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DRAHÉ NAŠÍ
MLÁDEŽI ESKOSLOVENSKÉ,

která v dobách, kdy národ eský se zaatými pstmi svíjel

se pod tžkými ranami habsburského karobáe, a zvlášt

v dob nedávné, kdy zem i nebe rdly se eskou krví,

prolitou v cizích službách za cizí zájmy, byla

svtlou nadjí eského lidu v lepší budoucnost jeko —

OSVOBOZEN MLÁDEŽI ESKOSLOVENSKÉ,

která nikdy nezklamala této nadje a zvlášt nezklamala ji

v dob nejhroznjší, vydavši nejnádhernjší kvt horoucí

lásky k národu — nezapomenutelné legie esko-

slovenské,

PIPISUJI PROSTÝ SPISEK TENTO

s vroucím páním, aby v lásce k národu, dohru, pravd,

práci a krásnu ídila se vždy záivým vzorem velikého

Mistra našeho a tak se stala záštitou, okrasou a chloubou

krásné republiky naší. ^

A. C.



SVATOPLUK ECH

V as velkých dj nkdy národ celý

své duše vzlety v postat jednu vtlí;

ta vyrstá pak obrem z jeho stedu

a záí nad ním v širou svta dál,

ku sláv ped ním jde jak oblak skvlý,
jenž lidu Bohem zvolenému plál,

a nech jej sudba srazí v noc a bdu,
vždy hvzdou z dálky kmitá jeho hledu.

Tak ped vky Hus vyvstal naší zemi

a jeho duch s ní zstal asy všemi-

.(Z básn „Hus".)



Slovo úvodní.

Dva JartOfvé osilavili národ náš peid cizinou :• mistr

Jan Hus a ,,iuíitel národi' Jan Amos Komen-
ský. Tito díva synoivé národa esikého pati k nejslav-

njším mužm všech národ a vku. Kdežto však

slavní, synové jiných národ byli vždy oslavováni a

zbožováni vdným lidem svým, naše slavné „kacíe"

sti'h] jiný o,sud: Komienskélio vyhnal po bitv bloíiorské

'krvavý Ferdinandi II. do ciziny, svtce Jana Hu^sa vy-

pudilli j.eiznité ze sdcí pedk našich. DlO^uhou adu ler

odvracel se národ eský od nejvtších syn svých s hr-
zou a ošklivostí naidí jejich „ikacístvín'

!

Do bitvy blohorské býval výronií don upálení

nistra Jana Husa (6. 'ervenec) u*íiašich ipedk dnem
svátením. Ku poct ,,svatých muedník'' Husa a

Jeroiuyma zizovány byly oltáe po širých vlastech es-
kých. Vcimi rádi dávali pedkové naši zvonm j-ejich

jména. K Husovi znal se ve století XV. a XVÍ. s hrdostí

tém celý nárad eský.

'Po vítzství na Biilé hioe (8. listopadu 1620) zbožný

Ferdinand II. umínil ,si oistiti eské zem o ,,kací-
ských blud". Horlivými vykonavateli jeho vle byli

jezovité. Památka Husova mla býti ovšem vyhlazena

na vky. Aby se to lépe a rychleji podailo, pišli vy-

nalézaví jezovité na skvostu'.u myšlenkiu : za Jana



Hti|a dáti íesl^émiu lidu jinéiho sviatélio Jana za na-

Jiraidu. ím o-všem vyšel jim vstíc a roku 1729 pro-

hlásil Jana z Nepomuku za svatého. Brzy uctíván byl

Jan Neipomucký zotroilým lidem eským jako „ná-

rodní" Sívtec.

Když Jioisef II. vydali roku 1781 zákon o ;iábožen-

ské snášiellivosíti (toleranní patent), idiostalo se svobody

i tajn;ý'm evangelíkm eským, ctitelm památky Hu-
sovy ; ale za nástupc Josefových, písn katolických,

nam'!lioiuváno dále lidu našem-u, že nejvtší hanbou es-

kéhio náirioda jeist, že ílus byl jieiho synem. A H-d náš

s vroucí zbožností uctíval Jana Nepomuckého a za Jana

Husa se isltydl ...

Teprve Fr. Paíaciký, nejslavnjší historik náš, ve

svých „Djinách" objasnil prajvý význam Husfv a

otevdl národu oi. Ale i zde pfelpchalia^ Víde a dikto-

vala m,íu, aby acljsoudil j.eho kalcíství. V;tidle Palackého

též Karel Havlíek Borovský lánky ve svých novinách,

V. V. Tomek „Djeipisem msta Prahy" a mnozí jiní

šíiiiH .pravidlu o 'koistmickém muedníku. V leitech' 60tý cli

vydal K. J. Eirb/e(n eské sp'i'sy Husovy. Roku 1868 vy-

pravilo se asi 400 ech do Kostnice a roku píštího

konaly se v Prazie a Husinci veliké slavnosti na pamt
50oletóho vykroí narození Husova. Tím. nároKi eský dal

'popirv€ na j^evo, že se hlásí k svému velikému ,,kacíi".

Od té doby každoroln 6. ervence vzpomína> liiid eský

svtilé památlky Mistrovy.

Ale do ieskýc'h škol prokletý kací nesml !
Pro-

hlédnte ítániky, stairé i nové — sebe micnšího lánku

o Huso'yí v nich nenajdete. eské dít nesmlo se do-

ísti nieho o nejslaN^néjším echu mimo str«uinou po-

známku, že byl k-aicíem a že byl za to spravedliv u-



pálen. Taková byla všemohoiicí vle Franze Josífa,

který nkolikrát vyjádil se o Husovi s odporem a ne-

návisti, a tak to poroueli ešti inrané. Avšak úsilí

Vídn a jílma bylo marné. ešti uitelé, z ohromné
vtšiny nadšeiní ctitelé Husovi, ukládali v mladá srdce

eská lá&'ku a úctu 'k velikému muiedníiku našemu.

Ped válkou chystal se národ eský dstojn
oslaviti 5OOlet0iu památku smrti Mistrovy. Byli by^lioni

ji také oslaivili ! Byli bychom uykázali ímu i celému

svtu, že iobe víme, kdo byl Hus, pro vstou-
p i 1 n a h r a n i c i, a ž e j s m e h r d i n a j ei h o k a c í -
6 t v í. V den 6. ervence 191 5 naše zlatá Praha byila by
se stala na chvíli srdcielm celého svta, všichni náro-

dové vzdlaní by se byli s niáimi s úctou sklánli ped
velebnou ipostaviou mistra Jana.

A zatím ! Žel ! Nešfastnioiu Evropou bduila tehdy

dla — a když takovou eí mluví pítomnost, bylo

teba, alespo na as, zapomenouti jia minulost. Ale

nároidl náš pece nezapomnl. Když .nesml oslaviti

5oaLetou pa'mátku smrti Husovy veejn a okázale, o-

slavil ji potiicbu, avšaik nemén viroiícn, v sokoli^kých

tlocvinách, ve školách i jinak. Na posvátném námstí
Staromstském, které vidlo muednickou smrt 2^ es-
kých pán a na nmž mlariánský sloup pes pl tetího

sta let hlásal vítzství cíilkve a Habsburk nad nenávi-

dným kacíským národem eským — nia tomto námstí
odhalen byl 6. ervence 191 5 nádherný pomník Husv,
aby 5(0 vyplnilla slova Mistrova, že asto v í t z i v á

ten, k d o 'b y 1 poražen."
Národ riáš tebdly vil, ie brzy nade jídle den, kdy

bude moci jako svobodný národ svobodn oslaviti svého

nejvtšího synia. Neslkliamal se, bobudík! Kížová cesta



našeho národa, jejímž prvním zastavenim byla Bílá

hora, neskonila se Golgoitoiu, ja'k sd páli Habsburkové.
Nároid eský zvítzil nad Simntí : 28. íjen 1918 je slav-

ným idlnem vzkíšení naší svoi^pdy a sláivy. Tatí-eik

Masaryk, nadšený ctiteil Husv, a naši chrabí legio^nái

to byli, kteí rozboili habsburiské modly a rozbila erno-
žluté okbvy, tolikrát zbrocené naší krví. Na rozkajz cí-

sav šili naši hoši do boje, ale duše jejich hoela jedtiniou

pravdou, tpravdou ivelikoiu a svatou: že jejich po-
vinu o s t í j e pomstíti Bílou h o r u, p o m s 1 1 1 i

popravust ar o mstskou a všecka staletá
píkoí, p á c ,h a n á H a b is b,u r k y n a n a š e m n á-

r old . A vroi jsouce heslu mistra Jana Husa: „B r a

pravdy až d o iS m r t i T' uposlechli jiné výzvy jeho

:

,,S t j t € za p r á v o a o s v 'o b o z e n í národa n a-

š e h o
!''

Letos popnvé jako svobodný národ oisílavíme vý-

noí simirti 'Mistrovy. Je jisto, že oslavíme den ten d-
stojn a dkázale. Al',e je si teba uvdomiti, že prvtii

podmánkou zídaru tchto oslav jest, aby i nejširší vrstvy

národla našeho poznaly nejen život, nýbrž i pravý vý-

znam mistra Jana. IKaždý ech ntl by ísti spisy Hu-
sovy, ikiteré by mly býti ihnied nov vydány a prodávány
co nejlaainji. Naší mládeži eskbislovegské a všem tin^

kteí riomiají kdy ani píležitosti ísti vtší dílla vdecká
o Husovi, uren jest skrovmý spisek tento. Spisovatel

nejná jiného pání, než aby knížka tato vnikla do nej

zapadlejších diclinek eskýcli a pispla k poznám vý-

zinamu a velikosti sllavného uitele, kacíe a miiedníka
našeho.

11



í. stav národa eského ke konci
XIV. století.

sCasto iítávániie a slýcháme, že doba vláy Karla I.,

„Otce vlasti'', byl'a nejšastnjší dobou národa ^našelio.

Avšak názor tento není úpln správný. Pbznánie

hned, že stav nánvdia es'kého ke konci XIV. století ne-

byl valné utšený.

Král Kare] sice všemožn peoval o zemi eskou,
takže blahobyt zkvétail v Ceichách i na Morav, aivšak

jen u tíd stedních a vyšších, to jest u mšan\i, du-

chiovních a šledhity. Naprdti tomu [idu s/cfliskéimu nevedlo

se zrovna skvle. Byl po-roben šlechtoiu, která brzy za-

pom«nIa, že je stejného pvodu a téže krvici jaiko- její

poddaní. S^edláci již tehdy byli tém bez práv, jsouce

odkázáni na milost a nemiloist svých pán, mnohdy
velmi nemijos-rdných.

Ako'!l!Ív Karel byl pítelem národa našeho, pece
nminia šíila se zia jeho vlády na úkor jazyka |e|ského.

