí do Cech vpadla a jala se pleniti

kraje okolo Litic a Zampachu, pomáhali jim

pánové Puta z Castolovic, Jan Svídnický
z Chotnic a Jan Msteky z Opona. V listo-

padu téhož roku pak veejn oddlili se od
Pražan i podobojích páni enk z Warten-
berka, Oldich z Rosenberka i jiní a slíbili

optn poslušenství Sigmundovi, který sbíral

za pomocí Albrechta veliké vojsko proti

Cechm. Díve však nežli s tímto do zem
vtrhnul, poslal svého vojevdce Pipu Floren-

tinského na Moravu, kde týž plenil statky

pedních pán husitských. Dne 21. íjna
oblehl pak Albrecht hrad a msto Jenšovice,

majetek to Sezimy z Kunštátu, a dobyv jich,

zajal pána i s rodinou jeho. Zatím Pipa ádil
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strašn na Morav a pinutil tak panstvo

i msta moravská k povolnosti, takže když
dostavil se Sigmund na snm, okolo 10. listo-

padu do Brna jím svolaný, odpisáhli snmov-
níci tyry lánky pražské i všechno uení
husitské a zavázali se králi vší mocí pomá-
hati v boji proti Husitm, za což dostali od
pítomného vicelegáta papežského slavné

rozešení. Odmna to za jejich poddajnost
zajisté nevalná.

Po snmu tom jedna ást vojska obrátila

se do ech, Sigmund sám s ástí druhou
táhnul k Jihlav.

Vzhledem k nebezpeí, jaké tu echám
hrozilo, nemeškali Pražané a vypravili rychle

posly na všecky strany k vyznavam pod-

obojí, zejména k Zižkovi, aby pomohli za-

chrániti ohroženou vlast. Zižka v té dob
zamstnán byl pokusy o osvobození hradu
Krasikova, který plzeští obléhali, a byl by
asi úkolu tomu dostál, kdyby nebyl plze-
ským pispchal ku pomoci pán z Plavná

s velikým houfem jezdc, ímž Zižka donucen
ustoupiti k Zatci. Plzeští i pán z Plavná

jsouce však poetnjší pronásledovali jej, a

tu Zižka nemoha se boji vyhnouti, kázal

vojsku svému zastaviti na hoe Vladai poblíž

Zlutic a k boji se pipraviti. Po ti dny
pokoušeli se nepátelé ztéci jeho vozovou
hradbu, ale posléze po velikých ztrátách byli

nuceni ustoupiti a Zižka slavn vtáhnul do
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Žatce, kde však dlouho se nezdržel a zvdv
od Pražan o nebezpeí zemi hrozící, vytá-

hnul ku Praze, kam pibyl 1. prosince a po-

zdržev se zde týden vytrhnul hojn zásobami

i lidem opaten 8. prosince k Hoe Kutné,

kam jej druhého dne i Pražané následovali.

Zvdv Žižka, že vojsko Sigmundovo ple-

nním a týráním obyvatelstva obmeškává se

v okolí Humpolce a Lede, nejprve jal ^se

s lidem svým opravovati hradby msta á-
slavi, a teprve 20. prosince, posílen lidem

nkterých pán moravských, vrátil se k Hoe
Kutné zpt, odkud 21. prosince voje jeho

vytrhly proti Sigmundovi, s nímž nedaleko

msta se srazily.

Uhi s neobyejnou zuivostí útoili na

Zižkovy hradby vozové, byli však vždy za-

hnáni. Co se toto dalo nedaleko msta, n-
kolik obyvatel Hory Kutné otevelo Sig-

mundovi mstskou bránu kolínskou a tu

královští vtrhnuvše tam s mnohými Horníky,

kteí z jara ped Pražany byli utekli, jaH se

vražditi každého, kdo znamení neml a hesla

neznal.

Druhého dne ráno voje husitské, rozlo-

žené u msta Kaku, obklíeny byly voj-

skem Sigmundovým. Zižka pozdržel však

bojovníky své v klidu až do noci, a teprve

po plnoci vyrazil stranou ku KoHnu s ta-

kovou silou, že vojsko Sigmundovo ani na

odpor se postaviti neodvážilo a tak podailo
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se Žižkovi uniknouti beze škody vojsku

mnohem silnjšímu.

Chrabrý vdce seznal však, že s jeho

vojskem nemže eliti vojm Sigmundovým,
a odebral se proto do Jiínska a Turnovská,

odkud po novém roce vrátil se s mocí ta-

kovou, jež mohla boj se Sigmundem pod-

stoupiti. A nemeškaje, udeil také 6. ledna

1422 na nic netušícího Sigmunda a celé

vojsko jeho rozprášil.

Sigmund nad utrpnou porážkou rozezlil

se takj že kázal zjímat podezelé mu starší

Horníky a k vozm svým je pivázat; pi
útku svém u veer téhož dne nechal pak
msto na nkolika stranách zapálit.

Královský vdce Pipa pokusil se sice

ješt 8. ledna poblíž Habr svésti bitvu se

Žižkou, le sotva Cechové na jeho voje na-

razih, Uhi dali se na útk a teprve u N-
meckého Brodu se zastavili. Zižka pitrhnuv
k Brodu podveer, bez meškání na nepátele

udeil a po krátkém boji mnoho jich pobil

i zjímal. Ostatní bud se uchýlili do msta
nebo dali se na útk, pi emž množství jich

zahynulo v ece Sázav, kde pod jich tíhou

led se prolomil. Cechové penocovavše u

Brodu, hned z rána jali se msta dobývati.

Dne 10. ledna vyjednáváno pak o vzdání

se msta, ale díve než bylo jednání skon-

eno, vojsko husitské vpadlo do msta a na
nkolik set lidí pobilo, etn bylo jich také
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smetáno s domu radního a dole nabodáno
na mee, oštpy i sudlice. Msto pi tom
spustošeno tak, že zstalo po sedm let lidu-

prázdným. Zižka sám odsoudil toto jednání
bojovník svých, nemoha jim odpustit, že

msto stekli a obyvatele povraždili v dob,
kdy bylo již o vzdání se vyjednáváno.

Porážka Sigmundova byla hrozná. Ztratil

v tažení tom nejen na 12 000 bojovník, ale

i etn vynikajících osobností ocitlo se v za-

jetí, za nž výmnou musil propustiti vše-

chny eské vzn, kteí zejména byli v Ra-

tiboi zjímáni. Vedle toho i koist, jíž se

Cechové u Brodu zmocnili, byla velice bo-

hatá, ítalo se pes 500 voz s nákladem
rozmanitým, mezi nimi i nkolik s knihami
vzácnými.

Touto porážkou Sigmunda znan byl

posílen litevský kníže Alexandr Vitold ve

snaze své po zmocnní se koruny eské.
Ovšem mínil tak uiniti jenom tehdy, když
Cechové smíí se s církví ímskou, a vda,
že výstední Táboi nikdy tak neuiní, pi-
klonil se k té ásti šlechty, jež jevila k tomu
ochotu a které stal se knz Jan ze Zeliva

tak nepohodlným, že umínila se ho za každou
cenu zbaviti. Prvým úkolem této strany ka-

'išnické bylo proto zmocniti se zase vlády
v Praze, což podailo se jí okolo Hromnic
r. 1422, kdy Hvzda z Vícemilic sesazen

z hejtmanství mstského a dne 5. února ui-
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nno tak i se všemi konšely a úedníky
Starého i Nového Msta a naízena volba

nová. Pi tom vydán i rozhodující již tehdy

stranou kališnickou zákaz, že žádný mistr

ani knz nesmí docházeti do rady mstské.
To bylo namíeno pímo proti knzi Janovi.

Vdouce pak, že pokud týž bude na živu,

bude obyvatelstvo pražské ovládati, ukládali

pánové o jeho bezživotí a posléz i zrádným
zpsobem jej o život pipravili.

O tom, jak se to stalo, vypravuje oitý
svdek následovn: Z jitra dne 9. bezna
povolali páni radní knze Jana na radnici

staromstskou, radíce se s ním nejprve o tom,

kam by mla vojska husitská na válené ta-

žení se vydat. A zatím, co tento dobromysln
jim vykládal své mínní, poslal purkmistr

Starého msta pro nov dosazeného mst-
ského hejtmana Hoška Ostravského z Wal-
šteina a pro purkmistra i konšely novomst-
ské. A když všichni se dostavili, vešel po
nedlouhé chvíli rychtá mstský s biici svými
a prohlásili knzi Janu i jeho pátelm, že

jsou zajati. Jan ze Zeliva, pochopiv co se

dje, odmítnul tch, kdož chtli ho vázati

a odešel ku dveím, jimiž vstupovalo se do
poradní sín, kde pokleknul a vyžádal si, by
sml jíti ku knzi, který ho do radnice pro-

vázel. Tomu vyznal híchy své a uiniv po-

slední poízení, vyšel ze svtnice i s pátely
svými a ubíral se klidn k^místu poprav-
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nímu, kde poklekl a hlavu pod me katv
složil.

Sotva rozlétla se zpráva o násilné smrti

oblíbeného kazatele, zvonno na poplach
u Matky boží Snžné a lid sebhnuv se a

zvdv, o se jedná, valem pospíchal k staro-

mstské radnici a po nedlouhém odporu jí

také dobyl. Hošek i se zrádnými konšely

ped rozlíceným lidem zbable utekli. Lid
vniknuv do radnice, nalezl brzo hlavu Janovu
a vypukl pi spatení téže v náek veliký,

naež nesena tato po ulicích, až posléz fará

Jan z Beznice jí k sob vzal. Tlo Janovo
druhého dne slavn pohbeno pod kazatelnou

v kostele Matky boží Snžné.
Zrádní konšelé staromstští tžce odpy-

kali ohavný svj in. Rozlícený lid vybil

mnoho dom v Praze, pátraje po konšelích

a kterého postihl, bez milosti ho zabil. Po
té obrátila se váše lidu proti židm, jichž

domy vyloupeny a posléz pepadeny i vše-

chny koleje a mnoho knih vzácných v nich

pobráno a znieno; také domy knžské vy-

bity a misti, kteí neutekli, zjímáni a na

radnici uvznni. Dne 10 bezna vykonána
pak volba nových konšel a ve stedu
11. bezna sato pt konšel a mšan, jimž

za vinu kladena smrt Zelivského.

Smrtí knze Jana byla naprosto porušena

souinnost Pražan s Tábory oproti cizincm,
a Žižka zanevel na Pražany velice. Jediné
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štstí pro Cechy té doby bylo, že nepátelé

zahraniní ochromeni jsouce posledními po-

rážkami, nemohli využitkovati domácích svár
k potení hnutí husitského.

Celá nadje Pražan i pán podobojí,

zavinivších smrt Jana ze Zeliva upínala se

nyní k Alexandru Vitoldovi, který také po-

znovu pokusil se smíiti národ eský s církví

ímskou a vyslal 5. bezna 1422 Martina,

kanovníka hnzdenského, se psaním k papeži

Martinu V., žádaje ho aby kletby i kíž proti

Cechm vyhlášený zdvihnul a poslm e-
ským, kteí k nmu o vyjednávání vysláni

býti mli, prvod bezpený propjil. Sou-

asn oznamoval papeži, že rozhodnul se do

Cech vyslati synovce svého knížete Sigmunda
Korybuta, aby v zemi poádek a pokoj za-

vedl.

Na vyzvání Vitoldovo sebrala se potom
zakrátko družina asi 5000 bojovník, která

odhodlala se s Korybutem do Cech táhnouti.

Týž vydal se na pochod v polovici msíce
dubna, avšak u Olomouce utrpl znanou
porážku od tamních mšan, takže byl

nucen obrátiti se k Oponu.^ jehož dobyl,

a odtud ohlásil psaními po Cechách i Mo-
rav, že pichází jménem Alexandra Vitolda,

požadovaného krále eského, co správce

s plnou mocí ustanovený, aby v zemi se

uvázal a ji bránil i hájil proti nepátelm
cizím i domácím. Zárove vyzval všechny



286 Jan Diviš:

Stavy i strany na snm do áslavi, kde pak
také uinil slavný slib, že hájiti bude zá-

kona božího i ty lánk pražských, naež
od pán i mst tu zastoupených pijat za

správce zemského.

V Praze zatím pomry valn se zmnily.
Až do píchodu Korybuta byla sice vláda

msta v rukou konšel strany demokratické,

ale jakmile týž do Prahy pijel a druhého
dne v nedli 17, kvtna na Nové msto za-

vítal, sebhla se k nmu veliká obec a lid

ujav kon jeho za uzdu, vedl jej slavn na
radnici staromstskou, což když konšelé vidli,

ihned složili úady své a vydali knížeti pee
i klíe msta, aby nové konšely ustanovil,

což se i druhého dne stalo. Noví konšelé,

náležející ku stran kaHšnické, slíbili Kory-
butovi vrnost a vyslali ihned posly pro

mistry do Hradce Králové, aby do Prahy

se navrátili.

Korybut poctiv snažil se o zjednání klidu

a míru v zemi, jakož i obnovení pokoje a

poádku v Praze a vydal za tou píinou
28. kvtna výnos, v nmž zejména žádal,

aby pominuly veškeré nechuti mezi bratími
pro smrt knze Jana povstalé a aby všichni,

kdož se strachu z msta utekli, optn se

vrátili. Dále aby arcibiskup, všichni misti

a knží v nedli 31. kvtna sešli se na snm,
kde by^ se všechny vci duchovní uspoádaly.

Také Žižkovi psal Korybut již z Unova,
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aby zem nehubil a poslušn se ml k no-

vému králi svému. Veliký váleník cítil se

však tonem dopisu uraženým a píke mu
odpovdl. Než Korybut svou mírností do-

vedl uraženého vdce uchlácholiti tak, že

týž poslal mu pak psaní, v nmž uznává
knížete za nejvyššího správce zem eské.

Brzy po píjezdu Korybutov do Prahy
vypraveno vojsko pražské za pomocí Polák
k dobývání hradu Karlštejna, le oblehání

to, jež trvalo až do podzimu, setkalo se s ne-

zdarem. Podobn nevaln dailo se i vojsku

husitskému pi oblehání msta Horšova Týna^
kde všechny útoky byly obleženými odra-

ženy a oblehatelé musili posléz ustoupiti.

V Nmecku tou dobou panovala veliká

rozháranost mezi jednotlivými pány a vladai
a marn namáhal se Sigmund, aby spory ty

uklidnil. Jediná nenávist proti kacíským
Cechm byla ješt pojítkem mezi rozvad-
nými knížaty íše Nmecké. Této také dovedl
využiti Sigmund a zpsobil, že na sjezde

íšském, po 25. ervenci v Xorimberce ko-

naném, usneseno, aby krom výpravy, která

o sv. Michalu mla se do Cech vydati k osvo-

bození Karlštejna, vedla se i >denní válka<

proti Husitm stálým vojskem na žold do
služby najatým, jež setrvalo by v poli až do
koneného vyhubení kací. Za pomoc pi
jednání tom knžstvem Sigmundovi innou
odmnil se tento tím, že 23. srpna odvolal
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a za neplatné prohlásil všechny zástavy

statk kostelních a klášterních, které v Ce-
chách od roku 1420 zápisy svými stvrdil.

Z vdnosti za to zase kardinál Branda všemi
prostedky církevními popuzoval k bojechti-

vosti. Dne 4. záí odevzdal v kostele sv. Sal-

vátora v Norimberce Sigmundovi válenou
korouhev samotným papežem >p o svce-
no u<, kterou pak Sigmund druhého dne
pedal Fridrichu Braniborskému,
ustanoviv jej nejvyšším velitelem íšského
vojska, jež mlo býti proti Cechm vypra-

veno. Vdce tedy sice byl, ale he šlo to

se shánním vojska, takže posléz biskup

Wircburský, seznávaje, že by sebe lepší

velitel s takovou hrstkou vojska v Cechách
nepoídil, radil dopisem 29. záí nejvyššímu

veliteli zaslaným, že bude lépe do Cech ani

netáhnouti nežli s nepoízenou se vrátit.

Zatím však udala se v Praze píhoda,
která mla veliký vliv na vývoj dalších po-

mr. Strana, druhdy knze Jana, nemohouc
oželeti ztracené vlády ve mst, spojila se

potají s Tábory a smluvila se s nimi o pe-
padení Prahy, což stalo se 29. záí. Táboí
pijeli do Prahy a rozložili se s vozy svými
na Novém mst. Dne 1. íjna vypravili se

pak starší na radnici staromstskou a žádali

za svolání velké obce, což bylo jim však

odepeno, naež Táboí vrátili se na Nové
msto a vzavše zbran vtrhli do Starého
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msta, kde nkolik dom osadili. Staro-

mští však nemeškali, vytáhli proti nim a

vyhnali je z msta svého na Nové msto na
Koský trh (Václavské námstí). Pi tom
bylo i zjímáno znan Tábor, kteí do msta
vpadli.