Jako pedchdcové jeho páil i Karel Nmcm, used-

lých u nás zvlášt ve mstech, kdiei mli mnohé výsady

a >peidnosti ped Cechy, kteí bylli stále odstrkováni.

Ve yšeclh msteclh vláidlli Nnuci a eští mšané ma<i*n

volali po svých práivech. V sa/motné Praze, sídle Kar-

I^iv, úadovalo a soudilo se jen nmjeicky. ech byl
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nu-cen hájiti svého práva ped nmeckými soudci r-
meckýim jazykem inebo za pomoci tlumoníkovy ! Tak
dizí byli nmetí pisthovalci, že vzdorovali naízení

Kalovu, jimi mla býti Iieiština zavedena do iistskýcli

úad pražskýdhi.

Pražská universita, založemá Karlem pro jeho „milé

etchy", byla rovnž v iruikou nmeckých. Nmetí
mdsti mli pi rozhodování o rzných vcech, na pí-

'klad pi obsazování imíst, 3 hliasy, kdežto ecborvé spo-

kojiti se mirsili hlasem jedním. Následek to!lio byl, že

Cechové byli vždycky peihlasovámii, takže nejdležitjší

a nejvýnioisnéjší miíista byla obyejn obsazena iN^mci/

Také vyšší duchovní byli vtšinou národnosti n-
mecké. Na nejvýnosnjší úady církevní doisazováni byli

velmi asto Nmci. Protože pak církevm jimní zabí-

ralo sikoro' tetinu oellé zem, veliká ást pdy byla tím

v rukou nmeckých.

Vyšší šlech/ta, tebaže tehidy ješt byla eskou,
pece 'libovaTa si v nmin a nmeckých mravech.

Práv .nimecká ,,kull!tiura" pineisila !k nám poirobu švéd-

ského sitavu, o níž j<sme se jiiž izmínili. Nižší šlechta,

zemane a rytíi, byla cell<^eim chudá, avšalk nároKlni

uvdomlá.
Uvážííme-li, že nmiacká msta, V3'šší duchoven-

stvo, vtšinou nmecké, a vysoká šlechta, v ohledu ná-

rodním velmi vlažná, byly hlaviními držiteli boliatství

zem, že nižší šlechta byla ochuzena a lid selský byl

^tále víc a více uj armován, pak pochopííme, jaké ne-

bezpdí veliké hrozilo tehdy národyu našelmu od soused-

ních Nmc. Štstím bylo, že císaská koruna spoí-

vala v této díob na hiliaív Kala I. a pozdji
Václava IV. Nmecká dobývanost spokojila se proto



11

šíenim n<Bmedké „kuiltury", která mla píštím do-

í^iyvatelm priipraviti jistou cestu. Štstím pro národ

náš bylo též, že král Václav IV. vybÍTal své rádce

(milce) z ad šldchty nižší, jak nám již známo, vlaste-

necky smýšlející.

Pes to bylo tehdy nielieizpeí veliké a to tím

vetší, ze životní sílu národa našeho oslabovala nc-

niravnost a rozma-ilbíst, ktieirá ,se rychle šíila i v ši-

rokých virstvách lidových. Národ eský, celíkem tehdy

neioetný, obklopen byl se tí stran odvkými nidpáteli

svými, kteí ekaili jen na vholdnou^píležitost, aby nás

vyhubili ja^kío Slovany Polabs'ké a Pobaltidké. Náa*od
eský mohl se zachovati jen. t e h irli y, když
by by 1 in á r od ic; m zdravý m., vzdlá n ý m a

m r a v n v ni.

n a



11. úpadek církve.

Náboženství ikesfamské, hílásajicí lásku k bliž-

- nimu, ipnnášející posilu utiskovanýim a bídným, za-

chovalo se ve své pvodní poidob jen asi v prvních

te;ch stoileitích. Jakimile však na paátku stoktí IV.

prohlášemo bylo za náboženství .státní, mni'lo se po-

zinenáhla. Zejména zapomnéjio na vznješené pitká-

zání Kristovo: milioivati bližniho, i iiiepíteJe.

Náisiilí, válka, proléyání krvíe, — to byly neJDib-

líbenjší prositredky, jimiiž .se šíila vira Kristova. Kíž,
vznešieiné znamení lásky, a me, zníaím/emí moci a ná-

silí, tímali šiitelé kesfanstv)íl v jedné ru/ce, jako by
nieVécili, že dlLe nauiky Krdstloivy dvou veí tchto ne^

^ze slouiti. Slpasiitel hlásal lásku a odpuštní — jeho

.pozdjší sflužebníci po celý stedoivk na h.riainiicích

upalovali ty, kteí odvážili se jinialk vritii, než jaik -na-

izovala církev. inili tak ovšicím ve jménu Kristov
pro spásu jejich kacíských duší . . .

Ve iSitedoviku ovládla círikev. svt, sala s)e| d-
' dikou Tozpaldiléhlo cíisaství ímského. Zapiomnla na

slova Kristova : ,,K|rálovství mé není s tohoto svta!''

a stala se mocí svtskou. „Bh jest láska", pravilo

Písmo, alje. knžstvo uinilo zlalto svým bohem. Kado-
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Jický bis'kuip Peílagiiiis, žijící ve XIV. století, napsali:

,, Zlato zapudilo lásku, nebo láska s lakotou se ne-

snáší/' Jiný katolický spisovatel stedovký praví

:

,,Pyšní kinží panují jako králové, honíce ae bez ú-

navy za mrzkým výdlkem svtským, místo aby služ-

bou církevní vyhledávali nebe."

Církev brzy nabyla ohromného jrnní a to hlavn
odkazy panovník, šlechty i jiných bohatých a zbož-

ných iliidi. Arcibiskupové i bisku'pO'vé byli pravými

vellmoži. Také kláštery oplýval}^ statkem pozemským.
Každá vtší fara byla skut<e'ným zlatým idolem. Avšak
bohatství toito církvi nepos'loužilo. Naopak pirozeným
následkem jeho bylo, že bohatí knží, zvlášt vyšší

hodnostáiri církevní,, nežili dle píkaz Kristových.

Zkáza mrav meizi duchovenstvem byla pímo hnozná,

a to nejen u nás, nýbrž i po všem svt kesanském.
Jelden z pozdjších soudc Husových, kardiinál Petr

Aliliadký, praví: ,,(Mezi všemi stavy knží jediné jsou

stavem nie'sliušným, jsou poskvrnmi od hlavy až

k pat, podléhajíce všem kehkostem tla."

Na stolec .papeže ímiského, jethož knží nazývali

,,pozemským bohem"^ dostávajy se asto osoby ne-

hodné. Papežskou hodnost získaly mnohdy za peníze,

které si pak hleldly vynaihraicliiti prodejem vysokých

úald církevních. Obchodování s hodnoistmi církev-

mími bylo tehdy zjevem úpln všedním. Papežové pro-

dávali kardinálské klobouky, stdlce arcibiskupské a bis-

kupské, biskupové ipak fary a farái svátosti svým far-

níkm. Mimo to papežové veilimi asto nabrzeli ví-
cím odpuštní hích všem, kdož po pijetí svátostí

vnovali uritý obnos na rzné úely, které moh*(Jy

nebyly zrovna kesanské, jak uslyšíme pozdji,
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Duchovenstvo v íši eské vedlo podobn jako

jinde život rozmanlý a* zhýralý. Mnoho doíklad' na-

jideme o tom v djinách. Církev eská mla' ohromné
jímaní. Sám Karel rozdal mnoho statk koseilm a

klášterm. Arcibiskiup priažský ml 400 vesnic. I etné
kláštery olplývaly bohatstvím. Mnohý fará získal 2^

3 i více far, pronajali jejích statky, vykonávání úa'd"it

kjnžského svil chudému knzi nj'akémiu a sám ho-

doval a hýil v Praze. '•')

PíinOiu zniemravníosti knžstva byly též mnohé
výisadý jeho, kterými je obdaili pamovníci. Dopuistil-li

se knz sikiuku n(e!jhoržího, 'niesn^l mu nikdo zkiviti

vlasu na ihlav. Neb}^! postaK^eli 'peid obyejný soud

jako jiní llildé, nýbrž byl S0'U'z,ein zvláštním soudem
knlžským, složeným jen z idtuichovních. Mocnbu zbraní

duchovnií)ch byla klatba. Kdo byl s tižen 'klatbou, ne-

sml pijímiati isrváitosti a tím ztratil naidji na vnou
blaže^nost. Prokletého lovka takotvéhb nikdo nesml
pijmoiuti do doimiu, ami .mu prokázatí nejmenšího

ddbrodioí. Klatbu uvaloval papež na nieiposlušné pa-

novníkiy, hiarvn však na kaclíe. Do' kllatby mbhl však

dáti každý fará svéhio dlužníka, n)elzaplatí-'li vas dluhu.

Není divu, že v naprostém' tomto úpaidll<u mrav-
nolsti ozývaly se na rzných místech kesanského
svta hlasy, volající po náprav. Na veliké štstí na-

šieiho náiroda též u nás 'vyskytli se mužové, kteí opo-

vrMi blahobytem i bohatstvím a neohrožen kárali

nemravnost a rozmailo^st, utozujíce !na vznešený pí-

klad Kristv a vzorný život prvních kesan.

_^ D D
*) ZnámÝ kanovník pražský Mikuláš Puchník (zemel r. 1402) hy\ kanov-

níkem v Praze, no Vyšehrad, u sv. Jií, na Mlníce a v Olomouci; nabyl ovsem
yejikého jmní a pjoval i arcibiskupovi.



III. Pedchdcové Husovi.

Arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic s királcm

Karlem bliedlti zle^pšiti káze mic"zi duchovenstvem.
Zvlášt oba podporovali Ikazateliei, kteí kárali zne-

mravnélost u všech stav, zejména u duchovenstva.

Znemravnlé 'knžstivo hliedlo se neipíjeimných niravo-

kárc tchto zbaviti a to obyejn tím, že je obvinili

z kaicíství. Avšaik král i arcibiskup drželi nad nimi

ochraninou ruku.

'Mezi první horlitele patí nmecký mnich K o n-

rád Waldhauser, jehož Karel povolal z Rakous,
když se dovldll o veliké výmluvnastá jeho. V^^aJd-

hauser kázal s poiátku jen proti pepychu, nádhee a

zkaženoisti osob svtských. Když však pozdji sti*'.jn

písn ja] se brojiti proti zloádm v klášteích, ob-

žallovalii ho ihned mniši, roizh'nvaní jeho útoky, z ka-

cíství. Avšalk marn: Král ani arcijbis!ku(p nedali mu
ublížiti. Waldhaiuser zie;mel jako fará týnský. Kaza]

n'medky a proto jeho vliv omezoval se na nmeckc
obyvfatelstvo pražské.