Tetího dne po té svolána velká obec
pražská, jež kázala vyhnati z msta každého,

kdo by Vitolda nebo Korybuta pomlouval
a vzala v plenu statky tch, kdo s Tábory
drželi a s nimi také utekli.

Korybut, dovdv se o tchto událostech,

pospíšil od Karlštejna do Prahy a brzy po
té konal soud nad vzbouenci, z nichž pt
bylo sato.

Za takových okolností jest pochopitelno,

že Korybut a kahšníci stali se ochotnými
ku vyjednávání o pímí se stranou krále

Sigmunda, k emuž znan pispl i ne-

úspch pi dobýváni hradu Karlštejna.

Konen 8. listopadu 1422 uzaveno pí-
mí na jeden rok v tom smyslu, že po dobu
tu žádná strana druhé škoditi nebude, aniž

by pánové katolití pomáhali Sigmundovi,
kdyby mezi tou dobou do Cech vtrhnul,

proti Korybutovi a Pražanm.

Bilá Hora. 19
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25. Dohoda Sigmunda s Poláky
a odchod Korybuta z ech.

V Nmecku tou dobou panovaly roz-

tržky mezi domácími knížaty, takže tetí vý-

prava kížová proti Cechm pes veškerou

námaiiu Sigmunda nevedla k cíli, a tento

snažil se proto navázati styky s Poláky a

zbaviti Cechy mocných spojenc. Po delší

námaze se mu to také podailo a 30. listo-

padu 1422 konán v uherském msteku Lu-
bici sjezd pedních pán uherských a pol

ských, na kterém uinny kroky ku smíení
král Sigmunda i Vladislava a umluveno
jich sejití se v píštím stedopostí na hra-

nicích zemí jejich.

Po této dohod snažil se Sigmund do-

cíHti shody i s litevským Vitoldem, v emž
nemálo podporovali ho knží polští, kteí
obávajíce se rostoucího v Polsku husitství,

všemi prostedky usilovali o perušení pá-
telství s Cechy.

Dsledkem toho bylo, že Korybut a Po-

láci dne 24. prosince opustili Prahu a po
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nkolika týdnech i Cechy vbec. Když pak
pánové eští u Vitolda si na to stžovali,

vytýkal jim týž, že nedostáli danému slibu,

že vrátí se v poslušenství papeži ímskému,
ehož dsledkem jest i on všech závazk
k nim prost.

Konen dosply vci tak daleko, že 21.

bezna 1423 sešli se králové Sigmund, Vla-

dislav a Vitold ve Staré Vsi na hranicích

polských a uherských a smlouvou dne 25.

bezna uinnou smíili se úpln, zavázavše

se vší mocí zemí svých táhnouti do Cech
proti kacím a hned ze sjezdu poslali Ce-
chm odpovdné listy. Brzy potom vypsali

v zemích svých proti nim válenou výpravu.

Následkem toho zhoršila se situace Cech
velice, nebo vedle Polska a Litvy chystalo

se proti nim vojsko i ze Švédska, Norvéž-
ska a Dánska, papež nechal v Nmecku vy-

hlásiti proti nim nové kížové tažení, Albrecht
rakouský táhnul do Cech s veškerou bran-

nou mocí a král Sigmund sliboval vedle

Uhr pipojiti k vojm svým i vojska knížat

slezských a všechny katolické jednoty v Ce-
chách a na Morav.

Z toho ml papež Martin V. nemalou
radost, nebo již již vidl splnny své >po-

svátné« nadje, že kacíští Cechové budou
na padr rozdrceni a »vyplenn neduh ka-

zící církev pán«, než nadje jeho rozplynuly

se v nivec, když seznal, že pes všechno na-



292 Jan Diviš:

pomínání, vyzývání i vyhrožování pece jenom
všade nevalná chu jeví se do boje s echy.

Zel, že poznovu osvdilo se, že v dobách,

kdy zažehnáno bylo nebezpeí z vní hro-

zící, Cechové zabedali do rznic domácích.

V Praze po odchodu Korybutov zmocnili

se vlády p. Hašek z Waldšteina a Vilém
Kostka z Postupic, kteí chtli prostedkovati

mezi Zižkou a kališníky, než dílo to se jim

nedailo, zejména když Pražané stále více

poínali se páteliti se stranou Sigmundovou
v echách.

Posléze došlo to tak daleko, že Zižka

vytrhnul do pole proti šlechticm eským,
Pražané pak proti táborské posádce na tvrzi

Kíženci. Píinou boj mezi Zižkou a šlechtou

eskou byla roztržka bratí Bartoše a Ber-

narda z Valeova s p. ekem z Warten-
berku. Zižka svolav bojovníky své k Nme-
ckému Brodu na den 8. dubna, vytáhl na

pomoc bratím Valeovským; z toho pak vy-

vinuly se dlouhé a kruté boje mezi ním a

šlechtou eskou. První vtŠÍ bitva strhla se

u Hoic 20. dubna, ve které Žižka p. eka
i spojené s ním šlechtice porazil a mnoho
voz i pušek jim pobral.

Nevaln také dailo se Pražanm pi do-

bývání tvrze Kížence, kterou po nkolik
týdn niarn obléhali a když potom Bohu-
slav se Svamberka pitrhnul s obcemi tábor-

skými obleženým ku pomoci, uznaU Pražané
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za lepší jednati o mír a ujednali spolený
sjezd poblíž hradu Konopišt, kde také jed-

nali o sporné otázce, totiž o poteb i ne-

poteb ornát a ceremonií pi bohoslužb,
pro co vlastn ptky mezi Pražany a Tábory
se vedly. Tu stalo se dohodnutí, že ne z pí-
kazu božího, nýbrž jen z naízení a obyej
církve užívá se ornát a ceremonií všelikých

a na dkaz svobody a snášelivosti že mají

Táboí hned na míst sloužiti mši v ornátech,

knží pražští pak odložiti svá *superpellicia«

a o celé vci že má se konati dkladné há-

dání o sv. Jan roku píštího na hrad Kono-
pišti a bude-li tu dokázáno z písma a z do-

ktor na písm sv. práv se zakládajících,

že potebí jest ornátv a ceremonií, ob
strany jsou povinny tomu se podíditi. Há-
dání to potom na Konopišti se také 24. ervna
1423 konalo a trvalo nkolik dní, le bez

jakéhokoli výsledku.— lovk moderní doby
musí opravdu trpce jen se pousmáti nad
tím, že pro takové hlouposti mohli se lidé

mezi sebou nepáteliti, ano i navzájem se

zabíjeti.
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26. Boje za hranicemi.

Zatím, co u Konopišt byl aspo pro

njaký as zjednán smír mezi sváícími se

stranami, vyvíjely se na Morav vcí vážné.

V ele tamní jednoty pán a mst ímu
oddaných stál Jan Železný, biskup olomoucký,
Pemek, kníže opavský, Petr z Krava, hejt-

man zemský a Václav z Dub i z Leštova.

Když blížil se as naznaený Sigmundem
k velikému tažení proti Cechm, tu Husité

pod vedením Diviše Boka z Miletínka a

jiných pán, aby pedešli nepátely své,

vtrhli do Moravy a dobyvše tam mimo jiné

i msta Perova a hradu Kvasic, oblehli

u veliké síle msto Kromíž. Proti nim vy-

trhli biskup a páni strany Sigmundovy s vojsky

svými, byli však v krvavé bitv poraženi a

druhého dne se Kromíž vzdala; le nez-
stala dlouho v moci husitské, nebo když
biskup s novým vojskem pitrhnul, msto
po krátkém boji se mu vzdalo.

Píina, pro echové vydatnji Krom-
íž nehájih, byla ta, že vládu ve mst
Hradci Král. ml tou dobou Diviš Boek
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z Miletínka, vdce výpravy eských pán
na Moravu; lid obecný klonil se však ode
dávna k Táborm, a jakmile Diviš odtáhl

na Moravu, sviv správu hradu i msta
bratru svému Jetichu, vypravila obec hra-

decká tajné posly k Zižkovi, dlícímu tou

dobou na hrad svém Kalichu u Litomic,
s prosbou, aby ujal se vlády ve mst.
A když Zižka s vojskem svým k mstu se

piblížil, obec vzbouivši se, otevela mu brány

mstské a Jeticha z Miletínka vyhnala.

Hrad tamní potom sboen, aby z nho více

mstu vládnouti se nemohlo.

Když o tom všem dovdli se pánové
na Morav, pospíšili rychle do vlasti a p.

Diviš spojiv^ se s Pražany i jinými pány,

táhl proti Zižkovi; tento ašak nemeškal a

vytrhl mu vstíc. Dne 4. srpna srazila se ob
vojska u Strachova dvora poblíž Hradce,

pi emž Pražané byli Zižkou poraženi a za-

nechavše na poH znan padlých i na 200
zajatých, byli nuceni ustoupiti k Hoe Kutné.

Když však Zižka po nkolika dnech odebral

se z Hradce do áslavi, tu Pražané a spo-

jení s nimi páni sešikovavše opt voje své

v síle nemalé, jali se dobývati áslavi, ale

bez úspchu. Naproti tomu však znanou
porážku utrpl hejtman táborský Martin

Lupák, jehož Zižka v Hradci zstavil a který

pospíchal ohroženému vdci na pomoc s li-

dem svým. Proti nmu vytáhnul však dne
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22. srpna p. Hašek s vojskem svým z Kolína

a zpsobil mu u Týnce na L. porážku tak

znanou, že nejen na 300 lidí tu pobito neb
zjímáno, ale i sám Lupák rytíem Janem
z ernína zabit byl.

Po té ob strany uzavely pímí a

Zižka s veškerou svou ozbrojenou mocí ode-
bral se na Moravu, kde nejprve napaden
byl od Jihlavan, ale zahnal je do msta
zpt. Delší dobu pozdržel se u Kromíže
a odtud pešel do Uher, vnikaje stále hlou-

bji do zem a porážeje Uhry, kdykoli po-
kusili se na voje jeho útoiti, takže posléz

od úmyslu takového vbec upustili, pravíce

o nm, že »to není lovk, nýbrž ert*.
Zižka nabaživ se konen dobrodružného
tohoto tažení, vrátil se na Moravu.
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27. Jednání o smír mezi stranami
eskými a církví ímskou.

Zatím co Zižka prodléval za hranicemi

ech, usilovali páni eští i Pražané, aby
jednak rozvadné strany eské optn se

smíily, jednak aby zjednána byla dohoda
s ímem, jakož i aby v zemi poádek byl

obnoven. Za tou píinou konáno nkolik
sjezd, z nichž zejména na sjezdu v Kolín
v msíci záí usneseno,^aby na stran ímské
bylo optn vyžádáno slyšení a hádání po-
kojné o tyry lánky pražské, o nichž do-

hoda státi se mla. Aby pak vc ta s vtším
drazem a jménem celé zem provésti se

mohla, svolán pro všechny strany i stavy

snm obecný a valný ku dni 16, íjna 1423
do Prahy, ku kterémuž pozváni i zástupci

strany ímské a kraje plzeského pod pr-
vodem bezpeným. Snm tento byl velmi

etn obeslán jak se strany královské, tak

i podobojí, avšak se strany táborské, vyjma
obojetného Hemana z Landšteina, nedostavil

se nikdo. Jednání trvalo až do 1. listopadu
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a snmovníci dohodli se zejména : 1. Aby
na nový rok 1424 konalo se v Brn hádání

na snmu kolínském usnesené, za kterýmž
úelem zavazují se pánové strany královské

dáti bezpený prvod i ochranu osobám
podobojí do Brna a odtud do Kolína zpt,

jakož i pistoupiti k tm pravdám, které

tam z písma jasn dovozeny budou, což

i druhá strana jest povinna uiniti; 2. zvoleno

12 správc a hejtman — po šesti z každé

strany — k ízení a upokojení celé zem
eské, jichž všichni bez výjimky mli po-

slouchati; 3, k tomuto zápisu mli se piznati

všichni obyvatelé království eského a kdo
by tak uiniti nechtl, ml mocí býti k tomu
donucen; 4. úmluvy tyto a všeobecné pí-

mí trvati mly do 11. listopadu 1424;

5. silnice všechny mly býti svobodny, aby
kupci a obchodníci bez pekážky jednati a

vésti mohli koup své; 6. kování a dlání
penz krom Hory Kutné zapovzeno pod
ztrátou hrdla a statku.

Po skonení snmu odebrali se dva páni

strany královy, Puta z Cestolovic a Jan
z Opona do Stolního Blehradu v Uhrách
k Sigmundovi, aby zjednali od nho potebné
prvodní listy pro podobojí, kteí by se

hádání v Brn súastnili, souasn pak aby
hádání to jak od krále tak i od meškajf^^

ího v Uhrách papežského legáta kardioáfa ^
Brandy obesláno bylo. Král sice pednesené
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mu žádosti vyhovl, ale k hádání nedošlo,

nebo strany nemohly se dohodnouti o soudce,

který by vrouné hádky právoplatn roz-

hodnouti ml, a vedle toho prohlásili i Pra-

žané, že se hádání v Brn nesúastnf.

Podle usnesení sboru kostnického konán
býti ml v Pavii v r. 1424 optn všeobecný
sjezd církevní, avšak papež Martin V. nejevil

valné chuti k jeho svolání a musil posléz

tém násilím býti k tomu donucen. Konen
svolán snm ten na 21. ervence do Sieny,

ale když papež prostednictvím svých legát
osoboval sob a dvoru svému veškerou moc
i vládu policejní nad koncilem, maen valný

as jenom hádkami o otázce, má li papež
vládnouti sboru i sbor papeži Vtšina
mla za to, že sbor pedstavuje celou církev

Kristovu, a papež, byv sborem kostnickým
dosazen, že má chovati se dle dekret jeho;

jiní zase ptali se, jak by hlava mohla býti

podrobena tlu? V jedné vci byli však ob
strany svorný: aby co nejpísnji bylo za-

kroeno proti husitskému kacíství. Dne 8.

listopadu vydal sbor celému kesanstvu roz-

kaz, jímž zapovzen nejen obchod kupecký
s husitskými Cechy, ale i všechno mírné
s nimi obcování; klatba církevní i svtská
pokuta uložena každému, kdo dodával by
do Cech bud potravu nebo sl, zbra nebo
jinou potebu; každý takový ml trestán býti

co pítel kacíství; naproti tomu nabízeny
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veliké odpustky každému, kdo by kacíe
chytiv ku potrestání odevzal anebo nemoha
ho snad chytit, aspo z bytu a ze jmní ho
vyhnal.

Vjrjma tohoto projevu bezmezné zášti

proti Cechm, nestalo se na snmu tom ani

nejmenšího k oprav církve a za velikých

spor a bouí dne 7. bezna 1424 sbor roz-

puštn po usnesení, že v sedmi letech má
se opt sejíti všeobecný snm církevní v Ba-

sileji. —
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28. Poslední rok života Žižkova.

Po smíru, uinném mezi stranami na

snmu pražském, zanevel Zižka velice na
všechny kališníky, vytýkaje jim zrádné po-

krytectví, jež nenávidl ješt více nežli zjev-

nou bezbožnost. Jeho záš byla pak ješt
podnícena zprávou, již dali mu Jan Hvzda
z VícemiHc a knz Ambrož Hradecký, že

strana kališnická ukládá o jeho bezživotí a

k témuž úelu najala lovka, který za jidáš-

skou odmnu je ochoten slepého vdce za-

vražditi a již také ve^ vojšt jeho se nalézá.

Nad tím rozezlil se Zižka nemálo a stal se

odpovdným nepítelem kališnických pán.
Hned po svém návratu z Uher a Moravy
oboil se 6. ledna 1424 na pány Jana Opo-
enského, Putu Cervenohorského a Arnošta
z Cernic a porazil je u Skalice za Jaromí.
Vedle toho vypálil v témž roce mnoho m-
steek a vsí v Cechách, v turnovském klá-

štee spálil mnichy, dobývaje Hostinné, mnoho
lidí pobil a zranil a odtud odtáhnul ku Šmi-

darm, jichž dobyl a vypálil.^

Dne 11. ervna ocitnul se Zižka s vojskem
svým u Kostelce n. L., kde obklíen byl
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od Pražan a s nimi spojené jednoty panskéj

poetn nad ním vojskem mnohem silnjším.