Daleko významnjší a prioniikavjší bylo psobení
moravského 'kazatele Jana Milice, podle svého

rodišt zvaného z Kromíže. Opusltiv své rodné

msto, odešel do Prahy a vstoupil do 'kancieiláe králo
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Karla, jebož nkolikrát provázel na cestách do Nmec.
ICdyž se dal vysvtiti na knze, jmenován byl králem

za znamenité služby své kanovnrkem, kterýžto úad
byli nejen vzníeišený, nýbrž i výnosný. Ale brzy od-

hodlal se následovati píkladu Wialdhauserova. Vzdal
se všech hodnistí, rozdal veicek majetek svj a opu-

stil Prahu. V zátišli šumavském pipravoval se k no-

vému povolání svému: chtl býti kazatelem.

Po pl roce vrátil siei Milíi do Prahy a jal se ká-

zati. S poátku neml úspchu. Nejvíce inu škodilo,

že m^luvil hanáckým náeóíím* ro'dinéh'0 kraje svého. I^o-

áteními nezdary nedal se však odstrašiti. Brzy stal

SiC z nho slavný kazatel, na jeli>ž kázání hrnul se lid

v zástupech. Harlivoist a vytrvalost jeho byla úžasná.

Kázávai nkdy až tyikrát denn.

Dobriovolnó chudob zstal Milí vren až do

smirti. Je'ho šat byl ošumlý, strava niejjednodušši.

Ziajímavý píbh vypravovali o nm jeho pátelé.

Zeman Tomáš (praVidpoddbn Slla^^ný Tomáš zse

Štíiného), vida chatrný šat Milív, který nechránil

mlajitele svéiio ped zimou, nabídl mu svj teplý ka-

bátec. Vymiioval si však, že ho nesmí niikomu daro-

vaiti. Zieman dobe vdl, že vznešený kazatel 'dlary,

jemíu vnoivané, roizdlí mezi chudé. Milí nabízeného

idariu s touto podmínkou nepijal.

.Nebylo staivu, nebylo zloádu, jehož by nebyl

Milií pokáral. Neohlížel se pi tom priainic na osoby

vznešené. Neušetil pi tom ani svého píznivce Karla,

ktje^rémiu vytýikbl, že (Ueiní doislti horliv v potírání ne-

mravniosti mezi duchloivenstvem. Ba Idloikonce mluv
jednou v kázání o Á-ntikristoivi, pravil, že již je na

zemi, a ukázail pi tom na krále Karla, jaiko by ho ozna-
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oval za Antikrista. Dosud byli Karel i arcibisi<up

Oko z Vlasiin ochránci Milíiovými, aile po této u-

ráŽQQ „oísaského^ majeisát' dal arcibiskup Milice u-

vzniti a naidij proz-koum/ati jeho kázání, 'pokud byla

napsána. Kidyž však ineshledáno nieho závadného, by]

Milí proipuštn.

Milí adlešieil paik do íma, kde se ped papežem
oistil ze všech pomluv a naení. Vrátil se do Prahy
a ješt horlliivji pokraoval na dráze zapoaté. Ne-
pátelé jeho liledli umleiti ncipohodlného karatele.

Když nieipo^mioíhly žálioby u arcibi's'kupa, obrátili se pí-
mo k papeži, který tehdy bydlil v Avignone (ve

Fraocii). íMiiíí proto odebral se db Avignona a doká-

zal tam isvdu nevinu. V nedli svatodušní (<r. 1374)
smJl proslaviti slavnoistní kázání za pítomnosti všech

kairdinál. Avšak nevrátil se již do vlasti, alby vítz-
ství své ohlásil ivdným posliuichaiam svým. Zemel
v Avignion a puihben byil daleko od milované vlasti

i svého liiclu, jehdž imravní.mu zvelebení vnoval celý

posžehnaný žiivíot svj.

Milíi ja>kio svtec žil, jako svtec zemel. V niem
se neodchýWl od uení církve a pece toliik protiven-

ství a pílkoí bylo mu vytrpti

!

Kdežto Milí z Kromíže píisobi] k náprav mra-

v „oihovýimi slovy" (d[e výnoku Tomáše ze Štítného)

»

mnozí osvícení muižové hledli dosáhnouti téhož psa-

ným silovém. Nejslavnjší z nich jsou dva: Tomáš
ze Štítného a miistr M a t j z Jan o v a.

Zeman Tomáš ze 'Štítného (zvaný taik dle své

tvrze v jiihových. echách) ^tuidloval na universit

•pražské. Byl nadšeným paslucha6e;m Milíovým. Do-

koniiv studia universitní, odešel na Štítné a jal se psáti

2v
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kmihy jazykem eským. Neddl se odstrašii posmchem
i hnvem tch, kteí tvrdili, že „sprostý" jazyk lidový

nehodil se ku pstováni a výklaidiu vd. Spisy Štítného,

z nichž neíjdležitjší jsou „Seistery knížky o obecných

^vcech kesainsikýdh", jsou vtšinou obsahu nábožen-

ského. Spisovatel staví ped oi tená sivých vzoir

pravého kesfania a isvádl tak pímo k toimu, aiby te-
ná srovnal .tento ivzorný živiot díle záisad -Kristových

s životem tehdejšídh prelát, biskup a fará. Po-

chopímiei nyní, pro odprcové Štítného, vtšinou du-

chbvní, zavrhovali zásliužnOu iinnDist jehb.

Matj z Janova byl synem' Václaíva, me^ámož-

ného zemana v Janov (v jiiž. Cechách). Stuidioval na
pražcké uiniíveinsit a byl dvrným žákem Milíovým.
S obrazem svého drahého místná v duši odešel Janov

do Paíižief, kde dokonil svá studia universitní. Za^vil

se zde pioldlobn jako jiní chudí studenti opisováním

knih, posluihováním bohatším spohižákm a j. Hladu
a ústrki zažil pfi tom dosti. Pochopíme, že po tbld-

kerém strádání toužili po dobrém", spokojeném bydíe.

Piaížské studium dalo Matji z Janiova estný
název „Mistr paížiský". Pobyt v Paíži prospl mu
znamenit. Jeho duích nabyl velkého vzdlání boho-

sloveckélho, jelhldž by se mu doma nebylo dostaílo.

XJlemý, mlladý muž, vysvcený již na knze, vrátil

se do Pkiaíhy. Život ležel ped ní)m a Janov si j^ej kresli}

v barvách nejpvajbnjších. Po létech laino>sti mla
pijíti léta požitk. Aile nadje Matjovy s^o nesplnily.

Milostí papežsíkou idbsáhl sice hodnosti lcina pra'žské

kapituly, ale tílm ješt nedosáhl hmotného zaopatení.

Zstali ichudým jako dííve. Chudým fiilosofeim nazývá

sám sebe. '
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Brzy peistal Janov mysliti na bohaiství a jal se

kázati, zpovídati a psáti. Ve svých kázáních i spisech

brojil proti pi?"íl'išnému uctívání obraz a soch svatých,

v nmž videi modláirství. Také mu bylo proti mysli,

že byli uctíváni svatí v nebi a jejich ostatky. Zavrhoval
nádherné chrámy a obady bohoslužebné. Posluchae
své (nabádal k astému pijímání svátosti oltání. Ná-
vratem k prv-ní církvi chtl zjednati nápravu mrav.
Tyto myšlenky své uložil v^e velikém spise latinském.

Názory mistra Matje nemohly se ovšem líbiti jeho

pedstaveným. Janov byl uvznn a naízeno mu, aby

odVoIal. A tu se ukázala slabost jeho povahy. Nedovedl
za své mázory trpti a odvidlal ^pokorn všecky lánky
své. Uinil talk 'ovšem jiein na oko, v duši zstal názo-

rm svým vren. Ale odvoiláníím znehodnotil svj vý-

znam v nábc>žensikéim vývoji nároida mašeho. Nemá
však sám viny na tomto odtvoilání. Byla tu církev, která

ho pinutila k tomJiito kroku, jaiko pinutila Gallilca,

alby ovoílal s'vé uení o pohybu zem.
Waldhauseir, Miilí, Štítný a Janov psobili k ná-

prav církve a mrav. Každý šel '^^šak svou ceistou.

.Waldhaiuser všímal si pedevším ^poteb tohoto svta,

svtec Mi'lí dával prí^rlad svým v pravióe svatým ži-

votem, Štítný svými spisy pouoval o pravých zása-

dách víry ikesainské, Matj z Janova 'dával peivný pod-

klad o'praviným snaihám bohosloveckou ueností svou.

JaJko Jana Ktitele, ikterý pripravovad ctestu pán, na-

zýváme pedchdcem Kristovým, taJk tyi muže tyto

zveme pedchdci Husovými, protože pipra-

vovali cestu n^ijslavinjšímu horlitoli o nápravu mrav,
mistru Ta n u H u s o v i.

n n



IV. Miádí Jana Husa. Poátky jeho psobení.

Roku 1393 slaviilii Pražané se svolením papežovým
„milbstivé léto". K'db putoval patnáctkrát 'dlo 4 hlav-

ních ko'stel pražských, pnial svátosti a odvedl papež-

ským výbníím uritou ástku penz, dosáhl plno-

mooných odpustk.

Prosebné prvody procházely mstem. I král

Václav isie jich zúastnil '^a doisáhl odpuistk. V pro-

cesí, které putovailio na Vyšehrad, vidíme též mladélio,

asi tnadvacetiletého muže. Kueravý vlas poletuje mu
kol bledých t\án, z nichž záí do svta jisikrný zrak.

Jeho šat, iistý, avšak prostý, nesvdi o blahobytu.

Zbložn kráí poutník s olstatními k'ajícníky. Když
prvod stanul 'Ua Vyšehrad, sklání -se mladsý muž u

zpovdnice a vyznává se zkroušen ze hích. Potom
obtuje 4 groše na zbožný úel a tiše odchází z chrá-

mu. Ony 4 groše byly posledním majetkem jeho! N-
kolik dní bude proto žíti o krce suchého chleba.

Tak vroucn zbožným byl mladý student
. J a n

z Husince, ili jak pczdj i' všeobecn byl nazýván,

lan H u s.
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O mládí Jana Husa vinie celkem velmi májo. Ne-

známe ani pesné roku, kidy se nairodil. S uritostí však
mžeme míti za tó, že spatil svtlo svta kolem r. 1370.

J^odištem jeho byl Husinec pod hradem Husí v jiho-

západních eichách. Odtud nazýván byl Janem z Hu-
since a pozdji krátce Janem Husem. O rodiích a sou-

rozencích jeho nevíme opt mnoho uritého. Jisto je,

poiuze, že rodicoivé jeho l)ylii nezámožní a že mli n-
kolik dtí.