V nejkrititjším okamžiku pispli mu ku
pomoci bratí Viktorin a Hynek z Podbrad
a Jan Hvzda z Vícemilic a z nebezpeí jej

osvobodili. Unikaje z dosahu nepátel, za-

stavil se posléz u Male sova poblíž Hory
Kutné, kde 7. ervna vyhledal vhodné místo

k boji a vykal nepátel. Byla to jedna z nej-

krvavjších bitev, jaká byla v dob té sve-

dena, ve které Zižka dosáhl skvlého vítzství

nad Pražany, jichž padlo tu na 1400,^ mezi
nimi etn osob vynikajících. Také Zižkv
ze Ondej z Dube, bojující ve vojsku praž-

ském proti svému tchánovi, tu zahynul.

Po bitv u Malešova oboil se Zižka na
Horu Kutnou a bez obtíží ji opanoval, naež
táhl ku Kouimi, eskému Brodu a Nym-
burku, kterýchžto mst rovnž bez velikého

odporu dobyl. He dailo se mu na Plzesku,
kde postavili se proti nmu páni z kraje

plzeského a jejich pomocníci z Plzn, Karl-

štejna a z kraje Podbrdského v takové síle,

že nechtje se s nimi v boji utkati, pospíchal

do Zátce, kde našel bezpené útoišt.
Jedna z posledních zpráv o Zižkovi za-

chovaných uvádí, že 1. záí 1424 kázal v Libo-

chovicích upáliti tyry svtské knze, pro-

tože byli násilníci panen a paní. Odtud ubíral

se s lounskými, žateckými, klatovskými a

mnoha jinými msty u veliké síle ku Praze,
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chtje tuto potrestati co hlavní závadu roz-

šíení zákona božího a nevrnou jednotnici

šlechty, ano, zaekl prý se, že v ní nezstaví
kámen na kameni. Když však dostavili se

do tábora jeho u Libn poslové pražští, žá-

dajíce jménem knížete Korybuta, tehdy po-

druhé v Praze meškajícího, za pokoj a smír,

obmkil se a dne 14. záí mír uzavel, a-
koli vyslovil se, že mír ten sotva bude trvali

déle nežli onen u Konopišt uzavený.
V téže dob i strana táborská na jihu

Cech vstoupila v pímí se stranou krále

Sigmunda. Následek tchto smír byl, že

utichly všechny boue v zemi a brzy po sv.

Václave vypravila se všechna vojska husitská

k osvobození Moravy. Když pitáhla ku hradu
Pibyslavi, oblehla jej a jala se ho dobývati.

A tu na poli podál hradu »bratr Jan Zižka«,

jak vypravuje starý letopisec, » roznemohl se

nemocí smrtelnou od hlíz, a poruenství
uinil svým milým vrným bratím a Ce-
chm, panu Viktorinovi, Janu Bzdinkovi a

Kunšovi, aby se milého boha bojíce, stále

a vrn bránili pravdy boží pro vnou od-

platu, A tu již bratr Zižka poruiv se mi-

lému bohu, život svj dokonal v tu stedu
ped sv. Havlem (11. íjna). A tu lid jeho
vzaU sob to jméno Sirotci, jako by jim

otec umel; a dobyvše hradu Pibyslav,
upálili tch, ježto se na nm bránili, na 60
lidu branného, a hrad také vypálih a zboili.
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A potom provodili bratra Žižku knz Pro-

kópek a knz Ambrož již mrtvého až do
Hradce, a tu jsou jej pochovali v kostele

u sv. Ducha u velikého oltáe. < Pozdji pe-
vezeno tlo jeho do áslavi a pohbeno v ko-
stele sv. Petra a Pavla.

Tak skonil život svj muž, který jest

ve hnutí husitském nejvýznanjším typem
vedle mistra Jana Husa. Bez jeho geniálnosti

válenické, bez jeho fanatického pesvdeni
o správnosti uení husitského sotva bylo by
hnutí to nabylo svého svtodjného významu.
To, co Hus hlásal. Zižka svou fanatickou

horlivostí, neohrožeností a dmyslem voje-

vdce uvádl ve skutek, a akoli jeho nábo-
ženský fanatism nejednou svádl jej k inm,
pi nichž genius lidskosti zastíral tvá svoji,

pece na stran druhé nedá se popíti, že pi
všech inech jeho bylo mu vodítkem poctivé

pesvdení a hluboký smysl pro pravdu
a zákon boží. Podle jeho pesvdení byli

nejvtšími híšníky pokrytci a licomrníci,

a proto byla u nho bezmezná záš proti

mnichm a knžím, kteí byli v dobách jeho

výlupkem vší neesti. Byl demokrat nejist-

šího zrna, který nebažil nikdy po jmní,
vlád ani sláv. Byl rozhodným nepítelem
obojetnosti, necelosti a rozpaitosti; chtl
míti v Cechách jenom lidi upímné a pevné.

To vše jsou vlastnosti, zajišující mu povždy
estné místo v djinách eských.
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29. Po smrti Žižkov.

Úmrtím Jana Zižky utrpla strana tábor-

ská tžkou ztrátu nejen co ducha vdího
se týe, ale pozbyla i jeden z nejradikál

njších živl, ryze demokratický, nepístupný
jakémukoli kompromisu s ímem, ani s pány
Sigmundovi a papeži oddanými. Což divu

tedy, že záhy po smrti velikého vojevdco
množily se pokusy o mír, o což zejména
i sám Korybut usiloval. Jedním z pokus ta-

kových, elícím k dohod mezi Sigmundem
a Husity, byl i6. íjna 1424 konaný snm
ve Zdicích, který však zstal bezvýsled-

ným pro odpor Sigmunda a zejména legáta

papežského, kardinála Brandy, jenž psal plno-

mocníku Sigmundovu, Oldichu z Rosen-
berka, aby »míru s Husity vystíhal se jako
nákazy ziioubné a potvory pekelné pod uva-

rováním tžkého soudu božího.« — Pano-
vala-li takováto »smílivá« nálada mezi pa-

peženci, nelze se diviti, že všechny pokusy
o smír se stroskotaly.

Bílá Hora 20
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Než ani Sigmundovi nedailo se svo-

lávání snm íšských, které mly optn
poskytnouti peníze i vojsko proti Husitm,
takže posléz zavilý tento nepítel ech
pímo vytýkal kuríirstm íšským, že v boji

proti kacím jen pekážky mu iní. Také
bully papežské hlásající odboj proti Cechm
ztrácely svého významu a posléz zbavil

papež úadu i legáta svého Brandu, roz-

mrzen jsa jeho neúspchy. — Spojená vojska

husitská pokraovala po smrti Zižkov v ta-

žení na Moravu, kde dobyla zejména pevný
klášter Tebí a msto Ivanice, v nmž
mnoho lidí upadlo do zajetí. Dále dobyty
hrady a msta Boskovice, Letovice a Mo-
helnice, ve kterémžto posledním tém všichni

tnužští obyvatelé byH bu meem nebo
ohnm zahubeni. Po té vrátila se vojska ta

zase do Cech.

Mezi tou dobou nastalo mezi Husity

optn veliké tvoení stran nových i pe-
mna dosavadních, takže z dívjších spo-

jenc stávali se pojednou úhlavní nepátelé
Ona ást Tábor, jež po smrti Zižkov na-

zvala se Sirotci, mla vdcem Kunše z Bé-

lovic, vlastním Táborm veleli Jan Hvzda
z Vícemilic, Bohuslav ze Svamberka, Jan
Rohá z Dube a Jan Bleh z Tšnice; pozdji
ujali se velitelství knží Prokop Holý a Pro-

kpek. Strana kdysi orebská rozpadla se

úpln tím, že vtšina šlechtic pešla k Pra-
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žanm, lid obecný k Sirotkm a Táborfim.

Vážnou ztrátu utrpla strana táborská i pe-
jitím pán Viktorina a Hynka z Podbrad
k Pražanm. Následek promn tchto byla

ada menších boj a potyek na Hradecku,
Chrudimsku, Litomyšlsku a u Vysokého
Mýta. Zmínky zasluhuje tu událost pi do-

bývání msta Radkova na Kladsku, jež

Husité oblehli a poboivše zdi mstské, pro-

nikli dovnit. Obyvatelstvo obého pohlaví

uteklo se do velikého kamenného domu
fojtova (starosty) a samo msto zapálilo, aby
Cechové k nmu nemohli. Než tito nedba-
jíce ohn, jali se podkopávati dm fojtv a

tak pimli obyvatele k vyjednávání. Za tím

úelem spuštn oknem dol fojt k Husitm
a po delší dob ujednal s nimi, že všechny
ženy a dti budou propuštny na svobodu,

mužští však budou šacováni (zajati). To když
uslyšel místní fará, rychle tázal se, zdali

týká se to i jeho a pítomných dvou kaplan.
Obdržel však za odpov, že nikoli, pon-
vadž: »Husité knží na milost ne-

pijímají!* Tu jal se fará velice hoeko-
vati, že byl bídn zrazen, nebo když chtl
prý utéci, zdržovali ho, vytýkajíce, že nebylo

l)y dobré, aby pastý utekl od stáda svého.

Ale nyní ovce utíkají od pastýe. Paní m.-t-

ské, jimž bylo íaráe líto, chtly jej i ka-

plany pestrojiti za ženské a odvésti na
místo bezpené, le fará to odmítnul s po-
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úkazem na úad i dstojenství své. Za to

však kaplani málo se na to ohlíželi a oblék-

nuvše šaty ženské i závoje, vzali do náruí
každý dít a tak vyšli z domu; le jedno
z dtí dalo se do pláe a když kaplan je

utišiti chtl, tu poznah Husité po hlase muž-
ského a strhli mu závoj s tváe. Postižený

pustil dcko na zem a jal se prchati, byl

však postižen a ubit. Druhému podailo se

šastné uniknouti. He dopadlo to však s fa-

ráem. Když všichni obyvatelé sešh již z domu
dol, zstal tam pouze fará s jedním starým

knzem selským. Tyto pivedli Husité ped
knze Ambrože Hradeckého, který vyzval fa-

ráe, aby pistoupil k uení táborskému,

jinak že p|de do ohn. Když fará rozhodn
to odepel, pineseny otep slámy, tlo jeho

obloženo a obvázáno jimi, naež sláma za-

pálena a ubohý fará nechal se pobíhati tak

dlouho mezi vojskem, až se zadusil; po té

jeho tlo mrtvé hozeno do vaící vody v pivo-

varu a za ním i knz selský. — K tak hroz-

ným výbuchm ukrutnosti svádla lid fana-

tinost náboženská!

Na jae 1425 válili Táboi na jihu i ve

stedu Cech, pi emž i o Prahu se pokou-
šeli, byli však se znanými ztrátami zahnáni.

Za to dobyto Slané, kde mnoho lidí povraž-

dno, mezi nimi i fará podobojí Kíšfan.

Msto^ samo pak vypáleno; rovnž tak i Roud-
nice, Žebrák i Hoovice. V máji 1425 do-
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bývali Táboi msto Tebo, le bez úspcliu,

naež obrátili se k Novému Hradu, který do-

byli a vypálili, pi emž mnoho vzácných

písemností a jiných vcí, náležejících Oldichu
z Rosenberka, bylo znieno. Dne 4. kvtna
dobyta tvrz Oboišt za Dobíší a upálen

tam držitel její Jindich z Kikavy i s eledí

svou.

Po dobu letní utichla ponkud lítice vá-

lená, za to však zuil v echách mor, který

si etn obtí na životech vyžádal. Na sklonku

léta (17. záí 1425) zemel také znamenitý,

ale vrtkavý jinak enk z Wartenberka,

který tak význanou roli ve hnutí husitském

hrál. Na podzim optn bojováno u Vlašimi,

Sedlan, na Plzesku a zejména u Vožice,

kterou po pt týdn dobýval Jan Hvzda
z Vícemilic, pi emž byl smrteln postelen.

Ješt ped smrtí svou dokal se však vzdání

hradu; velikomysln kázal všechny zajaté

propustiti na svobodu, hrad nechaí však

rozboiti. Na míst zemelého zvolen po té

nejvyšším velitelem Tábor Bohuslav ze

Svamberka.
U Vožice uzaven dne 18. íjna smír

mezi Tábory a Sirotky s jedné a Pražany a

jednotou jejich s druhé strany, který potr-

vati ml po celý rok a zavazoval i ku spo-

lené výprav na Moravu a do Rakous proti

Sigmundovi a Albrechtovi. Také etn pán
a zeman katolických kraj plzeského a
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podbrdského uzavelo pímí s knížetem
Korybutem a se stranou podobojí na dobu
jednoho roku s podmínkou, aby tyi lánky
pražské po tu dobu mly na statcích jejich

úplnou svobodu.

Od Vožice hnulo se vojsko táborské ke
hradu Kamenici, tou dobou majetku Men-
harta z Hradce, odpovdného nepítele Hu-
sit, který byl tu na hlavu poražen, naež
hrad rozboen. U Moravských Budjovic spo-

jili se Táboí s Pražany a 12. listopadu 1425

dobylo vojsko to kláštera Louky u Znojma,
který zboen a nkteí klášterníci upáleni.

Odtud spojené voje táhly do Rakous a jaly

se dobývati msta i hradu ece, ma'etku to

hrabte Jana z Hardeku, který staten se

bránil, posléz však pece dne 24. listopadu

musil se vzdáti i s rodinou svou. Ztráty na

obou stranách byly znané; echové utrpli

pak veHkou škodu tírn, že byl tu smrteln
porann Bohuslav ze Svamberka a po nko-
lika dnech zamel. Rozjitení ztrátou tou Tá-
boí zniili dobyté msto a hrab ecký
s manželkou i synem a mnohými rytíi i ji-

ným lidem pivezen na hrad pražský, kde
dán v zajetí Hynkovi Kolšteinskému. Hrab
nemoha se z vzení vykoupiti, po dvou le-

tech zde zemel.

Zatím, co v zim zbran odpoívaly, ro-

kováno na rzných snmích o mír i nové

výpravy válené. Tak po novém roce 1426
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sešel se sjezd strany podobojí na hrad
pražském, kde mimo jiné stala se dohoda
mezi arcibiskupem pražským Kunratem a

knžstvem podobojí v tom smyslu, že knzi
slíbili mu poslušenství, on jim pilné a vrné
zachování ty artykul pražských. Arcibiskup
ten byl dne 2. ledna dán papežem do nej-

tžší klatby proto, že spolil se s kacíi

eskými a proto mu nyní již na ímu ne-

záleželo.

Dne 6. února konali v Písku snm svj
Táboi. Ze zápisu o sjezdu tom vychází na
jevo, že tito byli jinak lidé mírumilovní,

chtjící v pokojí žíti s každým, kdo u víe
by jim byl nepekážel. Zcela jiným tonem
nesly se zápisy pán katolických, jak o tom
svdí snesení pán, zeman i mst kraje

plzeského, kteí v témž roce zavázali se, že

žádný z nich nesmí hledti k úmluvám nebo
pímí s nepátely církve, »než je hubiti

stále a staten až do toho všeho, což máme,
svých hrdel v tom nižádném smru nelitu-

jíce.« Ješt pknjší vyznání uinil Oldich
z Rosenberka, brán se proti výtkám Sig-

munda, že málo proti Husitm podniká.

>Jáf j,iž,« píše, »tak znamenit jako prve ne-

pátelm pro jich velikou sílu nemohu pe-
kážeti, tak mnoho jako prve lidí nemaje,

než což kradí mohou okolo vojska, i také

jinde, kázal jsem pekážeti. By je všeli

jako prve zjevn, nesmíme: než pod tají,
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kohož lapí, toh o utopí nebo umoí.«
Cisty ten pán nemaje tedy dosti síly ani

odvahy postaviti se Husitm v oteveném
boji, provozoval ohavné zákenictví.