Prvního vzdlání dostalo se mladému Janovi

pnavdpoidobn na škole v blízkých Pirachaticí-cli. Brzy
ivšak odeš'e)l na studie do Prahy touže po tom, aby se

sta)l knzem. Tebaže již tehdy byl velmi zbfjžným, vá-

bila ho ke starvu 'diuchovnímu též touha po dobrém ži-

vobytí. Sám na sebe pozdji upímn prozrazuje, že

chtl se státi knzem proto, ai)y ,,mi dobré bydlo a

rúcho a byl lidem vzácen."

vStuidentský život Janv nebyl píliš utšený. Z

domova nemohli mnoho posílati a pirioto pomáhal si Jan
ministrovániím i zpíváním v kost/eJlích a pozdji vyuo-
váním mén nadaných, za to bohatých spolužák. Byl

ducha veselého a nevyjiýbal se rzným zábavám stu-

dentským. Al^e zboižniost jeho by'la upímná a vroucí, jak

o tom svdí hoejí vyprávnná píhoidla.

Práv téhož roku, kdy bylo v Plraze „milostivé

léto*', dosáhl Huis nejnižsi hodnosti na universit, stal

s/e totiž bakaláem svobodných umní. Za 3 roky pak

by'l prohlášen mistrem svobodných umní. Po zvyku

tehdejší doby bylo stuidium svobodných umní ped-

praivou pro další studium na fakult bohoslovecké. Po

ase iStal se Hus bakaláem bohosloví (theologie), ale

hodnosti mistra ili doktora theolbg-ie nedosáhl.
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Jako mistr svobodných umní fednásil Hus na
U'mv.eir,sil. Ja'ké vážnosti požíva'1 m'^zi mistry, je zjevno
z toho, že byl r. 1402 zvblen rektdírem celé universit}.

Již pield tímtio rokem idla] se vysvtiti na knze. To
zpsobilo obrat v jehlo život. Až do te doby oddával
se j;a;kio jiní misti svtským radostem. Ml rád plkný
oblek, nepohridll dobrým pokrmem a náruživ rád hrá-

val v šachy. Jako knz vzdailoval se všeho a vnoval
se s njeobyqjinou horlivostí duchovníonu povdlání sivé-

miu. Zviášt ihodiiv oididával se innosti kaz'atclské a

brzy dobyl si jako kazatel veiliké obliby. Jeho kázání

putovala IV loipisech mezi lidem. Ale známým po celém
národ íeském stal ise teprve tehdy, když byl ustanoven
kazatelem v k a p 1 i B e 1 1 é m s k é.

Do té doby kázalo se v chrámích pražs^kých jen

nmecky, eští kazatelé neslmli mluviti v kostele,

nýbrž jen^ na chrámových dvoích ! Proto zailožil Jan
z Miliheimu, dvoan královský, s mšanem pražským
Kížefm kapli, zvanou Beitilémisikou*), aby v n|í hlásalo

se slovo boží jen jazykem eským. tvrtým kazatelem
jejím byl miistr Jan Hu§.

.Brzy roznesla se povsi o výmluvném kazateli

betlémském plo icelém království. KidiykoHv vystoupil na
Ikazatelnu, tísnila se v kaipli hiiava vedle hllavy a mnoho
zbožných poslucha Husových nedosta'lb se dovnit.
Proto Hus nkdy kázával ped kaplí; jednou prý ho

poslouchalo 10.000 osob. Dovedl si zjednati vládu nad
myslí i srdcem svých poslucha. Navádil je k životu

zibožnémui a cnostnémiu. Podobn jako Milic a Janov
oáte káral nemravnost u všech stav, svtských i u-

*J Syla tak nazývána,proto, že byla zasvcena „svalýin mláátkm bel-
lémským". 5y1 to vlastn rozsátilý kostel, do kterého se vešlo nkolik tisíc lid/
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chovnich. Brzy Sítal se miláckeTn a duchovním vdcem
eskébo liildu. I mezi nižší šlechtou a dvoany krále

Václava IV. ml m^noho oddaných páte] a ctitel. Sa-

m(a kráiovna Žofie asto docházela do kaple Betlémské
a ustaniovíila mistra Jana svý\m zpovdniketm.

Akoliv Hus oste tepal znemravnélost knžstva,
chodili na jellio kázáni i m^nozí duchovní a radili se s

nítn o povinnostech svého stavu. Také u arcibiskupa

Zbyka Zajíce z Hazenburku byl velmi oblíben. Arci-

bis-kup ho vyzval, aby mu oznámil všecky nedostatky
clr^kievní správy, a je shledá kdekoliv. Povil ho též

úkolem,, aby vyšetil „zázralky** v Braniborsku*), kde

prý
,
pirozená krev Kriistova'' uzdravovala nemocné.

H'u's se svými páUeilii dokázal pach^o'dnost tchto zá-

zinak a arcibislkup zakázal pak pouti do Branibor.

Tehdy ustanovle-n byl Hus kazatelem na synod (&]e7jáu)

duchovenstva pražsiké diecése. Za pítomniosti samého
ajrciibislkuipia káral veliké hííchy kinží; neušetil ani

bislkup a ajcibiískjup, ikardinál ani papeže. Svou pl-

nau spokojenost s ním projevil Zbynk tím, že ho u-

stiamovil ješt nkoliikráte synodním kazatelem.

'Mistr Jan Hus nepestával však na pouhém kázání,

nýbrž složiill i nkollik drobných spis ^nábožensky vzd-
lávacích, aby prostí potsiltuchai jeho snadnji pochopili

hlavní ipravdy nábožensiké. Nabádal též lic\, aby zpí-

val taraesiké ipísn duchovní. A protože takových

pí<sní bylo málo, složiJl sám njkteré. Do této doby lid

pi bohoslužbách nezpíval. Hus zavedl v kapli Be-

tlémsíké zpv lidu pi sKižbách božích. Liid phestal ta^k

býti pouhým divákem a zúastnid se inn bohoslužby.
'__ U U

*) Zem severn od ech (kolem nYnjsího Berlína), kterou Karel I. pi-
pojil ke korun eské.



v. Líení Viklefovo. První spory Husovy
s arcibiskupem.

Poidiobn jako u nás i v cizin nuniozí niužové ká-

zali a psali proti neporadilm v církv?. Nejslavnjším
z niicli byl Angliian J a n V i k i e f

.

Viklef narodil se asi 50 let ])red Huisem. Byl
pofesor&m na umiversit v Oxforde ^v Anglii). Hlásal^

návrat k pvodnímu kesanstvi. Uznával jediný zákon :

Písmo vSvaté. Papež, nástupce apoštola Petra, ml by
býti nejpokioi-njším a nejchudšími ze všech lidí. Pro-
to zaivirhoval Vilklef svtské panství papežovo. Hlavní
píiinon úp-adlku cíkve je svtský majetek; proto dopo-
rulouje, aby vešikieTé jmní církevní bylo zabaveno pro

potebu veejinou. Z Písma je 'zjevmo, že neteba jiných

svátoistí krom ktu, pijímání a manželství. Zpov,
odpustky, oistec, eholní sliby a j. povaižoval Viklef

z,a výmysly lidské. O svátosti oltání uil, že- pod-

stata chleba a ví^na zstájvá i po posvcení. — Všecky
tyto myšlen'k|y nebyly pvodním majetkem Viklefo-

vým. Mino'hé z nich pieijal od rzných ,,'kací", kteí
žili ped níím.

Ueni toto nemohlo se ovšietn líbiti duchovním ú-

aldm anglickým. Viklef byl pohná\n pe církevr'
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soud, alle neidostavil se. Na sjezdu duchovenstva bylo

24 lánk z jeiho spis prohlášeno za 'kacíské. Stou-

penci Vilklefovi byli pozdji pronásledováni, ale VikBe-

fovi samému nestalo sie nieho, nebof ml mocné o-

chránce. Brzy po smrti Viklefov (r. 1384) Indo ,,ka-

císké'' uení jeho vyhlazeno a zaniklo v An^jlii úpln.

Daleko vtší a trvalejší úinek mlo uení angli-

ckého reformátora (oprávce) v Cechách. Mezi Ang-Hí

a niaší íší byly tahdy osti živé styky, níeíbof írkera

Karlia I. byla vdána za angtlického krále. Studenti eští

znaným poteim studovali na angliických universitách

a pinesili do vlasti své spisy ViWlefovy. Myšlenky v

nich cybsažené uiniliy na mnoíhé mistry esiké, zvlášt

na Hupa, velmi hlubolký ^dlojcm. Když pak mladý
mdstr Jeroným Pražský idbnesl (asi r. 1-401) spisy

hlavních dvoii spis Viklefových, známost jich se v

Praze rychle šíila. Již 2 noky po tO'm vybraly kapi-

tula pražs'ká 45 llánk a pedložila je univleirsit se žá-

dostí, alby se o nirih vyjádila. Na schzi celé univer-

sity dne 28. kvtna 1403 eští misti, mezi nimi i Hus,

z'.aistáva'l!i ise lánk Viklefových. Zvlášt pítel PIusv
•mistr Štpán z Pálce 'hadliv opisem jiedné knihy

Viklefjvy ma stll, prohlásil, že chce brániti každéhu

sliovia jejího pTOti komiulkioiliv. A|e nmetí misti, jichž

byla vtšina, iriozhioli, že nrkidío mesmí hájiti nkterého
z pedložených lánk. Misti qeští vša;k zákazu tohoto

nedbali. Hus prohlásil jeidinou v kapli Belómisfké: ,,Ne-

vzal bych piliniou kapli zlata, aJbych ustoupil od pravdy.

kterou jíseim poznal ze slbv Viklefových." Jindy pra-

vil: ,,V riaidíji chtl bych býti, aby tu má duše byla,

kidie jest ViklefioVa."
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Hus souhltasil tómé se všemi ilánky Viklefovými

;

zamítal však zvlášt 'Uieiní o svátosti oltání. Hlav-
ního draziu nekladl na ivrouné lánky Viklefovy,
nýbrž na jeho hbdení proti zloádm v církvi. Posílen
smlými myšlenikami jeho, ješt s vtší horlivostí vy-

týkal Iknžím jejich híchy. Postižení ovšem stžovali
si u aircibislkiupa, který do^sud byl- ])Hznivcem Huso-
vým. Ale znaje idobe náklonaiost mistra Jana k Vakle-

fovi, odvracel se od neohroženého kazatele betlémského.
Roku 1407 byl Hus jieišt kazatelem na pražské sy-

moid, avšak roku píštího již nekázal. Naopak, tohoto
roku zakázal arcibiskup <kázat.i proti knžím a zpívati

nové písn eské v kostelích. Obojí bylo namíeno
hlavn proti Husovi. Arcibiskup naíidil téžj,, aby
každý, kdo má spisy Viklefovy, je odevzdal. I Hus
se tomu podrobil, ale mepestal lázati proti knžím;
naopak napsal spisek proti arcibiskupovi o kázání

knžském.

Brzy pidružila se k dosavadním píinám sporu

miezi arcibiskupem a Hu.sem píina nová. Tehdy
mla církev ávé viditelné hlavy, dva papeže, jed-

noho v rni, druhého v AviánOn. R. 1378 infiž od-

sthoval se pai)ež z Avig^nona do íma, ale kardi-

nálové francouzští zvolili si papeže nového. Toto roz-

dvojiení církve ikatojické posilovalo ovšem zloády v
církevní správ. Papežové d.ili sebe navzájcrri do

klajtby a prohlašovali se vzájielmn za Antikirista. Po-
sléze ipo 30 letech shodli se kardinálové obou stran,

aby církevní snm v Pis.?' (v Itálii) j inil náprav .1.

Kesanští paniovníci až do nové volby nemli uzná-

vati žádného z obou papež.
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, Král Václav byl nclrjien piimouti teiit> návrh,

ale arcibiskuip Zbyaék nechtl ae zeknouti límského
papeže ehoe XII. Král vy /.val proto universitu praž-

skou, aby se vyslovila o této otázce. i\vsak vie schzi
universitní jen eští niisti radostn uvítali žádost krá-

lovu, 'kld^žto miisti ostatních národ návrh zamítli.

Hus i ipotom doporuoval na svých kázáních, aby bv-

la vypoivzenia pbslušnost obma papežm až do té

doby, Ikdy bude zvolein papež nový.

V tom vidl arcibiskup pražský porušení posluš-

nosti a dal pibíti na dvée pražských chrám listy

latinské i ieské, ve kterých ,,neposlušnému synu
církve" Janu Hiusovi zakáza'1 všecko vykonávání ú-

ajdu 'knžského v diecési pražské. Mistr ohradil sc

proti tomu, ale arcibiskarp zákazu neodvolial.

D D



VI. Hus obhájcem práv národa našeho.
Dekret kutnohorský (r. 1409).

Otázka papežská zpsobila \\/:na:unou zniiin

na pražské universit. Povdli jsme již, že na tomto
vysokém uení vlári Nmci, kteri mli 3 hiasiy, kdežto

Cechové pouze Hlas jediný. Je pocliopitehio, že ceši

misti tžce nesli toto bezpráví na nich páchané. Cí-

tili jie zvlášt v této dob, kdy nmetí misti zUaleka

se nevyrov;nalli uleností a zdatností mistrm ceskýni.

Toužili po tom, aby na vlastni universit byli pány a

nikoli služsebníky.

'Mistr Jaii Hus brzy vystoupil jako obhájce nároida

našeho a j-eho práv. Již r. 1401 v kázání oste se o-

zval proti výsadám nmeckým v krállovstvi a zvlášt

proti obsazování úad cizinci. Když tehdy spojtnci

kurfirsta Ruprechta Falckého, zvoleného proti Vác-

lavovi IV. za krále nmeckého, v,padli do Cech, pálili

vsi a zabíjeli bezbraniný lid, Hus roztrpen káral lho-

stejnost óejskou. Pravil : ,.C e c h o v é jsou u b o-

ž e j š í n e ž 1 i p s i a h a d i, ježto p e s h á j í p e-

1 € c h u, n a n m ž 1 e ž í, a kdyby ho chtl ji n ý

p e s o tdj e h n a t i, bojoval by s ním; a podobn
h( a d." ,,C e c h o v é v 'království eském dle

zákon, ba i dle zákona boží h o a dle v r o-
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zeného zákona pírody mli by býti piv ni

úadech v království eském jako Fran-
couzové v království francouzském n

Nmci ve svých zemích, aby Cech dovedl
spravovati své poddané a Nmec Xmce:
ale k emu by bylo, aby Cech. neznalý ei
nmecké, byl faráem nebo biskupem
vXm«cku? Ten zajisté tolik bude pláten
jakou stáda pes nmý. nedo vedoucí št-
kati: tolik také nám Cechm pláten jest
X m e c."

Hus nejtíže zjt všech mistr nesl, že na universit

vládnou Xmci. Byl pesvden, že tuto nespravedlnost

teba odstraniti. Vlio<lnou píležitost k tomu poskytl

eským mistrm sf>or mezi králem a nmeckými mistn^-

V otázce pap€ížské. Hus v ele eských mistr pipra-

voval pdu pi dvoe královském, abv se zámr\- jejich

podailv'.

' Poátkem roku 1409 povolal králi Václav do Kutné
Horv, kde dlel se svým dvorem, zástupce university.

Chtl zvdti, jaké stanc^visko zaujala uRÍversita k vy-

povzení poslušnosti obma pai>ežni- Xmetí misti
zamítli ]ií sice žádost královu, ale Václav se tohoto do-

sud nedovdl, nebof Xmci báli se mu oznámiti za-

mítavou odpov svou. Za Cechy dostavili se též Hus
a Jeroným. K veliké své nelibosti (io\-dl se král. že

pouze eští misti jsou ochotni v>-hovti jeho žádosti

Bylo zejmo, že by celá universita vyslovila se dle pání
králova, kdyby rn^^hodnutí o tom bylo v eských rukou.

Tehdy zástupcové Cech pednesli svou žádost, aby
mli napíšt 3 hlasy a Xmci, jak se sluší ©a cizince,

hlas I. Král s poátku nevrle je odbyl. Když však n-
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meti misti trvali na svém oidiporu, podailo sei pe-
mluviti krájle, že i8. ledna 1409 piodepsal památný d e-

k 1' e t kutno li o r s k ý. Jim dostali Cechoivé 3 hlas}-

Me všech jednáních na universit a všem ostatním ná-

rodm pizinán doliromady i hlas.*) Národ es'ký byl

odi té doby pánem na pražsiké univeirsit.

Hus iped vydáním dekretu tžce onemocnl. Díve
než jiní misti dostal tajn oipis královského listu. Když
ho v nemoci navštívili dva pátelé jeho, prosil ji'ch, po-

chybuje o svóm uzdravení, aby se^ zasadili ,,0 spra-
v e^d 1 n o s t a v y s v o 'b o z e n í svého národa''.
Po svém u zdrav enií vyzýval v kázání své poisluchae,

aby chválili Boha za to, že Nmci byli zbaveni vlády

na /Universit.

Nmci hrozili, že se vysthuj í^. nebude-li dekret

od/volán. Zavázali se ,,pod pokutou kivé pílsahy, pod

klatbou, pode ctí a viroii a pod propadením 100 kop

groš pražských," že nepipustí národa eského ke

tem 'Masm. Ale král nepovolil. Rozkázal, aby Nmci
vydali pecef i klíe od ipoikladnice a rektorem jmenoval

jednoho ze svých rádc. Nmci, jsoitce vrni své pí-
saze, v l<:vtnu opuistili Prahu v potu asi 2000 mistr,

baikalá a student. Po delší idob dorazilli do Lipska

(v Sasku), 'kde založili novou universitu.

Ceiské 'vítzství oslavil Hus nadšeným kázáním

v kapli Betlémské, v nmž také pravil: ,,D i t k y, po-

chválen bu B h v š e m o h o u c í, ž e j s m e z a-

•) VýnatkY z dekretu kutnohorského; „. . . . proež cizinci dáti v lásce
pednost ped domácími jest ádné lásky zvrácení . . . Národ nmecký . . .

osobil sob k užívání ti hlasy a národ eský, téhož království pravý ddic,
toliko jediný hlas má a jeho užívá . . . Pikazujeme vám tímto naším listem

mocn a písn, abyste
. . . národ eský ve všech radách, soudech, zkouškách,

volbách a jakýchkoli jiných jednáních a ízeních ... ke tem hlasm na každý
zpsob pipustili . .

"
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pudili N m c 'C . . .
!" Pes to však nemysleme, že

byl naplmn národním záštím proti Nmcm. Neko-
l)i'krát ekl i napsal, že je mu milejším dobrý Nmec než

nehodný ech.
Peveiliká byla raidost z vítzství nad Nmci

v Praze i po celém králiovství. Cechové dobe vdli,
že nejvtší zásluhu o n má Hus, jehož misti z vd-
nosti zvojiiilii prviním rdk/torem eské univeirsity.



vil. Spálení spis Viklefových. Odpustkové
boue. Hus v nejtžší klatb.

tyi dmi po vydání dekretu kutnohorského vydal
králi Václav naízení, jímž^se zakazovalo poslouchati
papeže ímského. Naízení toho Uipoislechl ovšem Hus,
avšak nikoliv arciibiskup s vtšinou duchovenstva. Ná-
sleiek toho feyl, že arcibiskup da] Hn.sa a jeho pátele
do církeivná klatby. Když pak H'us n^ipestával kázati,

vyhlásil aircibiiskup nad Prahou interdikt, to jest zá-

pov silužeb božích. Avšalk Hus a pátelé jeho opt
toho nedbatli. Arcibiskup utekl z Prahy a král písné
stihal ty, kteí nechtli sloužiti mše.

Když arcibiskup vidl marnost svého odporu proti

králi, povolil' a luznal nového papeže Alexaniclira (zvole-

ného církevním snimem v PÍ9;e,). Do té dobv všacko
ndpátelstvlr arcibiskupovo vi Plusoví bylo bez ú-

inku, protože král stál na stran mistrov. Nyní bylo
jinak. Nepátellé Huscvi žalovali v,ím u papeže, že

Hus na isvýcih kázáních veilefbí Viklefa a pidržuje se

jeho uení. Na základ pajpežského pistu naídil a^rd-

biiskup, aby všecky spisy Viklefovy byly vydány, a za-

kázali Husoivi kázati v kapli Betlómiské.

Huis nkolik dní po tom ohlásil poslucham sv^mi

v Betlém, že se nepodroibí. Odvolává se k papeži a ká-
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žati nepestanie!, i kldlyby ml vj^inán býti ze zemé iicoo

zemíti ve vzení. Ihned také ipas'1'al ohlášené odvolání

k palpeži, jímž tehdy byl již Jan XXIII., díve niblazc

proslulý dobrodruh

.

Arcibiskup rozkázal, aby spisy Viklefovy byly spá-

leny. Ohrazení university nepomohlo. V ervenci r. 141 o

spáleny byly kniiihy Viikleíovy vp dvoe arcibiskupova

domu na Malé strain. Arcibiskup sám podpálil hranici.

Pi tom bylo slavnoistn zvonno a zpíváno ,,Te deun)"'.

in ten vyvolal boue studentstva a lidu proti arci-

biskupovi, Ikterý ped hnvem lidu ušdl do Roudnice.'^)

Odtud vydal kjlatbu na všechny, kteí spoKi s Husem
poidlepsali o-dvoláiní k papeži.