Poátkem r. 1426 vypravilo se optn
spojené vojsko husitské na Moravu, kde
zmocnilo se msta Podivína, vypálilo Mi-

kulov a Valtice a znovu opanovalo msto
Beclav, naež vrátilo se zase do Cech. N-
které šiky obrátily se do Bavor a dne
12. bezna oblehly Mnichov nad lesy, ale

již druhého dne vrátily se, byvše volány do
severních Cech, kde od vojsk saských velké

škody obyvatelstvu psobeny. V dubnu 1426
byla pak již všechna vojska táborská i si-

rotí v severních Cechách, operujíce na rz-
ných místech proti mstm a hradm strany

královské. Jan Rohá z Dube dobyl msta
Blé, dav vtší díl obyvatelstva mužského
povražditi; msto Lipé i s hradem dobyto a

z vtší ásti vypáleno 1. kvtna. Prokop
Holý zmocnil se Tebenic, Teplice, Krupky
a Duchcova, který dal zapáliti i s kostelem

a s lidmi, kteí v nm útoišt hledali. Pi
té píležitosti pobili Táboi i znan Sasík,
kteí opodál msteka v záloze byli ukryti

a ped voji husitskými na útk se dali.

Co tyto vci daly se v Cechách radil

se v Norimberce snm knížat a mst íš-

ských o vypravení nové armády proti Ce-
chm, ale bezvýsledn. Le sotva snm ten
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se rozešel, nová tžká porážka stihla voje

nmecké. Msto Ústí n. L. obléhal totiž již

po ti msíce Jakoubek z Vesovic s voj-

skem Pražan a Tábor. Obležená posádka
saská dožadovala se rychlé pomoci z íše, a

tu knžna Kateina za nepítomnosti man-
žela svého, na snmu norimberském meška-
jícího, sebrala vojsko ze zemí saských, du-
rynských, míšeských a lužických v síle asi

70.000 bojovník, 3000 voz a 180 dl. e
chove ovšem také nemeškali sesíliti voje své

a tak již 14. ervna ítalo se asi 25.000

bojovník eských. Ješt ped zapoetím
boje 16. ervna žádali Cechové zaslanými

listy Nmce, aby šetili zajatých, jakož i oni

initi budou; tito však jim zpupn odpov-
dU, že »kací živiti nebudou*. A tu i e-
chové zavázali se nikoho nepardonovati.

Vrchní velitelství sveno Prokopovi Holému,
který na výšin Bhání u vsí Pedlice a

Hrbovic kázal ve hradb vozové vykati
útoku nepátelského, který podniknut byl

ped polednem za vehkého parna. echové,
odrazivše útok ten, zpsobili za krátko Nm-
cm porážku ukrutnou. Pamtlivi jsouce spo-

lené úmluvy, neživili toho dne žádného
Nmce, a tak marn prosilo etn hrabat a

pán u vsi Hrbovic o milost, pokleknuvše
ped vítzi a zatknuvše v zemi mee své.

Také ti, kteí utekli do vsí Pedlice a Hrbo-
vic, byli tam spáleni. Ztráty Nmc v bitv
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této udávají se na 15 000 muž, kdežto e-
chové ztratili prý pouze 30 muž. Druliého

dne po bitv dobyto msto Ústí, mnoho
hdí poviaždno a msto vypáleno i vyhu-
beno tak, že zstalo po ti léta pustým.

Porážka tato vyburcovala z netenosti
knížata nmecká, a nežli minuly ti nedle,
již nová vojska táhla ku hranicím eským.
Za to však eši nemli velikého užitku z ví-

tzství, nebo následkem nastalých mezi

vdci spor vystoupil tu zjevn nepátelsky
proti Táborm p. Hynek Boek z Kunštátu,

což vedlo ktomu,že Táboi a Sirotci v odvetu
oblehli jej náhrad Podbradech, avšak

marn jej po 13 týdn oblehavše, s hanbou
odtáhnouti musili. Ale znamenitý bojovník

ten také dlouho nepežil vítzství svého, byv
16. íjna 1426 pi dobývání msta Nymburka
zabit.

Brzy po bitv u Ústí sebral Albrecht Ra-
kouský asi 40.000 vojska a okolo 24. srpna

oblehl msto Beclav, kde nalézala se po-

sádka táborská, jež udatn se bránila, až po-

sléze byla dne 19. listopadu osvobozena
Prokopem Velikým. Podobným nezdarem
skonil i vpád vévody Jana Bavorského do
západních Cech, kde staten si vedl Pibík
z Klenového.

Co takto voje husitské všude vítzily,

byli odprci znan sklíeni. Sám mocný
Oldich z Rosenberka, nejhorlivjší stoupenec
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Sigmundv, jal se páteliti s labory, až mu
to i pánem a velitelem jeho co zrada bylo

vytýkáno.

Avšak i mezi píslušníky podobojí stále

více bylo tch, kdož chtli se Sigmundem
i s ímem se pátelit. Ano, v Praze dokonce
ozývaly se již i veejn hlasy odsuzující dí-

vjší boení klášter a kostel a niení
obraz a za nespravedlivé, ano svatokrádežné

vyhlašující držení a pivlastování si statk
církevních osobami svtskými, dokazována
nutnost poslouchati církve i papeže atd. Jak
vidno, sotva památka Husova poala ponkud
blednout, zapomínalo se valem, co on hlásal

a za život obtoval. Vždy i všechny sm-
lejší lánky uení bratí táborských, ano
i Wiklifovy vyhlašovány za bludné a po-

horšlivé. Ve smru tom zejména píke vy-

stupoval M. Píbram, který o vánocích 1426
ml veliké hádání s M. Petrem Paynem, jinak

Englišem zvaným, jenž horliv obhajoval uení
svého krajana Wiklifa. V této dob nových
rozpor o víru pokládal kníže Korybut, že

nejvhodnjší je as ku smíení Cech s í-
mem, a dožádal strýce své Vladislava a Vi-

tolda, aby zakroili u papeže ^Martina, by po-

skytl slyšení vyslancm Cech, kteí byli by
ochotni do lna církve se vrátit. Než papež
trval na tom, aby echové pišli a pokoili

se mu a ne aby se hádali o víru. Tak da-

leko arci pedkové naši ješt neklesli, aby
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jako vítzové nechali si diktovat pokáDÍ, a

proto nevelikou ml práci nadaný, výmluvný
a všeobecné vážnosti již tou dobou požíva-

jící M. Jan Rokycana, který z rána 17. dubna
vyjevil lidu v chrámu týnském úmysl Kory-
butv, aby docílil zamítnutí jeho. Ihned zvo-

nno na poplach, lid sbíhal se a posléz dva
knížecí dvoané v ele ozbrojenc zmocnili

se Korybuta a odvedli ho do vzení na hrad
pražský. Souasn zateni i 4 misti ku
smíru naklonní a etn osob jiných. Strana

Rokycanova opanovala pak ve mst a marné
byly nadje, že by tak brzo opt k nja-
kému smíru s ímem došlo.
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30 Obrat ve hnutí husitském. Od
obrany k výboji.

Volbu knze Prokopa Holého i jak po-

zdji nazýván, Velikého, za vojevodu vojsk

husitských lze oznaiti v každém ohledu za

šastnou. Bylt to muž vynikající nejen

osobní stateností, poctivostí charakteru i vá-

lenickým vhlasem, ale i politik prozíravý

a diplomat _ obratný. Prokop záhy vystihl

chybu, jíž Cechové až dosud se dopouštli,

neumvše využitkovati získaných vítzství,

takže pes veškerou jich statenost zstá-
valy vždy bezúspšnými nabídky jejich

k jednání s ímem, který nechtl s kacíi

vbec vyjednávati, trvaje na bezpodmíne-
ném jich podrobení se. Ponvadž všdk i zem
eská hrozn trpla pod následky dlouho-
letých boj, kdy orba i prmysl byly nej-

výše zanedbány, uznal Prokop za nutné
zmniti dosavadní taktiku a neobmezovati
se více na obranu, nýbrž pistoupiti k vý-

boji. Tím pevn doufal, že nejen zem bude
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Škody uchránna, ale následkem úink
vojsky eskými u spojenc íma pivede-
nými donucena bude i ímská hierarchie

k povolnosti.

Ku zdaru výprav za hranice Cech, které

ovšem vedle hlavní pohnutky: škoditi nepá-
telm kalicha, lákaly i nadjí na vydatnou
koist, nemálo pisplo i to, že po uvznní
Korybuta získaly optn vlády nad Prahou
živly radikální, Táboí a Sirotci.

Již o novém roce 1427 vtrhly voje hu-
sitské do Rakous, kde vypálily kláštery

Svtlou a Altenburk a nkolik jiných míst.

V beznu téhož roku vrátily se pak zase do
Rakous v síle nsi 16.000 muž a jaly se do-

bývati msto Svtlou, utrply však zprvu

citelnou porážku od vojska rakouského, ale

posléz zvítzily nad ním tou mrou, že na
bojišti zstalo na 9000 nepátel a Cechové
s hojnou koistí se vrátili V kvtnu téhož

roku táhlo vojsko táborské i sirotí v síle

18.000 muž do Slezska mimo Zitavu k Hirš-

feldu, Ostrohu a Lubnu, které dne 16. kvtna
dobylo a vypálilo, obyvatelstvo pro odpor
zprvu kladený bez milosrdenství pobivši;

zejména upálilo v kostele všechny knze,
kteí mšany k houževnatému odporu byli

nabádali.

Od Lubna táhli Cechové k Lemberku a

Kolperku a odtud pes Javor vraceli se do
Cech. Koist na prvé výprav té zabraná
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byla neobyejn hojná jak na zlat, stíbe,
knihách i odvu, tak i na dobytku.

Pádem Korybuta znan ochably i snahy
po dohod s ímem, což dobe vystihl i vy-

chytralý papež Martin V. a usilovaly proto,

aby nové kížové tažení bylo proti Cechm
podniknuto. Za nástroj k provedení toho

vyvolil si Jindicha z Bel fotu, bratra

anglického krále Jindicha IV., jehož povýšil

na kardinála a 18. bezna ^1427 jmenoval
legátem apoštolské stolice v Cechách, Uhích
a Nmcích, vyhradiv mu nejrozsáhlejší moc
k jednání. Nový legát také horliv ujal se

úkolu svého a pracoval k tomu, aby ze-

jména knížata nmecká nadchnul k nové
výprav kížové proti kacíským Cechm.
»Bohulibá« snaha jeho setkala se nad oe-
kávání se zdarem, jelikož v Nmcích ješt
v živé pamti byla porážka ústecká, která

volala po odvet. A tu na snmu ve Frank-
furt uinn 4. kvtna 1427 zápis, jímž

všichni stavové^ íše nmecké zavazovali se

do boje proti Cechm, do jejichž zem ze

ty stran vtrhnouti se mlo. Na úhradu
náklad válených' vypsána býti mla »da
husitská«, se které vŠak sešlo a snm usnesl

se pouze, že každý žid v íši pispti má
k úelu tomu 1 zl., ostatek ml se uhraditi

prodejem odpustk po Nmcích, Itálii,

Dánsku, Skandinavsku a Polsku. Po 29.

ervnu stála již etná vojska na hranicích
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eských, dle jednch ^na 80.000 jezdc, dle

jiných na 200.000 lidu branného. Ponvadž
však ekalo se ješt na nkteré posily a

také pan kardinál legát bavil se ješt 13.

ervence v Norimberku, hnula se celá vý-

prava za vedení arcibiskupa Otty trierského

teprve po 12. ervenci k Tachovu a polo-
žila se polem u Plané, vykávajíc ješt
poád píchodu spojenc^ Konen po opa-
nování mst Mašfova a Žlutíce, jala se spo-

jená vojska nmecká dobývati Stíbra,
jehož hájil Pibík z Klenové a kterému ku
pomoci s hrstkou bojovník pišel Petr

Zmrzlík ze Svojšína. Oba nemli více nežli

200 bojovník, ale hájili msta tak staten,
že dovedli obrovskou tu armádu zdržeti zde
až do 2. srpna, kdy objevilo se na obzoru
od Prahy pitrhnuvší, tou dobou již zase

spojené vojsko eské pod velením Prokopa
Velkého v síle asi 16.000 pších a 1500
jezdc. Jedva Nmci spatili obávané šiky

Husit, upustili od dobývání Stíbra a horem
pádem dali se na útk k Tachovu, kde
práv papežský legát Jindich do Cech vstu-

poval a podivil se velice tomuto pekva-
pení. Prosil a zapísahal prchající, aby se

vrátili a nebáU se vojska daleko menšího a

posléze dal rozvinouti i papežské korouhve
a s krucifixem v ruce postavil se v elo
tch, které podailo se mu zadržeti. Tak
konen dne 4. srpna sešikovalo se ješt
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jednou vojsko nmecké u Tachova, ale

hrdinství jeho potrvalo zase jenom potud,

nežli Cechové se objevili. Jakmile se tak

stalo, statení kižáci ani boje nevykavše,
v pustém zmatku dali se na útk a marn
pan iegát prosil i hrozil, prchajících neza-

držel. Sopt hnvem, se strašným láteením
roztrhl íšské korouhve a hodil je knížatm
pod nohy. Nicmén posléze, nechtje sám
padnouti v ruce kací, musil rovnž vzíti

nohy na ramena. Tak smutn skonila tvrtá

výprava kížová, pi které mnoho tisíc

Nmc bylo v lesích šumavských pronásle-

dujícími je echy pobito.

Ješt téhož dne oblehnuto msto Tachov
a 11. srpna vzato útokem, pi emž drahn
lidí v nm povraždno. Na hrad tamním
zajato pak bylo 1400 lidí, mezi nimi i mnohé
vzácné osobnosti. Také koist byla neoby
ejn bohatá.

Po dobytí Tachova obrátily se voje tá-

borské k Plzni, kteréhož msta však marn
po nkolik dní dobývaly a posléz uzavely
válící strany mezi sebou pímí až do 23.

dubna 1428, shodnuvše se, že o jjíštích

vánocích má konati se na hradu Žebráku
hádání mistr a knží o sporné vci víry, a

co by tam rozhodnuto bylo, že má býti pro

ob strany závazné. Když pozdji papež do-

vdl se o tomto ujednání, napomínal plze-
ských bullou 11. hstopadu danou, aby s ka-

Bilá Hora. 21
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cii do hádek o víru se nepouštli, kteréž

duším jejich více škody nežh' užitku pivésti

by mohly; také prý pravda víry katolické

stvrzená tolikerými mueníky, vyjevená na
tolikerých koncilech, objasnná spisy tolika

svatých doktor, nepotebuje doklad no-

vých. Souasn psal i Janu Železnému, té

doby již kardinálu svému, aby hledl hádání

to zameziti a nebylo-li by možno, by po-

volal k nmu doktory z university vídeské.
Než pes odpor papežv konalo se há-

dání to na Zebráce 29. prosince, ale optn
bez jakéhokoli úspchu pro smíení stran.

Co toto dalo se u Tachova a Plzn, pi-
trhli Slezané s velikou mocí k Náchodu a

svedli zde 9. srpna bitvu s vojskem sirotím,

jež neopatrností hejtmana apka ze Sán,

který nechal se do záloh vylákati, skonila
porážkou Cech, Slezané však vítzství svého
nevyužitkovali, nýbrž doslechnuvše o po-

rážce kižák u Tachova, vypálili pedmstí
náchodská a povraždivše drahn lidí chu-

dých i nemocných ve špitále, ze zem zase

ustoupili.

Zatím, co lid husitský zamstnán byl od-

rážením útok zahraniných nepátel, sosno-

vali stoupenci Korybutovi za vedení Hynka
z VValšteina, Jana Smiického a Viléma Kostky
z Postupic plán na osvobození knížete, sm-
ující k pepadení a opanování Prahy. Než
když dne 6. záí Walšteinský se Smiickým
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vtrhli se 600 jezdci do Prahy byli pekva-
peni obcí, jež je již oekávala pipravena,

JSOUC o zámyslech jejich ped tím zpravena

Kostkou z Postupic, který nechtl, aby

Praha dostala se v ruce strany královské.

Dftsledkem toho bylo, že v nastalém boji

pobito asi 100 pívrženc Korybutových a

pes 250 jich zjímáno. Pan Smiický odve-

den do vzení na radnici, Walšteinský pak
zabit v dom u Slona, kam byl se ukryl,

panošem Janem Makovcem, jehož byl ne-

dlouho ped tím od šibenice osvobodil. Brzy

potom sat v Praze rytí Václav z Jinec,

jako pední úastník pepadu a nkohk m-
šan co pomaha pi tom. Smiickému po-

dailo se utéci z vzení pomocí njaké dívky.

Korybutovi nicmén podniknut: to pro-

splo, nebo Husité nechtvše dále chovati

mezi sebou píinu takovýchto svár, pro-

pustili dne 9. záí sami knížete z vzení na

hrad Waldštein a pod bezpenou stráží

vyprovodili ho pes hranice eské. —
Pes citelný výprask, jakého se nme-

ckým kižákm u Tachova dostalo, nepe-
stával Martin V. podncovati k další válce

proti Cechm a vybízel vždy znovu legáta

svého, aby pohádal jak knížata nmecká,
tak zvlášt preláty, jichž vc ta blíže prý

se dotýká, aby horliv psobili ku zízení

stálého vojska proti kacím eským. K tomu
cíli vydal 25. íjna naízení pro celý svt
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kesanský, aby všude biskupové vybírali

u knžstva desátky na vydržování vojska

toho a sám uril k tomuto »zbožnému«
úelu pátý díl dchod celních komory
apoštolské. Ale co plátno bylo všechno vy-

bízení, když peníze po ertech špatn se

scházely, a pes nkolikeré úady knížat

nmeckých i pes rozmrzelost papežovu ne-

bylo možno v r. 1428 již njakou výpravu
proti Cechm podniknouti.

Za to tím horlivji podnikala spojená
vojska husitská jízdy za hranice. Tak kon-
cem téhož roku vydala se na jízdu do Mo-
ravy a odtud táhla do Uher až k Pešpurku,
všade zemi plenivše. Pi zpátení cest jedna

ást vojska vrátila se s koistí do Cech,
druhá pes Moravu táhla k Opav, která se

vzdala. Dne 18. bezna svedena krvavá bitva

u Nisy, kde v odpor postaviH se biskup
vratislavský a nkterá knížata i msta slez-

ská. Než echové dobyli tu skvlého vítz-

ství a vtrhnuvše do pedmstí, spálili je

i s vozy nepátelskými v nm. Následkem
této porážky Slezan, jichž padlo tu na

2000, neml nikdo více odvahy kacím
eským v odpor se postaviti, a tak celá

ada mst vzdala se jim bez boje. Pronik-

nuvše až za Vratislavu, vrátily se voje ty

asi v polovici kvtna do Cech s hojnou ko-

istí, avšak ást, asi 10.000 hdu branného,

obrátila se pes Moravu do Rakous, kde po
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nkolik dní ješt zemi plenila, nežli do ech
se vrátila.

Jiný zástup Sirotk a Pražan v síle asi

6000 pekroil 25. kvtna hranice bavorské

u Tachova a plenil tam po celý msíc bez

znaného odporu. Pi jízd té vzato útokem
msto Mosbach, kde pobito na 300 muž,
dne 7. ervna vypáleno msteko Nitenov,

znien klášter Walderbach a konen po
dobytí msteka Mnichova u les vrátilo se

vojsko to 13. ervence do Prahy.

O Jakube 1428 oblehlo vojsko sirotí

optn hrad Lichtenburk na Cáslavsku, tou

dobou majetek Jana z Opona. Po nkolika
marných útocích rozhodli se hejtmanové

sirotí posádku hradu vyhladovti, a uinivše

potebná opatení, déle jednoho roku oblé-

hali hrad, v nmž zaven byl hejtman Liška

se 300 zbrojnoši. Když pak mezi tím sa-

motni Sirotci poali trpti nouzi, vydala se

ás vojska do Zitavska na spížování. ^
Ale

když vracela se s hojným plenem do Cech,

byla z rána 11. listopadu u Machendorfu
poblíž Liberce pepadena Zhoelskými a Zi-

tavskými, a nejen etn voz jí pobráno,

ale i na 400 Cech bylo bu pobito nebo
v ece Nise se utopilo; nkteí také ve sto-

dolách byli upáleni. Sirotci vzpamatovavše
se posléze z nemilého toho pekvapení, od-

razili Nmce se znanými ztrátami, zabivše

pi tom i hejtmana žitavského.
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V polovici msíce prosince podnikli Si-

rotci zase podobné dobrodružné tažení do
Kladska u Slezska. Poblíž Stivnice postavil

se jim však dne 27. prosince na odpor
kníže Jan Minsterberský s vojskem biskupa
z Nisy a hejtmanem svídnickým i celým
krajem jeho; než Sirotci dokavše útoku
nepátelského, pivítali Nmce tak prudkou
stelbou z dl, že tito podšeni kvapem daU
se na útk. Pi tom zvrátil se kníže Minster-

berský s konm do pikopu a dostižen byv,

ubit Husity i s etn jinými; hejtman svíd-

nický i mnoho jiných pak zajato a do ech
odvedeno. Sirotci potom táhli bez odporu
dále do zem, zdrževše se tam asi 10 nedl,
naež s hojnou koistí vrátili se do Cech.

Ve druhé polovici msíce bezna 1429
pesídlil král Sigmund do Prešpurku, a asi

v téže dob vydal se i Prokop Veliký s voj-

skem svým na jízdu do Rakous. Této pí-
ležitosti použ li pánové eští i moravští, jimž

v ele byl Menhart z Hradce, tou do-

bou z pinucení již optn kališník, aby po-

hnuli Prokopa k osobnímu jednání se Sig-

mundem. Tento se tomu nevzpíral a maje
dostatené záruky za bezpenost osoby své,

pijel dne 4 dubna provázen M. Petrem
Paynem, p. Menhartem, Václavem Strážni-

ckým z Krava a nkterými mšany praž-

skými do Prešpurku, kde vedle krále pí-
tomni byli i vévoda Albrecht Rakouský,
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Vilém kníže bavorský, nkolik knížat slez-

ských, etn eských pánu, nkolik biskup
uherských a mnoho muž uených. Sigmund
pijal Husity vlídn, prose je, aby bouí za-

nechali a vrátili se k víe otc svých a ne-

chtjí-li tak uiniti hned, aby uzaveli aspo
dvouleté pímí se vŠemi zemmi kesan-
skými a pi svou aby vnesli na církevní

sbor, který nejdéle ve dvou letech sejíti se

má v Basileji a tento aby právoplatn o ní

rozhodnul. Cechové odvtili, že ne oni, ale

strana protivná odpadlá od staré pravé víry

kesanské, a pokoje že díve nebude, pokud
církev k uení a píkladu Krista a apoštol
jeho se nevrátí. Sboru církevnímu, bude li

kostnickému podoben, podrobiti se nemohou,
jelikož tam pravé nejhorší nepátelé jejich

budou dávati zákony, a bylo by bláznov-

stvím státi k soudu svého soupee. Soudcem
mezi sborem a jimi že musí býti písmo
svaté a doktor v nm práv i neúchyln
se zakládajících.

Posléze nedocíleno jiného, nežli že po-

slové eští projevili ochotu svolati valný

sjezd do Prahy, k nmuž by král vypravil

posly své, kteí by žádosti jeho shromážd-
nému národu pednesli. Snm ten konal se

23. kvtna v Karolín a trval po celý týden.

Jednalo se tu hlavn o dvou vcech: o po-

mru a podvolení se Cech pod obojí k bu-

doucímu obecnému koncilu a o dvouletém
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pímí s králem Sigmundem a všemi jeho

poddanými v zemích okolních. — Akoli
pak snm se shodnul na podmínkách, za

jakých mohlo by se narovnání státi, stalo se

toto pece bezpedmtným pro odpor Sig-

mundv, který, jak z jeho dopisu do Nmec
poslaného vysvítá, »jednal s kacíi jenom
proto, aby se cele podrobili rozsudku a na-

uení budoucího svatého koncilium«, a jak

upímn jednalo se mu o mír s echy,
zjevno i z toho, že hned po prvním setkání

v Prešpurku vydal do íše naízení, aby
všechna knížata byla optn pohotov ku
dni 2A. ervna s vojsky svými vytáhnouti

do Cech. Než akoli i papež Martin vele
pál si nového kíž()vého tažení proti Cechm,
pece k nmu y r. 1429 již nedošlo.

Také uvnijfe zem eské nebylo v roce

tom vtších údaj válených, za to však
zjevn propukla optn stará záš mezi Sta-

rým a Novým mstem pražským, ehož
hlavní píinou bylo jednání valného snmu
o mír se Sigmundem Staromstští s faráem
svým M. Janem Rokycanou v ele byh totiž

ochotni mnohem více povoliti, nežli chtli

uiniti novomstští vedení knzem Jakubem
Vlkem. Z toho povstalá nevraživost vedla

až tak daleko, že s obou stran nadlána
opevnní mezi msty jako proti nepátelm
a když dne 14. záí 1429 hejtman sirotí

Velek pijel s vojskem na Nové msto a
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chystal se k útoku na Staré, tu staromstští
uzaveli se a navzájem bylo na sebe stíleno
z pušek a samostílu, až i nkolik osob pi
tom zabito. Posléze však pece na obou
stranách pišli k rozumu a dne 25. záí
ujednali konšelé obou mst mír, podavše si

ruce ped knžími i velikým potem lidu

strany obojí a zavázavše se, zanechati roz-

broj mezi sebou a vyjeti spolen na vojnu
proti Nmcm.

Aby pak docíleno bylo dohody i mezi
mistry strany podobojí o víru se sváícími,

naízeno opt veejné hádání o sv. Václave
v Karolín, které trvalo po celé ti nedle
a posléz zvolení rozhodí, po tyech z každé
strany, uinili výnos, aby ob strany pi
uení o svátosti oltání držely se písma
svatého a doktor v nm se práv zakláda-

jících; ob sporné strany nemly však nijak

haniti ani tupiti zemelých Wiklifa, Husa
i Jakoubka, ani žijících, totiž M. Payna a

Píbrama; tmto obma pak zakázáno o pi
své vydávati vbec jakékoli spisy, pokud
by je díve rozsudím k dobrozdání neped-
ložili, a oba mli chovati se k sob pokojn
až do letnic nejprve píštích. Než knží ne-
dali si brániti a Píbram ješt ped uply-

nutím doby vytené sepsal a vydal traktát

hanobící nejen Wiklifa a Payne, ale i všechny
knze táborské vbec. Naproti tomu zase

Táboi po usnesení shromáždní svého ve
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dnech 6. až 13. ledna 1430 v Táboe ko-

naného vydah rozkaz písný do všech obcí

svých, aby knží strany Píbramovy nikde
trpni nebyh.

Co takto knží navzájem se hašteili, vá-

leníci obou stran svorn podnikali výpravy
do ciziny. Tak ješt ped vypuknutím sporu

byli Táboi ve Slezsku, kde 18. ervna 1429
dobyli msta Boleslavi a pivedli odtud do
Jarome 200 zajatých Slezan krom koisti

hojné. Po zjednání pímí mezi staro- a

novomstskými vytáhl pak 27. záí Prokop
Veliký s vojskem nyní z Prahy k Zitav a

za ním i jiní hejtmane, takže bylo tu po-

hromad asi tisíc jezdc a 10.000 muž p-
choty s potebnými vozy i dly. Vojsko to

proniklo až ku hlavnímu mstu lužickému

Kolínu nad Nisou, které 27. íjna vzato

útokem a mnoho lidu v nm pobito, etn
jich odvezeno do zajetí a msto do základ
vypáleno. Poplenivše po té okolí až pod
Krosno na ece Ode, vrátili ^ se bojovníci

husitští pes Lubno zase do Cech s koistí

znamenitou.

Jiná jízda u vtší ješt síle podniknuta

do zemí saských, které súastnila se tém
veškerá armáda eská, ítající na 4000 jezdc,
asi 40.000 pších a 2500 válených voz za

vrchního vedení Prokopa VeHkého. Výjezd

z Prahy stal se 14. prosince pes Teplici a

Kupou k Pernu a Dráždanm, jejichžto
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pedmstí i okolí poplenno; podobné ui-
nno i u msta a hradu Míšn. Jednotlivé

houfy rozbhly se potom poíím labským

až po Torgavu. Poblíž Lipska postavilo se

na 100.000 bojovníku nmeckých pod ve-

dením Fridricha, vévody saskho, arcibiskupa

magdeburského a jiných na odpor Cechm.
U msta Grimy došlo ku srážce, ale jedva

Nmci setkali se s Hu.sity, dali se na útk
a pi pronásledování mnoho jich pobito a

zjímáno. Vtší ást vojska i s knížaty utekla

pak do Lipska, kam echové je pronásle-

dovali až do pedrnstí, jež vévoda saský

sám spáliti kázal. Cechové rozdlili potom
armádu svou na pt voj, které na míli

cesty od sebe všecku zemi projíždly, zna-
nou škodu všude psobivše. Zaujali tak

Altenburk, msto Gerovo, dále obrátili se

k Plavnu, jehožto chtli ušetiti a jen pod
úmluvou a glejtem poslali tam nkolik lidí

pro nutné poteby. Avšak lid mstský spativ

nenávidné kacíe, vrhnuly se na n a po-

vraždil je všechny. Když Cechové to zvdli,
oboili se na msto se všech stran a zmoc-
nivše se ho, neodpustili v nm živé duši.

Mnoho obyvatel pobito na hrad, kam byli

se utekli, a sházeno i se zdí hradních, etn
odvezeno jich také do zajetí. Následek udá-

losti té byl hrozný strach ped Cechy, takže

jakmile obyvatelé nmetí jen zaslechli, že

obávaní Husité se blíží, prchaU z mst
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o pekot. Cechové dobyli pak msto Hof,

jež vypálili a etn mst jiných, všude ší-

íce zhoubu a zkázu. V nejvtší tísni dostavil

se konen braniborský kurfirst Fridrich dne

3. února 1430 do ležení husitského u Kulm-
bachu jednaje o pímí, jehož podailo se

mu zjednati nejprve mezi Cechy a biskup-

stvím bamberským za 12.000 zl. rýnských a

dne 12. února ujednán pak mír na hrad
Beheimštein mezi Cechy a Norimberany,
kteí uvolili se zaplatiti rovnž 12.000 zl

,

vedle nich pak kurfirst Fridrich 9000 zlatých,

kníže Hanuš bavorský 8000 zl. a nkteí
jiní sumy menší. Vedle toho hlavní pod-

mínkou pímí bylo, že o svatém Jií konán
bude v Norimberce všeobecný sjezd strany

katolické i husitské za úelem pokojného

hádání o tyry lánky pražské, a cožkoli by

tam dokázáno bylo, mlo obma stranami

pijato a uznáno býti za víru kesanskou"
Tím Husité upokojeni, vrátili se do vlasti,

byvše až na hranice provázeni kurfirstem

Fridrichem. Bylo to jedno z nejslavnjších

tažení do Nmec, nejen na koist neobyejn
bohaté, ale mající i znaný význam mravní

tím, že donuceni byli stavové nmetí k jed-

nání smírnému s nenávidnými kacíi e-
skými, o hlavn pedkm našim bželo,

nebo nespouštli nikdy se zetele smírné

vyízení sporu svého s ímem.
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31. Páté a poslední kížové tažení

proti Husitm.

Válené štstí Husit obracelo na se po-

zornost celé Evropy a v cizin man vyno-

ovaly se otázky, co je to za národ, který

v boji jest nepemožitelný a pro vlastn

s tak velikou pemoci již po tolik let zá-

pasí. Cechové ovšem neopomíjeli manifesty

do ciziny posílanými objasovati píiny
sporu svého s církví ímskou, a jak ve Fran-

cii, tak ve Spanlích nabývali dosti sym-
patií pro horlení své proti svtské moci
knžstva i proti panství šlechty a porob
lidu obecného. Tím ovšem vznikalo vážné

nebezpeí nejen pro ímskou hierarchii, jejíž

svtovládným panstvím bylo tu otásáno,

ale i pro autoritu státní i šlechtickou, a

pirozeno, že všem, jimž jednalo se o udr-

žení lidu v poddanství, záleželo na tom, aby
pokoeni byli ti, kdo zásady tak nebezpené
hlásali.

Naproti tomu neustálé vedení války i roz-

broje domácí oslabovaly národ eský i co
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do potu i co do majetku; také úpadek
mravní stával se vždy vtším a vojska hu-
sitská pozbývala své pvodní ryzosti, na
které Zižka vždy byl si tak zakládal, chtje,

aby bojovníci jeho byli první >bojovníci

boží« pro víru a pesvciení. Postupem
doby pimísilo se mezi bojovníky husitské

i etn dobrodruh z Polska, Ruska a N-
mecka, kteí ovšem nijak nebyli vojsku e-
skému k ozdob. Nebylo tudíž divu, že pro-

zíraví lidé v obou táborech páli si, aby ko-
nen k njakému rozešení otázky eské
došlo. Tato stala se palivou jak pro další

trvání hierarchie ímské, tak i pro udržení

spoádaných ád v národ eském. A dosti

bylo tch, kdo míru si páli; zejména na

stran Cech jevila se vždy ochota k tomu,

avšak nejurputnji poínal si tu vždy papež,

který stál na tom, že s kacíi nelze vyjed-

návati, ti že musí se jenom bezpodmínen
podrobit a o milost prositi. Proto také ne-

došlo ani k umluvenému hádání s Husity

o víe, jež konati se mlo 6. února 1430,

nebo Martin V. rozhodn zapovdl každé

takové hádání se s kacíi. Za to horliv pi-

ioval se, aby meem pivedeni byli Ce-

chové na cestu pravou, obraceje se ku králi

polskému i knížeti litevskému, aby »pustili se

do boje proti zhoubcm církve a oistili

konen zemi eskou od poskvrny nakažlivé

a nebezpené.* Než pokusy ty daily se pa-
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peži práv tak málo, jako usilování Sig

munda pohnouti knížata nmecká k veli-

kému tažení proti Cechm.
Co zatím nepátelé Husit rzn namá-

hali se vymýšlením zpsob na jich poko-

ení, tito podnikali nové skvlé výpravy

válené do Moravy, Slezska, Rakous i Uher,

vracejíce se vždy s koistí hojnou do vlasti.