Vyhlášení iklatby vzbudilo novou boui. Na obranu
spálených spis VikOefových vystoupil Hus se tymi
páteli svými. Hájil i rzných lánk z tcli'to spis.

Když byla v pražských kostelích vyhlašována klatba

na Husa, bouil se lid a ztýral knze, klatbu toucího.
Knžií i mnichové vtšinou pak ze strachu ustali od

vyhlašování klatby.

Král i ikrálpvma poslali papeži listy, v nichž se ují-

maHi Hu-sa proti arcibiskupoivii. Avšak papež naídil

Husovi, aby se dostavil pedl isoud! do íma. Aircibiskup

pak ohlásil ztížení klatby. Hu(S žádal papeže, aby se

nmu sil osobn dostaviti do íma, ale marn.
Králbvští manželé opt pimlouvali se za nho, ale

rovnž be^z výsledku. Když se Hus nedostavil do

urité lhty, byl dán papežem do klatby. Avšak ani

nyní nedbali Hus a jeho stoupiemci zákazu ko^nati služby

*) Lid zpíval tehdy o arcibiskupovi ZbYn!<ovi. který prý se uil ísti a
psali teprve tetidy, když byl zvolen arcibiskupem, potupnou písniku: „Zbynk
biskup Abeceda, spálil knitiy aniž vda, co v nich psáno ..."
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boží. Arcibisfeup Zbynk brzy po tomi zemel ina cesté

za králem nhersk}'!!! Ziknmndem, u nliož hlledial po-

moci Y boji proti Václavu IV. i Husovi. Dotud však

stál proti Husovi jako pedstavitel této moci aircibiskup

piažsk3^, kdežto nyní vstupujiei neohrožený kazatel bct--

1'émsiký v ])í)j pímo se stobcí papežskou.
n

Až do této doby Hus uzmiával vrchní nnoc pape-

žovu. Ale vlivem uiená VilkMova a pak talké proto,

že tehdy ti papežové''') peli ,se o mo^c papežskou,

Vzntkla u nho pOchybmoist, je^i vbec církvi telba

papeže. O paipeži Janu XXHI. bylo známo v Cechách
toliilk nepkného, že píte'1 Husiiv Jakoubielk ize Stíbra

veejn ho nazival Antikristem. O nco pozdji oznámil

Hus svj souhlas is uením Viklefoivým, áe kesami
neteba viti v papeže.

Roku 1412 papež Jan ívyhlási] kížcivou výpravu
proti svéríiiu odprdi králli inea(polskému l-aicíiislavu, jejž

nazval ,-,prokl!atým kivopíisežníikem, rozkiní.kem a

notííhaem, znovu klleslým kacíem a píznivcem ka-

cí, kteirý jest vinen zioiin/elm uražení majestátu."

.Každý, kdo by ise zúastnil výpravy pvoJbi krájd — ke-
sanskému — nebo pispl papeži p^inzii, dosáhl pbio-

mooných odpustk.

• Hlasatelé odpiu strk v Pnaze (práv jaiko jinde)

provoz oivali pravý ,,obchod s m'ilostí boží'*. Výbri
^papežv proinajall idokonce jednotliivé kostely (v oistat-

róch Cechách celé kraje) knžím-ípodnikátelm, kteí
mti odvedli ustainovený obnos a prodávali odpustky

*) Církevní snm v Pise sice sesadil oba dosavadní papeže a zvolil no-
vého, ale ponvadž sesazení papežové se nevzdali, mla nyní církev celkem
3 papeže.
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sami. Tito 'nájemoi nebyli ovš/em knzi zbožní, nýbrž
laikcxnci, hrái a podobní, kteí nestoudn kramaili t;e

svátostmi a páchali inozliné hanebnosti.

Toto ohaviné svatokupectví vzbudilo veliké pohor-

šení melzi liidem. Mistr Štpán Pále prohlásil, že list

papežv 'Obsahuje ,,bludy makavé''. Ale když Hus
naTéhall, aby miisti na veejném hádánií''') rolkovali

o om, je-H univtersita povinna poslouchati listu pa-

pežova, Opustila Pálee odvaha. Tehdy rozešel se Hus
s Páleem, nad njž neml pítele vrnjšího a milej-

šíiio. Sám praví o tom : „Pítelem P á 1 e , pítel-
kyní pravda; a j s O' 'U - 1 i oba páteli, p a Ic

svaté j es t peidnost dáti pravd .*'"

i
Na velkém ,s'hromáždéní celé uniiversiity odporoval

Hius bule (listin) papežov. Dokazovali z Pisma, že

papeži není dovoleno „tlesn bojovati ani zmiocovati

k válce''. Tatových roz/kaz, jež izejm odporují vli

boží, nenií dovolíeno poslouchati. Ješt osteji a úchvat-

Tiji oidsoudil bulu papeižskou Husv pítel Jeroným,
ohnivý eník.

Násljeidejk tdhoto vystoupení proti odpusitikm byl,

že obc'hoid!y vázly. Odpor lidu proti odpustkm byl tak

veliký, že docházelo astO' !k výtržnostem. Studenti

Uispoádali posmšný prvod a spálilíi bulki papežovu

pod pranýneim ,z;a veliké veseloisti lidu. Král vydal

'písný zákaz, aby se již nikdo nieodvažoival odporovati

liilasateKim odpustlk. Avšalk ani tento zákaz nepomohl.

Proto dlalii 'konšelé star^címstští zatknouti 3 mládence,

kiteí provázeilii bJásání odp-usk posmšnými výkiky.
Hus prosil za n konšel a ti slíl:)ili, že se uvznným

*) Neznamená liódky v našem smyslu, nýbrž uenou rozpravu.

3'
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nfeistane niieho. Ale brzy po jeho odchodu roz-kázalí

konšelé ('Nmioi), aby všichmi 3 jinoši byli (popraveni.

Nerozvážný tem' in ml v záptí ohromné vzrušení.

Tla ipopravených mladík byia preneseflk za oliromné
úasti do kaple Beitlémské a zde nábožn pohrbena
j'ako tla imuioedník. Byl to krvavý kest opravného
hnutí, zahájeitiého Husem.

(Když ike dvoru papežslkénm (pišly pirvni zvsti^

o vystoupení Huisoiv proiti odlpustíkm, pikroila ,sto-

\ki6 !papežs'ká k rozhodnému iniu. Klatba, vydaná
minulého roku na Husa, byla foitvnzenia a zatížena. Ale

ani nyní nebyli Hus dán do íklatby pro kacíství, nýbrž
pro nieipo.slušnost,, že se nedostavil db íma.

'Nikdo niesmi s Husem obcovati v jíidlle, pití i

v jiném, pijimbuti ho do domui, podávati mu ohn nebo

vody. Kdyby Hus setrval v klatb 20 dní, nastado by
nové ztíženií klatby. Pak by do' klatby upadl
každý, kdo by s n í m o b c o v a 1 jak ý m k o I i v

zpsobem. V š lu c, ik d e by se i)
r o k i e t ý z kII r-

ž o v a 1, mly býti z a s ta v e n 3^ služby boží.
Kdyby p a 'k j e š t d á 1 e b y 1 v k I a t b , m 1 k a ž-

d ý temi kameny 'hoditi na dm „jeho p í -

b y t k u" n a z ;n a m e ^n í v n é h o p r o ik 1 ei t í

.

Papež veidle toiio naídil, alby Plus byl zaten, od-

isuuzen a upál/en. KíaípUe 'Betlémská, toto hnízdo kací-

ství, m,jia býti zboena. Také mnozi pátelé Husovi

byli iáni d(o 'kliatby a poihnáind ped soud do íma.
' iMistr odvbflal se k soudci nejspravedil!iv;jšímu a

nejvyššímiu — i:e Kris'tu. Nf2|pokláid|ad se za vinníka a

proto uedlball klatby. Kázal v kapli Betlémské jako

díve.
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Ztížená kjaitiha na Husa zpii96bil'a mezi Pražany

n()v'ou boui, ílvtcrá dosáli^i vrcholu, 'když asi v záí po

ceíé Praze ZcTstaveno bylo konání služeb božích. Fa-

rái ncchiteli ktíti ani pochovávati. O.zbrojeiní Nmci,
pepadli kapHi Bíeitlémskou, v níž Hus práv kázal,'

Ghtcli patrn zmocniti se kaziateje, byli vš^k zahmáni

jeho posiKichai. Hus však ncclitl býti píné \ dalších

Z'm:atk a pirofto opustil Prahu. s t v í/

D D
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A ^\^ Vili. Ve vyhnanství.

\(^y

S poátku byídlel Hus nia Kozím hrádku (blíže

poz'clijšího Tábora), kamž ho pozval jehb stoupenec pan

Jan z Ústí. Protože nemohl pOislucham svým v Bet-

lém kázati ústn, sepsal hneid na poátku svého pio-

bytu na Kozím velký qeský spis „V ý k 1 a d v i e r y"*

a pozdji velmli dlliežitý spis ,,0 svato'kupectv \\
jejíž ddkonlil za krátkého pobytu v Praze. Oba s*pisy

tyto jsou pirodchnuty vroucí snahou po náprav mraivij

a záirove jsou rozhodným 'protestem proti tehdejšímu

stavu církve.

Ješt jednou pokusil se ikrál Václav o smír mezi

Hlisjejm a jehlo nepáteli. Na rozikaz jeho konala se

v 'Praze mimoáldiiá synoda ld>uchovenstva, jež mla roz-

hodnouti sípor. Potívníci Husovi byli však nesmiitelní

a (popudili tím neobyejn krále proti sob. Nveíjped-

njší z nich, mezi nimi i Pálle, byji vypovzeni ze

zeml
Birzy po tom opt opuistil Pius Prabu na žájst

královu a se sv^okiniím lidu. Vrátil se na Kozí hrádek,

aby pioikraoval v innosti spisovate'lské a kazatelské.

Uspoádal svá nieidlíní kázání, jež míval v ka-pHi Bet-

lémsiké, ive vefllký spiis, naizivaný „P ois t i 1 1 a*'. Dílo toto

zíd všedh spis Husových došlo nejvtší obliby. Z této
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doby pocliází léž diiježitý latinský spis: ,,0 církvi
(„De cccksia"), obsahující innolié myšlenky Viklc-

fovy. Z tohoto sípisu ^pozdjj^ na snmu kiosLiiické-m

byilo vybrá-no mnoho lánk, jež byly 'odsouzeny jaíl<o

bludré a kacísiké. Mimo to napsal Hus v dob vy-

hmíanistVí nikloilík meinších spis eských i latinských.