Ze Husité nebyli pouhými rotami loupe-

živými, ano, že v každém pípadu jevili více

soucitu nežli nepátelé jejich, o tom podá-

vají doklady následující dv písemnosti. Když
voje husitské oblehaly msto Namyslavu ve

Slezsku, posláno bylo dne 28. listopadu 1430
purkmistrovi, konšelm i celé obci psaní to-

hoto smyslu: »Zádajíce vidti spasení Vaše,

divíme se velice, že duchem zatvrzelým ne-

dbáte ani zvdti, pro od nás tyto škody a

záhuby djí se Vám i okolí Vašemu Vzte,
že nám líto jest škod Vašich, kterýchž Vy
ani sama sebe, ani obcí okolních ušetiti ne-

chcete. Hledajíce Vašeho dobrého, páli by-

chom si sjeti se s Vámi, abychom oznámili

Vám, pro které píiny my Vás a Vaše lidi,

a ne bez milosrdenství, hubíme. Kolikkoliv

osob k takovému sjezdu vypravíte k nám,

budou míti prvod bezpený sem i tam.

Neuiníte-li dle toho, rozmnožíte utrpení

Vaše atd.«

Jiný doklad o duchu smílivém podán
pi obléhání msteka Bernartic v Zitavsku
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vojskem sirotím 27. prosince 1430. Oby-
vatelé téhož v kostele ukrytí vzdali se hned
pi prvém útoku. A tu Sirotci ušetivše jich,

propustili všechny zajaté na svobodu bez vý-

platy, spokojivše se pouhým závazkem pí-

semným, že Bernartití nebudou se protiviti

pravdám slova božího a odvádti budou Si-

rotkm týž plat, který dosud odvádli d-
diným pánm svým. — Toto obé nesvdí
zajisté o veliké té ukrutnosti, s jakou Hu-
sité prý k nepátelm svým se chovali. —

Na popud polského krále Vladislava ko-

náno dne 19. bezna 1431 v Krakov há-

dání o víru, k nmuž dostavili se s p. Vi-

lémem Kostkou knží a misti eští, Prokop,

Petr Payne, Bedich ze Strážnice a jiní. Há-
dání to konalo se na hrad královském a

vedeno mezi mistry university krakovské a

theology eskými ponejvíce v jazyku eském
po kolik dní s tím jediným výsledkem, že

každá strana vítzství si pipisovala, aniž od
druhé se pesvditi dala. Za této návštvy
eských mistr osvdil biskup krakovský
Zbyhnv z Olešnice náboženskou svoji ne-

snášelivost tím, že po tu dobu, co Cechové
v Krakov meškali, kázal zastaviti bohoslužby

ve všech kostelích, aniž dal se obmkiti
prosbami i výhržkami, takže král, nechti-li,

aby na hod velikononí msto zstalo bez

slavností církevních, musil Cechy na den ten

dáti odvézt do Kazime.
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Pedpoklad Prokopa Velik., že nepodaí-li
se Cechy pokoiti meem, a budou-li nad to

Škoditi nepátelm svým v zemích jejich,

stanou se pokusy o dohodu cestou smírnou,

osvdil se správným. Vždy více uznávalo
se, že je potebí s Cechy njak se shod-
nouti, a za nejlepší k tomu prostedek uzná-

ván sbor církevní, který dle usnesení

sboru sienského ml se konati v Basileji

3. bezna 1431. Než nejvtším odprcem
jak svolání koncilu, tak i pozvání Cech na
byl papež Martin sám, který spíše ješt po-
hnouti chtl stavy íše nmecké, aby ka-

císké Cechy meem pokoily, a zvdv, že

dne 9. února 1431 konati se má optn
snm íšský v Norimberce, jmenoval dne
11. ledna novým legátem svým kardinála

Julia Cesariniho, poviv ho mocí nej-

rozsáhlejší, aby do Norimberka se odebral a

pod znamením kíže veškery síly národa n-
meckého do boje proti kacím vyzval.

Nový legát Julian horliv ujal se na íš-

ském snmu v Norimberce, 9. února 1431
zahájeném úkolu svého, aby veškerý národ
nmecký vyzval do zbran proti Cechm.

ímský papež nejen bullami posiloval

legáta v > bohulibém* jeho poslání, ale

i 25.000 dukáty pispl na poteby válené,
takže Julius utšoval se pevn, že podaí se

mu echy opanovati a penechav proto ve-

škerou starost i péi o sbor basilejský plno-

Bilá Hora 22
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mocníkm svým M. Janu z Palomaru a Janu
Stojkovicovi z Dubrovníka, rozhodl se osobn
válenou výpravu provázeti do ech, vy-

trhnuv dne 7. ervence s velikou slávou

z Xorimberka po boku nejvyššího velitele

výpravy té, Fridricha Braniborského.

Po dlouhých prtazích a odkladech, kdy
již vojsko eské nemohouc pro nedostatek

spíže pohromad se udržeti, z Plzeska, kde
nepátely oekávalo, dále do zem zajelo,

pitrhlo konen nmecké vojsko kižácké

dne 1. srpna pes hranice eské k Tachovu
v síle více nežli 40.000 jezdc a na 90 000
pších s množstvím voz, pušek i poteb vá-

lených.
Vojsko eské po vpádu kižák rychle

poalo se sbírati a 14. srpna sešikovavši se

u Chotšova v Plzesku v síle asi 5000
jezdc a 50.000 pších, 3000 voz a množ-

ství dl, táhlo po celý den k Domažlicm,
chtj íc tam s nepáteli svésti bitvu. Ale tak

jako u Tachova, stalo se i zde. Sotvaže ki-

žáci zaslechli rachot táboru vozového a zpv
»Kdo jste boží bojovníci*, v divém zmatku

dali se na útk a kardinál Julian s vévodou
saským obhlížejíce s jakéhosi vrcholku vojsko

i bojišt, nemálo se podivili, když vidli, že

celá armáda místo ku pedu pohybuje se

na zad a s voz shazují se náklady na zem.

A díve nežli z pekvapení toho se vzpama-

tovali, již došla je zpráva od markrabte
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braniborského, že veškeré vojsko je na útku
a nelze je nijak zadržeti. Pan kardinál ne-

mohl všemu tomu ani uviti, posléz však
nezbylo mu nežli také poradit se s Vakem.
Vítzství Cech bylo velikolepé a tím cen-

njší, že dosaženo bylo tém bez boje.

Sotva že zaslechli o porážce u Domažlic
kižáci táhnoucí k Zatci, jichž ítalo se na
4000, nemeškali a vzali rovnž do zajeích.

A Prokop Veliký, zatím co v Praze hlun
slaveno vítzství, pospíšil s bojovníky svými
do Slezska osvobodit msto Nmí. Slezané

msto obléhající, sotva zvdli o jeho pí
chodu, rovnž rychle se rozprchli, Prokop
pak nemeškaje, šel pomoci hejtmanu sirot-

ímu Prokpkovi, který válil na Morav
s Albrechtem Rakouským. Tento vida Husity
se všech stran proti sob táhnouti, rozložil

vtší ást vojska do mst mu oddaných a

se zbytkem pospíšil nazpt do Rakous, pro-

následován jsa obma Prokopy až po samý
Dunaj.

Tak smutn skonila pro nepátely Cech
pátá a poslední kížová výprava a nad zemí
osvobozenou zaskvl se v plné zái kalich

co symbol národní statenosti i síly!
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32. Církev na ústupu ped echy.

Vítzstvím u Domažlic uzmuta poslední

nadje tm, kdož ješt doufali, že mocí vá-

lenou donutí echy k poslušnosti církve

ímské. Naopak, sousedé ech, tmito tžce
postihovaní, uznávali za prospšné uzavírán

s nimi smlouvy pátelské, nedbajíce, že byla

na echy uvalena kletba církevní a že vy-

hlášeni byli za kacíe zjevné. A tu církev

nejen musila ve vlastním zájmu sleviti se

své zášti vi Cechm, ona musila zapíti

se až tak daleko, že musila s nimi jednat

nejvýše vlídn, sice bylo by po jakékoli

dohod veta bývalo.

Sbor basilejský ^ po mnohých úradách

usnesl se pozvati Cechy k jednání psaním

laskavým. Psaní sboru basilejského s rzným
potkalo se v Cechách výsledkem. Pražané a

kališníci ihned projevovaH ochotu jeti do

Basileje. Sirotci jsoucí tehdy v nevoH ná-

sledkem neshod povstalých s Prokopem Ve-

likým pi tažení do Uher a z toho vzniklé

porážky vojska sirotího, klonili se také

k tomuto^smru, avšak Táboi naprosto od-

porovali.

Když sboru basilejského dlouho nedo-

cházela odpovd z Cech, vyslal Jana Nidera,
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pevora dominikánského kláštera basilejského

a Jana z Geilhúsy, cisterciáka z kláštera mal-

brounského, aby s Cechy o píchodu na

koncil vyjednávali.

V Cechách zatím usneseno, aby o obe-

slání snmu basilejského rozhodnul snm
valný, který dvanácti vladai zemskými svo-

lán na 10. února 1432. Snmování trvalo až

do konce února a výsledkem jeho byl úplný

smír Tábor se Sirotky a usnesení, aby vy-

praveno bylo poselství do Chebu k dohod-
nutí se s vyslanci basilejskými o zpsobu
a podmínkách, za jakých by se Cechové
mohli jednání sboru súastniti. Setkání plno-

mocník sboru basilejského stalo se v Chebu
dne 8. kvtna a Cechy zejména zastupovali

tu: Mikuláš Humpolecký, písa pražský, M.

Jan z Rokycan, M. Petr Payne, knz Prokop
Veliký a j.

Po dlouhém vyjednávání sjednotily se

ob strany^ na 11 láncích, v nichž zejména
zarueno Cechm slyšení plné a svobodné
ped celým shromáždním, kolikráte ho žá-

dati budou.
Než i po ujednání tchto podmínek na-

skýtaly se obtíže rzné ohledn prvodu a

bezpeí posl eských na cest, rukojemství,

pímí všeobecného a j., posléze však pece
zjednána dohoda ve všech smrech a dne
18. kvtna delegáti obou stran srden se

rozlouih.
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Otcové v Basileji shromáždní nemalou
radost mli z dohody této a ve tvrtém se-

zení dne 20. ervna nejen potvrdili vše, co

v Chebu ujednáno bylo, ale i zvláštní list

prvodní Cechm ješt vydali.

Díve nežli ješt poselství eské vypra-

veno bylo do Basileje, konán druhý valný

snm v Hoe Kutné od 31. srpna do 6. záí,

na nmž schváleno to, co v Chebu bylo ujed-

náno, jakož i zvoleni poslové do Basileje.

Byli to pak krom tch. kteí již v Chebu
vyjednávali, ješt p. Menhart z Hradce, Vá-
clav z Krava, Vilém Kostka z Postupic a

Pibík z Klenového.

Než ani nyní nevydali se poslové eští
na cestu Pedkové naši znali totiž velmi

dobe prohnané lišáky ímské a nedvo-
vali jim proto píliš. Aby neupadli snad v te-

nata nalíená, vypravili díve ješt z roz-

kazu snmu do Basileje na výzvdy Miku
láše Humpoleckého, písae Starého msta
pražského a Jana Zateckého od strany tá-

borské. Tito pijati byli na hranicích eských
velice estn a provázeni Kunrátem, bisku-

pem ezenským, dkanem eichstadtským a

jinými vzácnými osobnostmi. V Basileji pak
pijati velice vlídn, takže po návratu dom
podali zprávy o sboru nejpíznivjší
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33. Vyjednávání v Basileji a jeho

bezvýslednost.

Zpráva, že Cechové k vyjednávání do
Basileje se dostaví, psobila nejen na sbor

velice potšliv, ale i na celou západní

Evropu. Brzy po té zvoleni sborem tyi nej-

vyhlášenjší theologové, aby pipravili se

k obran víry obecné proti tyem lánkm
pražským, a sice: M. Jan Stojkovic z Du-
brovníka proti lánku o pijímání pod obojí;

M. Jiljí Karlier, dkan kambrayský, proti

lánku o trestání hích; AI. Jindich Kalt-

eisen, dominikán, profesor theologie a inkvi-

sitor v Kolín n. R., proti svobodnému ká-

zání slova božího a dr. Jan z Palomar, arci-

jáhen barcelonský a soudce sín papežovy,

o svtském panování duchovenstva. Jmeno-
vána zárove komise za tím úelem, aby
za pomoci mstských úad byla zavedena
v Basileji písnjší policie, aby Cechové po
píchodu svém ani nikým uráženi nebyli,

aniž komu z vrných na duši uškoditi mohli;

zejména zapovzeny ve pítomnosti jejich

všechny híchy obecné a naízeno, aby po
dobu tu v Basileji žádná veejná nevstka
na ulici se neukázala, všecky hry v kostky
a hudby i tance po hospodách aby pestaly.
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Poslové eští, k nimž z naízení Sigmun-
dova pipojil se karlštejnský purkrabí Zdeslav

Tluksa z Buenic, sjeli se 6. prosince v Do-
mažlicích, kde oekávali je již nkteí šlech-

tici z Nmecka, kteí doprovodili poselství

eské do msta Kouby. Tam ekal na n
Kunrát, biskup ezenský a osobn i s jinými

pány doprovodil je do Norimberka. Norim.-

berští uctili Cechy všelikými poctami i dary,

naež nejpednjší šlechtici doprovázeli je

od msta k mstu až do Safhúz
Povst o veliké nádhee i hrdosti, s jakou

poselstvo eské v Nmecku vystupovalo,

pedešla ho až ku dvoru basilejskému, kde
vzbudila veHký dojem. Legát Julián boje se,

by pi vjezdu Cech do Basileje nepihodilo
se cos nemilého, nejen zídil slavnou a

hojnou deputaci, která je ped mstem pi-
vítati mla, ale vypravil jim naproti i bratra

Jana z Geilhúsy, u ech oblíbeného, se žá-

dostí, aby pro uvarování všech nehod jakých-

koli demonstrací zanechaH. Tito však díve,

nežli jim to sdleno býti mohlo, v Saíhúzách

vstoupili na lod a v nedli 4. ledna 1433
bez hluku dospli ped západem slunce do
Basileje.

Hned po píchodu Cech poslal kardinál

Julián k jich uvítání M. Jana z Palomar a

Jana Stojkovice, kteí jménem legáta tšíce

se z jejich šastného pibytí, nabídli jim

sebe i všecko své k jejich libosti a vybídli
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je, aby vesele i bezpen bydlili v Basileji

jako mezi svými v Praze.

Dne 7. ledna pozval Prokop Veliký na
obd k sob vedle pedních muž z poselství

eského i M. Jana z Parlomar, [ana Stojko-

vice a Jana z Geilhúsy. A tu již strhly se

živé hádky zejména mezi Petrem Paynem a

hosty basilejskými, v nichž jak dí Stojkovic,

anglický ten Husita jako had plzký ím
oužeji seven a sklíen býti se zdál, tím

hbitji pokaždé zase vymykal se.« Z mezí
slušnosti a zdvoilosti však nevyboeno.

Dne 10. ledna uvedeni Cechové poprvé
do shromáždní sboru v kláštee domini-

kánském a posazeni do dvou lavic uprosted
sín pímo proti sedadlm legáta Juliána a

kardinál. Sezení zahájeno pes dv hodiny
trvající eí Juliánovou, která svou srdeností
nejen údy sboru, ale i nkteré Cechy ne-

jednou prý k slzám pohnula. Jménem ech
odpovídal Rokycana, vyprávje o píinách
píchodu Cech a zvlášt o kivd, kterou

posud snášeti musili, kaceováni byvše po
celém svt, a prý zloeení lidské jim pro-

splo více k dobrému; prosil otce, aby ne-

horšili se, budou-li od Cech slyšeti vci
neobyejné, z jichžto vyšetování však pravda
vyzkoumána býti mže.