Z celé jeho irrtiosti spisovatelské poznáváme jeho

ússilí, a li y církev se. vzdala s 'v t s 'k é moci,
aby se pravá p o d 'S t a ta n á b o ž e n is t v í k e-

s f a n s 'k é h o n e h 1 .0 dala v o I3 a d e c h, sebe
ni á (1 h e r Til j š í c h, a 'b y se nc p e c e o v a I a

m o c ú a d u 'k n ž s k é h o, a b y s e 1 á s k a k B o h u

jevila n lá s '1 e d o v á n í m J 'C ž í š e Krista.
Ani ve vyhnanství nevzdal se Huis innosti ka-

zateílsiké. Když nemohl slovo boží hlásati lidu praž-

skému, iiitil tak ma viewkov. Rád vyhledával shro-

máždní lidu jako na svatbách, pohbech a posvíceních
;

kázával na návsídi i cestách, v polích i lesích. Tém
bez dechu naislouchali prostí venkované úchvatné vý-

itilXivnosti Mistrov. Povst o slavném kazateli roz-

létla sie btekem širým' krajem. Mnozí nelitovali dialcké

cest}', aby uslyšeli svatá sldva milovaného kazatele.

Sladký hlas jeho hned dojímal k slzám, hneid 'burácH

spravedilivým hnívem. Rozzánly se z,raky posluchav
a tváe jim z*ah'oely svatým ohnm.

Náš básnílk Julius Zeyer takto licí velebné divilo

káz^ání Husova pod šiirým nieibem : ,,Hus mjuvil o krá-

ilovství l)OŽí;m, o lásce bez meze a koince, o braitrství

všech lidí. O^ko jeho plálo zanítcen, hlas jeho znl pod-

zimním tichým lesem jako trouba andla . . . Smlou
rukou trhal smšné cáry, jimiž vky jaisný obraz

Kristv bylly zastely, a vcLký proroik lidstva stá]



40

v plném majestátu vzmešené své prostoty ped zra^kem

všech ... Ó, z a j i s t é n i k idl o nepojal B o h a j a s-

n j i a v z iii e š e n j i nežli Kristus a nikdo
Krist^a j alko H u s."^)

iN'a útulném Kozím hrádku pob}^ Hus délie niež

rok. Když zemel jeho píznivec Jan z Ústi, pijal Hus
pohostinství pana Jindicha z Lažan na hirad K r a-

kovci (u Rako vníika) , kde psobil podobn jako na
eském jihu. I zde ml mnoho naidišených a vdných
posliudha. Povst V3^praviuje, že navštívil i rodný
Huisinec. V Chlíistdv (blízko Husiinoe') ukazují starou

lípu, pod níž prý ikáizával.

Povst o eském kacíi šíilla se i za hranice.

Husv spis ,,0 cíirkvi'' vzbiildil odpor zvlášt ina uimiver-

sit paížské. Jan Gerson, kanclé této univeirsity, psal

o nm pražsikém-u arcibiskupovi Konrádu z V'eí,clity*''')

a žádati vyhiubení 'kací ohnm i meem. Universita

vídeská zaslala potupný list o Ceších do' Chiorvatsika.

Taikó palpielž Jan XXHI. žádlal krále Václarv^ia, aby ne-

trpl biíuid ve sivých zemích. Toto 0'bviování popuzo-
vallo ovšem (krále a zarmucovalo Hu&a a jeho pátele,

nebo 'nebylo tehdy horší urážky nad obvinní z ka-

cíství. Huis horoucn toiužiil po tom, aby sebe i národ
eský oistil z maiení. Píležitost k tomu se brzy na-

skyltla.

Uhers^ký knál Zikmund', bratr királe Václava, zvo-

len byl r. 1410 králem nmeckým a od té doby považo-

val se za ochránce íms'ké církve. Vymohl na papeži

Janu XV ni., aby byl svolán nový církevní snm do

*) Spisy Vlil. „Opálová miska".

*} Pestoupil pozdji k husitm.
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i

msta Kostnice (pi jezee Bodamiském). Snm (kon-

cil) tieinto ml z^'baviti svt idivadla tí papež, zjednati

nápravu mrav a vysloviti se o rzných naukách, které

byly prohlášeny za bludné.

Král Václav neml p^otoinku a proto Zikmund po-

kládal se za ddice eské 'kbruny. Vdl, že na stranic'

Husov stojí takka celý národ eský. Snm kostnický

byl vhodnou píiležitosí, aby Hus oistil se z blud a

nároidl eský zibaven potupy, se všech stran na' nj vrha-

né. Proto vybídl Zikmund Husa, aby se dostavil do

Kostnice. Sliboval mu bezpenou cestu, veejné slyšení

ped koncilem a svobodný návrat do vlasti i tehdy, kdy-

by byl prohlášen kacíem. To vše mu ml zaruiti bez-

pený list prvodní, ili, jak pedkové niaši íkali,

g í e j t.

Hus dlel práv na Kraikbivci, když mu bylo doru-

eno pozvání Zikvrnlundovo. V srpnu (r. 14^4) pišel do

Prahy, aby :se poradil se svýmii páteli. Skoro všichni

ho varovali. Pan Mikeš Divoký, který pinieisl vzkaz
krále Ziikmimidia, pravil: „iMíiiste, vziž zajisté, že

budeš odsouzen." A jiní, znajíce vrolomniost Zikmun-
idbvu, tvrdili: ,,Sám t dá nepátelm.'' Hus však pece;

se rozhodl, že vyhorví vyzvání královnu. Vždy šlo o jeho

est a est jdio národa! Oddával se pevné nadji,

že se mu podaí pesvdii zástupce celéh.o kesan-
ského isvta o své pravovrnosti. Ale již tehdy byl od-

hodlán trpti pro Krista, bude-li toho teba, ba i smrt

podstoupiti za své uení.

D D



IX. v Kostnici. Hus v žalái.

Dne 26. srpna dal 'Hus nalidpHi po všeicli chrámích

pražskýdi, aby -každý, ktdD ho chce viniiti z blud, ui-

nil tialk bu ped arcibislkuipeim nebo ped papežem v

Kostniíci. Avšak n i kdo se n ep i h 1 á ,s i 1.

Birzy po tom byil vyzván biskup 'nazairetský Miku-

láš, inikvisitor íkacístvi v aircibiskupstvi p>ražs'kéni,

aby ozííamil, zná-li na Haisa nj alky bluid nebo kací-

ství. Mikuláš prbhfeiil ped svidiky, že ncishledail nie-
ho takového, aJ Hu§a asto slyšel ikázatii. Také arci-

biskup Kionrád piravil, že Hiusa nevrn.í z blliuld ani ka-

cíství.

Nepátelé Husovi všaJk nelenilli, nýbrž potají sbí-

rali dkazy o jeho 'kacíství. Dalli vyslechnouti pod pí-

saJhou mnblho sK-^dku o tom, že Hus ikázal blludy o svá-

tid^ti ol'táinií, o moci knžské, že popouzel Cechy proti

Nmcm a že jeho piiinniím vyhmáni byli r. 1409

Nmici z Pirahy. Na irozkaz ipaížské kapituly odebral

steí z íma do Kostnice Miíchal die Ca'usis, zapísáhlý

nepítel Husiv. Tento Michali, bývalý fará pražský,

zpironevil 'králi Václavovi mnoho penz, utekl ze

zeím, a živil se v ím právnictvím. Ml nejvtší zá-

sluhy na tom, že "byl Hus dán papežern »dlo kllatby. V
Kostnici ml píol<!racav'ati viCi pi proti Husovi. Do Kost-
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nice clivátail i Pále a probošt pasovský, bývalý hla-

satel 'odpustk v Praze. Na cesiu chystali se profesoi

lipské univcinsity, alby se Husov'! pomstili za dekret

kutnohorský. Vyso^ké duchovenstvo es^ké mli zastu-

povati Jan Žejieziný, biskup litomyšlský, a dva praižští

kanovníci.

'Hus vydal se na cestu ii. íjna s pruivoem asi

30 jezdc a nkolika voz. Jako ochráncové doiprová-

zel'i ho Idlva íeští ipánové J a n J^ C li I u m u a V á c 1 a v

z Dube. Tajetnmík pán ChRnnv, baikajlá Petr z

Miladeniolvic, cinl si zápiisky o celé esle i jednání v

Kostnici.

Po cellé dlouhé cest, jež trvala 3 nedle, byl Hus
všudie vlídin pijat. Nikde nebyl}^ zastaveny boho-

služby, jak naiziotvala papežova bula o 'kiliatb. Nejen
v echách, nýbrž i v Nmcích rádi s Husem hovoili

nnšané, knží i misti. S dobrou myslí idoazil Hus
3. listoipadu do Kostnice. Zatím Václav z Dub posípíšij

za Zikmiundem a pivezl s sebou do Kostnice glejt
pivo Husa*).

Neveliké msto Kostnice poutalo tehdy pozornost

celého svta ikesfanského. Církeivní snm by] skvle
obesilán. Veliké m^nožství kardinál, biskup, olpat,

doktor theologie, n^seitné min'ožstvíi hrabat a rytí i

jiných lidí bylo tu sliromáždno. Vtšlnia úastník ne-

pišla však se/m pro nápravu mnav, n3^brž ze zv-
davioisti a pro 'pobaívení. Nilkdy nebylo v Kostnici tak

) Glejt byl psán latinsky a nmecky. Výatek z nfio: „Velectní, slo-

vutní a vrní milí! Ctiliodnétio mistra Jana tiusa, svaté ttieologie bakaláe zí-
zenétio a mistra umní, jdoucítio z království cskétio na obecný snm v Kostnici,

jefiož jsme také pijali do své a svaté íše obrany a octirany, vám všem a komukoli
z vás doporouíme, abyste tio . . . . ráili laskav pijmouti, vlídn
sním nakládali .... nechali voln jíti, státi, meškati a vrá-
titi s c .... ke cti a vážnosti našetio královskétio majestátu."
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veselo, jako nyní. Zdie práv miahl se kiaždý na v4astiii
o^oi pres;vec]i6iiti, jak hliubriko poklesla m,ra'vn'ost mezi
k(e(sany a zvlášt mezi knéží^mi. Zbožinlí švábové z
okiollí Kidstnice stýskali si, že ani za 30 let nezbaví se
msto hí-ích, které za tohoto snmováni byly - spá-
chány.

Huisiiv píchod nev.zbudil v Kostnici pOízorino-sti.

Asi den cesty ped Husem putoval' sice jakýsi bisik^up,

k/etrý nozhlasoval, aby se litdé mli m- pozoiiiu ped e-
Sikým kacíem, alle vtšin shromáždní byl jeho spor
s církví úpln lhostejný, alespio s poátku.