Dne 16. ledna pišli z rána opat ebruchský,

dkan ezenský, konšelé basilejští a Jan
Geilhúsy, aby hosty eské slavn do shro-
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máždní uvedli. Tam jal se mluviti nejprve

Matj Louda z Chluman, dkuje bohu
i sboru, že konen pišla hodina, kdy bude
možno Cechm ospravedlniti se ped svtem
z nák kivých a odhaliti poklad skrytý

uení spasitelného, pro které již tolikráte

kaceováni a hrozn pronásledováni byli;

omlouval války od Cech k obhájení svému
bezdky vedené a osvdoval ochotu nepo-

týkati se píšt nežli slovy a dvody z písem

sv. a prosil o dobrotivé slyšení pro sebe

i spoleníky své. — Dále chválil Petr Payne
uení husitské ke slunci je pirovnávaje a

posléz Jan Rokycana jal se obhajovati lánek
o poteb pijímání pod obojí zpsobou.e jeho, ve které pokraoval ješt dne ná-

sledujícího i v pondlí 19. ledna, vyslech-

nuta byla s napjatou pozorností, naež se

chopil slova Prokop Veliký, který mluvil

k témuž pedmtu, ale nesetkal se s takovým
úspchem jako Rokycana, nebo nkteí se

mu i smáh. Po té projevily legát Julián, že

snad dobré by byío, aby echové všechny

lánky pednesli díve nežli jim od sboru

odpovídáno bude, což pijato, a tak v úterý

20. ledna jal se mluviti ]\Iikuláš z Pelhi-

mova, biskup táborský, o stavování a tre-

stání hích veejných v církvi, v emž i dru-

hého dne pokraoval.

V pátek 23. ledna a dne následujícího

Oldich Znojemský hájil lánek o svobod-
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ném kázání slova božílio, od 26. do 28.

ledna Petr Payne lánek o svtském pano-
vání knžstva. e jeho nebyla sboru ni-

kterak píjemná, nebo nejen vychvaloval

Husa i Wiklifa, han odsouzení jejich na
sboru kostnickém, ale vyprávl i o sporech,

které pro uení Wiklifovo ml na universit

oxfordské a pro které vlast opustiti a v e-
chách útoišt hledati musil. Konen podal

ceduli, v níž obsah jeho ei strun vy-

jáden tím, že požívání zboží svtského ne-

zapovídá se knžím, pokud nepadá ve pí-
lišnost a zbytenost, ale vládnutí statky po-

zemskými, ponvadž vadí úadování ducho-
venstva, má jim odato býti a kde hešení
u duchovních vešlo ve zvyk, mají svtští

nejen právo, ale i povinnost uchýlili píinu
a podnt k híchm.

Po provedení všech ty lánk pražských
uchopil se dne 28. ledna optn slova Ro-
kycana, dkuje sboru za laskavé slyšení a prose
za odpuštní, jestli by snad nkoho byli

urazili a pednesli-li ve láncích svých, co

by bylo proti víe a pravd, tu hotovi jsou

to opraviti, kdykoli jim to dvody dosta-

tenými dokázáno bude. Po té p. Vilém
Kostka eí nmeckou dkoval knížeti Vi-

lému co protektoru sboru, naež tento od-

vtil, že kdyby Cechm dosavadní slyšení

nestailo, piiní se, by jim ho pidáno bylo.

Kardinál Julián nejprve dotázal se, zda
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všichni poslové piznávají se jednomysln
k tomu, co tyi eníci jejich pednesli a

když pisvdeno, rozjímal v obšírné ei
to, co v desítidenních tch pednáškách
potŠlivého slyšeti bylo. Dále však podotknul,

že dosud pedloženy byly pouze tyry lánky,
že však otcm bylo eeno, že Cechové mají

ješt lánky mnohé od uení ve sboru pi-
jatého odchylné, i dal ísti 28 lánk ta-

kových, v nichž jevilo se netoliko uení Wi-
kliíovo, nýbrž i víra knží táborských a si-

rotích, žádaje, aby odpovdli, zda i k tmto
lánkm se piznávají,

V sobotu 31. ledna Jan, opat cisterský

a profesor paížský, napomínal Cechy, aby
nechajíce všeho hádání, podvolili se sboru.

Re jeho vyvolala u posl eských zna-
ného pohoršení, když líil slovy ne práv
vybranými echy jako z církve vystouplé

a jí se protivící. Ješt více popudila je pak
rozvláná e Jana Stojkovice, který mluviti

ml proti lánku o pijímání pod obojí. e
jeho protáhla se až do 11. února a poslové

eští nejednou pi ní nelibost svou projevili.

Dne 13. února odpovídal paížský pro-

fesor Karlier na lánek o stavování a tre-

stání hích veejných, což trvalo do 17.

února, od 18. do 21. února pak vyvracel

Kalteisen lánek o svobodném hlásání slova

božího a od 23. do 28. února Jan z Palo-

mar hájil svtské panování osob duchovních.
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Potom pak od 2. do 10. bezna odpo-
vídal Rokycana na útoky Stojkovicovy, naež
tento opt jemu odpovídati chtl, ale sbor

seznav, že by to k dobrému nevedlo, již

mu slovo nepovolil. Souasn sestaven výboi,

sestávající po 15 osobách z každé strany,

který ve dnech 11. až 15. bezna konal po-
rady, jak narovnání docíliti, ale bezvýsledn.
Když pak v nejvtších rozpacích dotázal se

posléz 13. bezna Mikuláš z Kosy a pozdji
totéž opakoval i jménem knížete Viléma
Bavorského, zda Cechové, kdyby sbor svolil

k lánku o pijímání pod obojí, spokojili

by se co do lánk ostatních a dostávše

o tom dekret dle žádosti své, vtlili by se

do sboru a súastnili se dalšího jednání

sboru o tech láncích ostatních, vyžádali si

Cechové sice psanou formuli toho k rozjí-

mání, ale vrátili ji zase, prohlašujíce, že ped
rozhodnutím o všech tyech láncích o vt-
lení mluviti nelze.

Po dalších mnohých úvahách posléz

uznáno, že je nemožno v Basileji úpln se

dohodnouti, a Cechové, když seznali, že

sbor v niem jim ustoupiti nechce, žádali,

aby vypravil ze stedu svého poselství do
ech, jež jednalo by pímo s národem na
snmu zastoupeným.

Ve velkém turnaji enickém od 16.

bezna do 8. dubna vyvraceli si misti obou
stran názory své, le bylo to již více pole-
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mikou osobní, nežli sporem vdeckým. Tu
vynikal zejména Rokycana vtipem bitkým,
Payne prudkostí, Prokop Veliký pak zpso-
bem nejen kazatelským, ale i velitelským.

Dne 2. dubna vyslali Vilém Kostka i knz
Prokop do Cech psaní, aby poslány jim byly

listy prvodní, jelikož 14. dubna na cestu

zpátení se vydají a ku dni 7. ervna aby
svolán byl valný zjezd do Prahy.

Sbor ustanovil k poselství do Cech 10 osob,

které vzaty v písahu, že v poselství svém
vrn státi budou. V pondlí Velikononí
13. dubna pak poslové eští posledn byli

ve shromáždní, aby se rozlouili.

Legát Julián i kníže Vilém snažili se

Cechy v Basileji ješt pozdržeti vzhledem
k ohlášenému píchodu Sigmunda ke sboru,

když však tito naprosto odmítli, tu JuHán
obšírnou eí s nimi se rozlouil. Tu ješt
promluvili Rokycana a Prokop, naež každý
posel podal pravici legátu kardinálovi i

knížeti protektoru a s myslí jasnou odcházeli.

U veer téhož dne rozlouili se poslové

osobn s jednothvymi údy sboru a dne
14. dubna vyjelo poselstvo eské a s ním
i poslové od sboru ustanovení z Basileje a

bez znaných obtíží dostali se dne 30. dubna
do Chebu, kde vykavše eských list pr-
vodních, jež 3. kvtna obdrželi, vydali se

pak na cestu další.
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34 Úskoné jednáni strany ímské.
— Šlechta eská zrazuje národ. —
Porážka demokrat u Lipan. — Zá-

vrek.

Zatím co v Basileji vyjednáváno o smí-

ení echft s církví, konán byl v Praze

6. února 1433 snm zemský, o jehož jednání

se však bližších zpráv nezachovalo.

Po píjezdu posl basilejských do Prahy

vyplován as až do sejití se snmu vzájem-

nými návštvami a slavnostmi, v emž otcové

nemálo si libovali.

Snm sešel se v potu nikdy nebývalém
a zahájen v Karolín 12. ervna eí Roky-
cany, který podal zprávu o veškerém jednání

posl eských u sboru. Druhého dne uve-

deni pak poslové basilejští do snmu. Posly

uvítal opt Rokycana, jemu pak odpovídal
Filibert, biskup z Francie, naež ješt mluvil

lan z Palomar, který pak dne 15. ervna
projevil mínní spoludruh svých, že nejbližší

a nejjistjší cesta k jednot a pokoji by byla,

kdyby Cechové pistoupili ku sboru, súastnili

se porad i nález jeho a podrobili se jim

také po píkladu veškerého kesanstva. Na
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výtky posl basilejských, že echové meem
a krveprolitím hájili uení svého, odpovdl
dne 18 ervna delší eí Prokop Veliký.

Téhož dne oznámil Palomar, že nebylo jim

možno vynésti soud o tyech láncích praž-

ských, jelikož seznali, že Cechové sami ne-

stejn o nich smýšlí, rzníce se jak ve vý-

kladu, tak i v povaze jejich a žádal proto,

aby byla jim pedložena formule, jež vyjado-
vala by smysl, jehož drží se celé království.

Na žádost basilejských zvolena pak snmem
osmilenná komise, jež mla s po"^" o vci
té jednati. Na den 25. ervna ráno jcot. ped
snmováním pozváni pední šlechtici podobojí

do bytu M. Rokycany a tam poslové vyklá-

dali jim, jak nehodné to, že oni, kteí by ve

cti mli vládnouti královstvím, jako za pedk
jejich se dalo, nyní ani svobodni nejsou,

nýbrž poslouchati musí ve všem lidí, kteí
snad ani za sluhy by se jim nehodili; kterak

také zem jejich nesvornou jsouc a odtržená

od celého kesanstva ím dále hloubji kle-

sati by musila zvlášt nedostatkem lidí ue-
ných; spásy že pro n není le v jednot a

v pokoji s církví, ehož možno dosáhnouti,

jelikož rozdíly co do tí lánk nejsou znané,
co do lánku pijímání podobojí pak je na-

dje, že sbor k žádostem jejich se nakloní.

Úmysl ímských náhoní byl tu zejmý:
rozraziti solidaritu Cech, a také se jim po-

dail, nebo mnozí šlechtici nelib nesli, že
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vrchu ve stran husitské nabyh demokrati a

zejména že vdí úlohu hrál tu nešlechtic

Prokop Veliký, a proto radostn uvítali tuto

nabídku basilejských, jež smovala k obno-

vení panství šlechty feudální. Zejména byl

to p. Menhart z Hradce, který již díve ml
s posly dvrná jednání a nyní horliv pi-

mlouval se za jednání ve smyslu jejich.

Když pak téhož dne poalo snmování,
chtli snmovníci pedem vdt, ke komu
by se svoboda pijímání podobojí vztaho-

vala.^ ^'fijze pro Cechy že by nepostaovala,

nýbrž £<?musila by rozšíena býti i na Mo-
ravany a na pívržence jejich ve Slezsku a

v Polsku. Le poslové na dotazy ty dávali

jen odpovdi vyhýbavé, kouce, že pravomoc
jejich vztahuje se jenom na pijetí Cechu do
jednoty církevní a na sproštní jich všech

církevních pokut a klateb; ostatní že vyhra-

zeno sboru. Souasn žádali, aby snm po-

slal opt ku sboru plnomocníky své.

Ve valné schzi snmu dne 3. ervence
poslové basilejští se rozlouili, Prahu opustili

však teprve 11. ervence a s nimi i noví

poslové pražští: M. Prokop Plzeský, knz
Martin Lupá z Chrudimi a Matj Louda
Dlouhobradatý. Do Basileje dospli 2. srpna,

avšak již ped tím 31. ervence podával

Martin Berryer, jeden z posl, sboru zprávu

o výsledcích poselství, pi emž chválil, jak

estn Cechové k basilejským se chovali.

Bílá Kon. 23
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Dne 5. srpna podávali sboru širší zprávy

biskup Filibert a Jan Palomar a dne 13. srpna

tento poslední v sezení užším podal tajnou

relaci o vcech eských, v níž uvedl, jak

usilováno bylo všemi prostedky, aby pokoj
uzaven nebyl, protože nkteí báli se, že by
ztratili vládu v lidu, kdyby nastoupiti ml
mír; v Lechách již ani národ ani šlechta ne-

požívali prý svobody, podrobeni jsouce vli
nkolika vojevdc. Hlavní ti sekty, Pražané,

Sirotci a Táboi, že stále vzájemn se kace-

ují a lid obecný trpí mnoho škody, jelikož

se mu namlouvá, že je boje potebí, aby
Nmci zem neopanovali. Ve lánku o pijí-

mání pod obojí že však všichni Husité jsou

svorni.

V úterý 11. srpna pijati noví poslové

eští ve slavném slyšení sboru, kde ei své

po ad pronesli, naež tena formule sn-
mem eským vydaná,^ na základ které mlo
se státi sjednocení Cech se sborem, a jež

obsahovala tyry lánky pražské a dále pro-

hlášení o sjednocení, v nmž Cechové slibo-

vali poslouchati všech pedstavených ve v-
cech církevních, ale kdyby sbor, papež nebo
preláti naídih nco initi, co bohem zapov-
zeno jest, tu že poslouchati povinni nebudou.

Po petení formule této uznalo se ve

sboru, že je nezbytno, aby aspo jedna strana

mezi Cechy pro Rím získána byla. K tomu
úeli zvoleno zvláštní komité 50 osob, jež
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dkladnou odpovd dáti mlo na tyto dv
otázky: 1. Slušno-li povoliti Cechm pijímání

pod obojí, když ostatní kesanstvo pijímá
jen pod jednou? 2. V jakém smyslu mohl
by sbor svoliti ke lánkm husitským ?

Dne 26. srpna svoláni jsou preláti a tém
160 doktor k tajnému sezení, kde Jan Pa-

lomar podával zprávu o jednání komise a do-

vodil, že pijetím návrhu pedloženého, jímž

mlo se vyhovti žádostem eským, uinn
bude poátek neomylný k úplnému navrá-

cení Cech do jednoty církevní. Také legát

Julián pimlouval se, aby se Cechm vyho-

vlo. Po té svoláno na 2. záí valné shro-

máždní, do nhož poslové eští uvedeni, a

tu kardinál Julián jim oznámil, že sbor roz-

hodnul se propjiti se žádostem eským se

vší laskavostí a že oznámeno to bude po-

selstvím zvláštním, které bez meškání do
Cech vypraveno bude. Xa pedložené lánky
však Cechm odpovdi nedáno, takže musili

se vrátit nevdouce ani, eho poídili. Za nimi

do Cech vypravili se biskup Filibert, Jan

Palomar, Jindich Fok a Martin Berr>'er.

Prozíravjší mezi Cechy seznali ovšem již

po prvém vyjednávání se sborem basilejským,

že klamná je nadje, že sbor bude jim ná-

pomocen, aby v Cechách docílilo se jednoty

vyznání. A tu uznáno bylo, že má-li neko-

neným svárm a bojm býti konec uinn,
jest nezbytno, by celý národ piveden byl
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k jednot víry, teba by se tak i mocí zbran
státi musilo. V prvé ad jednalo se tu

o Plze, která stavla se vQi husitismu jako
hráz nepemožitelná, a bylo proto usneseno,

že msto spojenou mocí husitskou obleženo
i dobyto býti má. O tom potají dána Plze-
skými zpráva poslm basilejským zárove
s prosbou, aby nedopustili k obléhání msta
aspo pede žnmi. Když pak dne 14. er-
vence na rozkaz Prokopa Velikého voje hu-

sitské poblíž Plzn polem se rozložily, mli
Plaeští již vtšinu sklizn doma. Poátkem
záí pibylo k oblehatelm vojsko obou mest
pražských a posléze i Sirotci, takže poet
oblehatel udával se na 36.000 muž. Boj

o Plze uznáván jak od Cech, tak od sboru

basilejského i knížat nmeckých jako poslední

a rozhodný o otázku, zda v Cechách vedle

husitismu i katolicism míti má své oprávnní,
a proto ob strany napjaly v nm síly do
krajnosti. Šlechta husitská zstala tu však

neinnou, uinivši úmluvu se stranou katoli-

ckou, že hrady okolní zstanou v klidu,

pokud obležení potrvá, jakmile však Plze
dobyta bude, že vzdají se bez dalšího boje.

Obléhání trvalo již po 10 m.síc, kdy
Husité rozhodli se od dobývání upustit a

msto vyliladovti. Rozložilo se proto patero

vojsk kolem Plzn, by bránila styku msta
s venkovem, než i pes to nebylo Plzeským
za tžko rozesílati posly do všech kraj za
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pomoc, které se jim také hojn dostávalo.

He však bylo s oblehateli, kteí záhy po-

ali strádati, následkem ehož zahostila se

mezi vojskem nekáze, jež vedla až k zdi-

voilosti, jak svdí o tom pípad následu-

jící: Dne 16. záí vypravil se na rozkaz

Prokopa Velikého jeden díl vojska pod ve-

dením Jana Pardusa z Horky a Jana itky
z Bezddic v síle asi 500 jezdc a 1400 p-
ších do Bavor na spížování, ale když s ko-

istí nabranou se vojsko to vracelo, bylo

21. záí u vsi Hiltersriedu napadeno Bavory

a sbito tak, že 1177 mrtvých zstalo na bo-

jišti a 330 tžce ranných upadlo v zajetí;

ostatní s vdci Pardusem a Ritkou sice vy-

vázli, ale se ztrátou všech voz svých. Touto
porážkou pobouen byl celý tábor husitský,

a když Pardus do ležení se vrátil, rozjitení

bojovníci vrhli se na, svázali ho a co zba-

blce chtli ho na smrt odsouditi; k ochran
jeho povstal však Prokop, ale vojín Tvaroh
rozlícen udeil vrchního vdce stolicí ve tvá,

až okrvavl, a ani na tom nemvše vzbou-

enci dosti, dali vítzného velitele do vazby.

Vzpoura ta sice netrvala dlouho, nebo po
nkolika dnech nejen vdce propustili, ale

i prosili, aby opt velitelství se ujal. Le
Prokopovi píbhem tím zošklivil se život

v táboe tak, že pedstíraje potebu v Praze

se léiti, opustil vojsko s úmyslem více se

k nmu nevrátiti.
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Poslové basilejští v prvodu Cech pi
byli do Prahy 22. íjna a pijati od Staro-

mstských s velikou úctou i slávou. Násled-

kem moru v té dob v Cechách zuícího

odložen však snm, který na 18. íjna byl

svolán, na den 16. listopadu. Snmu toho

súastnilo se 96 šlechtic podobojí z Cech

a Moravy a etn hejtman vojsk, zástupc
mst, mistr i knží. Po delších sporech mezi

stranami eskými a vj^tákách i uskocích se

strany basilejských pedložena dne 26. listo-

padu snmu cedule, v níž pravilo se: 1.0 lánku
prvním, co do kalichu, že Cechové a Mora-

vané jsouce v jednot a v pokoji s církví

pijímati budou pod obojí mocí vle Kristovy

a církve sv. ; otázka, zdali tak pijímati jest

pikázáno všem píslušníkm národa eského,

že bude teprve sborem uvažována a o ní

rozhodnuto; knžím však propjena bude

moc podávati pod obojí všem osobám do-

splým, které o to požádají. 2. .Pokud se týe
lánku o stavování a trestání hích, vyslovil

se sbor, že moc trestní má píslušeti pouze

úadm, a sice duchovním nad duchovními

a svtským nad svtskými. 3. Co do lánku
o svobodném kázání slova božího vyneseno,

že kazatelé mají od vyšších k tomu býti zí-

zeni a posláni 4. Pokud se týe svtského
panování knžstva, dán sborem ten výklad,

že jak jednotliví knží, ne eholníci, tak

i církev mohou míti a požívati zboží pozern-
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ských; duchovní lidé jsouce vladai zboží

církevního mají jím vrn vládnouti podle
naízení sv. otc a nemohou zboží taková od
jiných držena ani osobena býti bez viny

svatokrádežné. Co do neádv, kteí pi po-

sledních tech láncích v církvi obecn bží,

zstavuje Si snmu doléhati na jejich odstra-

nní skrze posly své u sboru, a legátové

slibují ve všem, cokoli náleží k oprav církve,

býti jejich podporovatelé a pomocníci.

Dne 28. listopadu pedložili pak poslové

ceduli novou, v níž vykládali smysl církve

co do víry i obad v lánku prvém dote-
ných a uvádli, že když našli by se nkteí,
kteí pi bohoslužb ne hned by se srovnávali

s obady církve všeobecné, nemlo to býti

na pekážku ani pokoji ani jednot jménem
celého národa uzavené, ale že bylo by ta-

kovým volno ješt dále o vci své se sborem
vyjednávati. To ústupek byl Táborm a Si-

rotkm, ovšem jenom nepatrný, se kterým
ani jedni ani druzí spokojeni nebyli. Mezi

mistry a knžími pražskými také strana Ro-
kycanova projevovala nespokojenost svou

s koncesemi, jaké ím Cechm inil; naproti

tomu však strana Píbramova a veliká ást
šlechtic s nimi souhlasila, a tak konen
v sobotu dne 30. listopadu 1433 byla tato

první kompaktáta stvrzena, od mno-
hých ovšem s tou výhradou, že je sice pi-
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jímají, ale jimi ješt nikterak uspokojeni

nejsou.

Nyní nadešla doba oekávaná, kdy sbor

basilejský i poslové jeho mohli koistiti z ne-

svornosti Cech. Šlechta eská, jíž pítomný
stav vcí byl již nesnesitelný, pod vedením
Menharta z Hradce opt se vzchopila,

jsouc podporována nejen legáty basilejskými,

ale ješt více císaem Sigmundem, který

prostednictvím Oldicha z Rosenberka jednal

s p. Menhartem. Tyto dv šlechetné duše

uznaly nyní dobu za píhodnou, aby ve spo-

jení Pražan a šlechty kališnické se strany

jedné a Sigmunda a sboru basilejského se

strany druhé uinily konec vlád demokracie
v Cechách.

Dne 1. prosince 1433 zvolen na snmu
za správce zemského Aleš Vešanský
z Riesenburka, jemuž k ruce pidáno
dvanácte osob a uloženo mu za povinnost

psobiti pro obecné dobro národu, hájiti ty
lánk pražských, brániti všem nepravostem
v zemi, souditi pe všeliké i usazovati soudce

po krajinách, dopomáhati ku právu mocí
brannou a k tomu cíli volati všechny kraje

na pomoc kdykoli bude toho potebí.

Také vojsko ležící u Plzn piznalo se

k poslušenství nového správce král. eského,
ponvadž ale i snm schválil dobývání msta
toho, nemohl Aleš nieho proti tomu init.

Dne 20. prosince poslali Basilejští
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Berryera naped do Basileje se zprávou o

stavu vcí v Cechách a souasn biskup

Fihbert uložil snmu konenou lhtu do 15.

ledna k vyjádení, chce-li provésti kompak-
táta tak, jak sama v sob znjí ili nic, po-

nvadž v týž den legáti již Prahu opustit

musejí. Po prudkých hádkách odpovdno
jim však, aby odjeli radji o den díve,

ponvadž p. Jakoubek z Vesovic, jenž ml
jim dáti prvod bezpený, déle na snmu
meškati nemohl. A tak se i také stalo.

Zatím pro oblehatele Plzn vytváily se

vci vždy he, nebo jsouce hladem více

trápeni nežli obležení, inili zhoubné výpady
do okolí, vydírajíce chudin poslední zá-

soby a tak považováni byli ne za hajitele,

ale za zjevné škdce zemské. Nejhorší ovšem
bylo, že i mezi nimi nalézalo se dosti lidí,

kteí za peníze byli odhodláni zraditi spolu-

bojovníky své. Tak povstný Pibík z Kle-

nového, jeden z oblehatel Plzn, dne 30.

bezna úkladem a násilím dodal asi 700 korc
obilí do msta, naež ujev, zavel se na

zámku svém ve Stíbe. Dne 5. kvtna pak

za pomoci jiných šlechtic opakoval Pibík
zrádný skutek svj s tímže úspchem.

Na Morav mezi tou dobou zápisem na

snmu brnnském utvrzen dne 4. bezna
všeobecný mír zemský na pt let a zavázali

se k nmu vedle veškeré moravské šlechty

i p. Menhart z Hradce i jiní páni eští.
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V dubnu pak následoA'^aly i v Praze po-

dobné úmluvy, jimiž piinním p. Menhar-
tovým zavázali se páni eští i moravští,

Staré msto pražské a nkteré jiné obce,

že pod poslušenstvím nového správce zem-

ského pomáhati si budou vespolek až do

tch hrdel, aby pokoj a poádek v zemi obno-

ven byl. Pedevším pak usneseno sbírati

vojsko, které shromážditi se mlo na Kaín
nedaleko Hory Kutné.

Prokop Veliký, pozoruje, jaké pikle

šlechta kula, rozhodl se konen vystoupiti

ze svého ústraní na Novém mst praž-

ském a uvázal se zase u velitelství nad voj-

sky táborskými a sirotími.

Poátek nešastného boje, který zniil

eskou demokracii, udal se v Praze. Správce

Aleš i páni staromstští žádali totiž na novo-

mstských, aby i oni pistoupili k jednot
panské a zapsali se k míru zemskému. Místo

odpovdi poali se však Novomstští proti

Starému mstu opevovati, naež povoláno

vojsko od Kaína, které 5. kvtna v síle

asi 12.000 jízdných i pších do Starého m-
sta pitrhlo a již druhého dne hnalo útokem
na Nové msto, které za krátko opanováno.

Mezi tmi, jimž podailo se vyváznouti,

byl vedle ostatních vdc husitských i Prokop
Veliký, který pak po odchodu z Prahy psal

knzi Prokpícovi do ležení u Plzn, líe

mu pepadení Nového msta, aby nechali
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všeho a hnuli se od Plzn k Sedlanm,
apek že svolává veliký lid a on (Prokop)

od Tábora podobn, nebof lépe jest umíti
nežli nepomstíti krve nevinné, úkladn vylité.

Národ eský, až dosud vždy asi na šest

stran rozdlený, sestoupil se nyní toliko ve

dv strany proti sob stojící, totiž šlech-
tickou i aristokratickou a mst-
skou i demokratickou. K prvé nále-

leželi všichni šlechtici bez rozdílu náboženství,

k druhé vedle menších ^obcí táborských a

sirotích zejména msta: Zatec, Louny, Slané,

Litomice, Boleslav ML, Dvr Králové,

Trutnov, Jarom, Hradec Král., ^lýto

Vys., Láslav, Kutná Hora, Kolín, Nymburk,
Kouím, Brod eský, Beroun, Písek, Vod-
any, Prachatice, Sušice, Klatovy a Doma-
žlice; ze šlechty jenom Jan Rohá z Dub,
Sezima z Kunštátu, Jan z Bergova a Jan
Kolda ze Zampachu; Jakoubek z Vesovic
stál nestranný.

Táboi a Sirotci hledli soustediti moc
svou nedaleko Prahy a dne 17. kvtna již

Prokop Veliký a apek lehli táborem u Kun-
ratic, vyzývajíce stranu šlechtickou k boji,

le tato oekávajíc posily, na oko dala se

do vyjednávání, volajíc zatím tím horlivji

pívržence své na pomoc. Vyjednávání ovšem
k cíli nevedlo a strana demokratická obrá-

tila se ke Kolínu.

Ve dnech 25. a 26. kvtna pitrhlo od
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jihu vojsko Oldicha z Rosenberka, od zá-

padu panstvo kraje plzeského a posádka
hradu Karlštejna a spojivše se u Zábhlic
s vojskem pražským, v potu asi 25.000

muž táhli k C. Brodu, kteréžto msto vzdalo

se dobrovoln.
Nejvyšším velitelem armády šlechtické

zvolen byl Diviš Boek z Miletínka. který

rozložil vojsko panské ve hradbách vozových
mezi C. Brodem, Kouimí a Plaany, zejména

u vsí Lipan a Hib.
Jednota demokratická mla vojska asi

18 000 muž a chvatn blížila se v nedli
ráno 30. kvtna od Kouimi a Kolína, až

u Lipan byla vojskem panským zastavena.

Stály tu nyní dvoje hradby vozové proti

sob: panská Hradová a mstská óradová.

Vítzství bylo možno získati jenom tomu,

komu podailo by se vylákati odprce z jeho

hradby. A úkol ten provedl purkrabí zví-

kovský Mikuláš Krchlebec, který vedl pední
voje panské a kd^^ž po njakou dobu s obou
stran na sebe stíleno, Krchlebec kázal svým
se nkolikráte tak pohybovati, jako by ve

zmatek uveden' byli, potom vystoupiv

z hradeb, na oko inil útok na hradby bratr-

ské, a když tito vystelili všechna dla svá,

kázal optn dáti se na licho na útk a tu

Táboi a Sirotci sestoupivše s voz svých,

jali se stíhati nepátele domnle poražené,i

pustivše se dosti daleko za utíkajícími. Pán
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zatím rychlou jízdou vrlili se stihajícím v bok
a odraziH je od jejich voz otevených, do
nichž veteli se první Mikuláš Borotín, Arnošt
Leskovec, Malovec a [anovský s lidem svým.
Za nedlouho byla porážka vojska husitského

úplná.

Byl to hrob eské demokracie, nebo
zahynula tu hlavní armáda Tábor i Sirotk
pod ranami vlastních bratí a použitím vlastní

taktiky od tch, s nimiž bezpotukráte po-
spolu proti nepátelm vlasti zápasili. V bitv
této zahynuli oba Prokopové krom etných
hejtman a knží a na 13.000 nepemoži-
telných tch bojovník, nebo vítzové vraž-

dili napoád, takže bylo jenom asi 700 za-

jatc, mezi nimi i Rohá z Dube a Jan
z Bergova.

Nezdar zbraní bratrských piítán i zrad
hejtmana sirotího apka ze Sán, který vinn,
že pedasn utekl s jízdou svou ke Kolínu

Vítzství šlechty bylo dokonalé, nebo
všechen tábor, dla, vozy, zbran a koist
nepátel ocitla se v moci její; ztráty byly
pak pomrn velice nepatrné.

O prbhu bitvy mnoho romantického
napsal Eneáš Sylvius, emuž nelze však píliš

víry pikládati. Tak tžko lze viti tomu,
že IMenhart z Hradce uskokem vlákal prý

pozstalé Tábory a Sirotky v potu nkolika
tisíc do okolních stodol a tum je upáliti

dal. Ze byli sice jatí vojíni upáleni, tomu
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možno viti, ale že bylo by jich nkolik
tisíc, když ku sboru do Basileje podána
zpráva, že zajatých nebylo více nežli 700,

o tom dlužno pochybovati.

Bitvou lipanskou byl sice zemi vrácen

opt pokoj, ale za cenu zniení eské demo-
kracie, která více k moci se nedostala. Jed-

nota panská, smluvivši se s ímem, který

ovšem se svých privilegií nepostoupil vlastn
nieho a pouze pivolil ku pijímání pod
obojí tm, kdo tak initi chtH, snažila se

opt co nejvíce upevniti vládu svou nad
lidem. Tžkým poddanstvím, jež postupem
let na lid obecný uvaleno, se jí to sice po-

dailo, ale díisledek toho byl, že lid také již

nikdy nepocítil toho zápalu pro zájmy vlasti

spolené jako v dobách Husových a Zižko-

vých a další vývoj djin ukázal, že zejména
ped bitvou blohorskou vytváily se vci
tak, že lid úpln stál stranou od šlechty a

netený ke všemu, co tato podnikala. D-
sledek toho nemohl ovšem býti jiný nežli

katastrofa blohorská a úplné vítzství íma,
ku kterému tento po 200 let neúnavn
zjevn i tajn všemi prostedky pracoval,

dobe vda, že ztráta Cech znamenala by
pro hierarchii i ztrátu tém celé Evropy.

(Konec oddílu prvého.)
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