Hus najal si byt u vdavy Fiildy blaže 'dvora pa-
petžského. Papež sal s nho na ajs 'kilatbu (ovšem
jen z tohO' dvodu, aby Ko'stnice nebylia stižena in-

terdlilktem) a zapovdl mu dhoditi na slavnostní bohb-
služby. Hus uipoislechl. Sloužifl každodenn mši a pi-
pravoval se na svou obranu. '

Nepátelé jeho, zvlášt vlastmi jeho krajané, o-

všem nelenili. Jmeniovit Michal ld(e Causis 'den co den
lepil vyihlášky a snažil se dakazalti, že esiký kazatel

je nebezpeným ikacíem. Spolu s Paliem podal na
žalobný spÍ6 : že je viklifovec, pdbuovatel Mdu pfroti

diuchovnim a nepítel Nmc, jdž vypudil z Prahy.
Michal již tehdy prohlašoval, že Hus nesmí odejíti z

Kiostnícé živ.

Ale teprve 'koncem listopadu poidaiilo se protiv-

nííkum Husovým poihnouiti papeže a kardinály, aby z'a-

kirdili proti- mistru Janovi. Psobila tlu Tživá povst,

riozšíieiná pralvdpodobn Michalem, že Hus chce u-

prchnouti. 'Do Husova bytu dotstavili se poslové sibpru

(snmu) s ozbrojeným prvodem a požádali Mistra,



aby se ihned dostaví] k zacipo^víáni ped nkolik kardi-
nál. Hus odpovdl klidn, že sice pi^išel pned koncil
ceiý, aivšak odešel pece s posly v prvodiu pana Jana
z Chlumu. Kardinálové pediíožili mu otázku, clice-li

se pidržovati jalkých 'bkid. Odpovdl, že ni^koliv.

Sotva odlešli kaindínálové, vešel do sín starilký
mnich a žádal, aby sml promluviti s Husem. okl o

sob, že jest jen prostým mnichem, který mnoho sly-

šel o Mistroiv uenosti. Dával mu pak ruzíné otázky
llapavé, ale Hus zodpovdl všeclšy ve smyslu uení
cír!l.<ve ríms'ké. Mnich nespokojil se odpovdí jedinou,

nýbrž opakoval své otázky n'kolikrát, až se na nho o-

boiil pan Chlum. Hus byste postehl léku a nedal

ae zmásti. Po delší dob vzdálil se mnich, pokorn po-

dkovav za pouení, a tu se dovdt Hus, že to nebyl

pouhý prostý mnich, nýbrž genjelráll ádu minoritského,

•nejproislulejší bohoslovecky uenec italský. Kardinálové
se tak pokuisili o to, aby Hu-sa chytili pi 'neprozetel-

ném slov.

Hus ineJvrátil se již do svého bytu. Pes odpor

Chlumv byl zaten a uvznn nejdíve v dom sou-

kromém, potom v kláštee dominikánském na behu
Rýna, kdež byi aivržen do žaláe tmavého a smrdwtélio.

J>an z Chlumu obrátil se na 'krále Zikmumida. Ten slíbil

sice pomoci Husovi k svobod, ale ipouhý slib ten mu
žaláe nebitevrieJ.

Strašný byl žallá nešfaistného mistra našeho ! Se-

stupovallo se do nhio po 30 schodech. Teimná komnka
osvtlena byla shora malOu dirou, kterou vnikaly sem

pny a lkal z Rýna. Na moikré zemi bylo Husovo lože

— nkolik hrstí polOshnilé slámy. Ulehl-li na n vze,

>^
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dlatýkal se nohama a hlavou zdi ; ta'k teisný to byl

žalá.

Neniíi divu, že Hus se brzy iveibezp&ni roznemohl.
Avšrilk ani smirtelný zápas jeho neobmkóii nepátel.

1 tehd}^ vodinii byli 'k nmu svdkové a on sám vyslý-

chán. Když o vánocích pibyl do Kostnice Zikmund,
vymohl na koncilu jen tojik, že byla Husovi poskytnuta
lékaiská pomoc a pirevedten byl do jrné mastnosti v klá-

štee. Vrolominý kríál slíbi] tehdy, že ponechá Husa
úp!ln v irúoici konciliu.

Hrozný byl pohled na ubdhóho ';Misrá, když byl

veden do nuvého vzieiní svého. Tžce vrávoiral, tváe
ml na smrt b|edy. Zbylé zuby ml noz!vi'klá.ny ; mnioho
mu jich vypadallo za nemoci. Nehty u prst biyly velmi

dlouhé; nemohl jich, ubohý, o'stihati ani okousati.

Vl'asy, ikdysi hndé, mu zbliclly a splývaly mu až na

vetchý, poloshniilý šat. Tlo jeho zhublo nia kost. —
Zdšení zmiocnilio se všech, kdož nešfalstnélic vzn
U'zeli.

Tak nelidsky zrnuiili qe)s!kého kazatele soudcové

jeho, kteí zatím pliným do-ušlkem pili z poháru svt-

ských rioizikloší, dovolených i n e dovolených !

Když se Huis ponkud uzdravil, žádali na nm,
aby se písemn vyjádi'1 o 45 láncích Viiklefových a

yeidíle tíaho o 42 láncích, kteiré vybral Pále z Husova
spisu „O církvi''. Z Viiklefových lánikit Hus nkteré

rozhodn zavirihl, s mnohými však souhlasil. O n;kte-

rých láncích, vytrženýcih z jeho spis, prolilásil rázn,

bu že jich vbec nenapsal nebo že v souvislosti mají

zcela jiný smysl. K ostatním se zuial a dokazoval jich

správnost.
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Komfean za tohoto vyšetování nabízeli Husovi,
abjy se podrobl výro'ku nkioilÍ!ka doktoru theologie, jež

ustani0'ví koncil. Ale Hus odmítl žádaje, aby m'u bylo

dáno vei^ejné sllyšení ped celým kiincilem. Bylo mu
to sjiíbeno, ale než k tomu došlo, obrácena byla pozor-
nost snmu jinam. Pedevším šlo o .obnovíeiní jednoty
v cíirkvi. Brzy bylo zjevno, že koincil je odhodlán ne-

šetiti 'papeže Jana XXHT., nia njž podána žaloba, vi-

nící ho z nejhiroznjších zloin (na p. z vraždy jeiio

pedchdce). Papež za noci pirchl z Kostnice, ale kon-

cil zasedl k soudu nad ním a sesatdiil hio. K volb no-

vého ipapeže zatím nepilkroil.

Události tyto zpsobily, že ,se na 'krátkou dobu za-

pomnlo na Husa, který žil ve svém v'í:ejní skoro v ú-

plné odlouenosti od vnjšího svta. JedÍno'u útcíhou

byly mu dapisy, které dostával od svých pátel ve

vlasti a na nž odpovídal prose svých milých, aby ne-

ochaboivalii v ipazinané pravd. Tdhdy také' zívdl, že

jelig ipítel miistr Jakoubek ze Stíil^ira brzy po jeho od-

chodu jal se podávati sviátost ..oltání pod obojí zpso-
bou. Hus njoivotu tuto schváliiJl.

/Po útlkiu papežo'v 'bylo opt v moci krále Zik-

miindla, aby otevel dvée Plusová žaláe. Avšak král

místo toho odieivzdíal klíe od žaláe kostniickém'U bisku-

povi, ikiterý dali vzn pevézti na svou tvrz Gottlieben

(dolejii pi Rýn). Tam vzniil Pluisa slkoro tvrt roku

ve vži, 'kde byl spoutá/n okoivy a velmi špaitn žiiven,

takže znovu tžce onemocn;!.

Nkolik dni*po tom objevil se v Kostnici mistr

Jcronyím Pražský. Na naléhání pátel Husových sice

se 'ihned vzdáli], ale veejnými list,y, jež dal pibíti na

dvée rzných dom, žádal koncilu i krále, aby mu vy-
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aji bezpený list, paik že se dostaví do Kastmíce a chce
odipovídati každému, kdo ho naíkne z kacíství. 'Miísto

0-di'pcvdi pohnal jej koncil ped soud. Birzy po tom
byl Jeroným na cest do ech zajait, piv>e:zen do Kost-
nice a uvržen do tžkého žialáe."

Dlouho^ marn dloléhali .pámo.ívé eští i polští na
Zikfmiunda, aby dopomohl Hiusovi dle glejtu 'k ve-

ejnému slyšení. Až teprve ke konci kvtna zakroil
král u koncilu a wmohl, že veejné slyšení sitanoveno

bylo na den 5. ervna. Hus byi dolpraven z Gottlielbanu

do [Kostnice a uívznn v bosáckém kláštee. Do sta-

rého vzení jeho uvržen byl bývalý papež Jan XXIII.,
chycený na útku.

n D



X- Odsouzení misira Jana Husa a jeho smrt.

,íV ustainbvený den zahájil 'komcil -pelíeni s Husi;c;m

tením obžalbiby. Ale obžalovaný ts poátku nebyl pí-
tomen, eiští pánové proto draizn zakroili u Zik-

munda, aby Hus imohl se osobné hájiti proti naením.
Teprve ipak byl -pedveeai. Poismešné výkiky, kterým]
ho. uvítaili jdio soudcoivé, dávaly m-u tušiti, jaiké ne-
strannosti a spravadllinosti miei se oid nich nadíti.

Žalobné lánky sestaveny byly jednak z jeho spis,
jednak z výpovdí svdk. H'us hujcd na poátk-u proje-

vil ochotu odvolati je, bude-^li pouen z Pisma, že ob-

sahují bludy. Naidije jie^ho, že bue moci odpovídati ke

každému lánku, se však nesplnila. Když se o to po-

kusili, byl hlun okikaván, aby odpovídal strun
„ano" nebo „ne''. Posléze vida, že každá obrana je zde

marná, vyznal hlasit: ,,Nadál jsem se, že ve shromáž-
dní tomto více bude poctivosti, idbbroty a ádu !" Se

všech stran sypaly se na nho nadávky a zloeení.
Když 'pak 'nwdpovídad vbec, volali na nho, že se pi-

znává ke sivé vin a že má býti hned upálan. Tak skon-

il se první 'd^n jeho soudu. Pes to tšil se Hus tím,

ikdyž prý g|e mu podailo vyivrátiti 2 první lláuky,, že

podlaí se mu to též u ostatních ve slyšení dalším.

4
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Slyšení itio kianalo se dva dny ipczdji. Byl mu pí-
tomen král Zikmund a proto lenové sboru diovali se

siušnji. Tentokráte dopáli obžalovanému vtší svo-
body slova. Nejprv/ei dlo-ubo jednáno o žalob, že Hus
zastával s/ei bhid Vikleových, z>ejména že pijali za
své Vikilefovo uieinJí o svátosti olltání. lus tvrzení toto
iroizhoQln odmítl a dbkládal se Boliem i svým svdo-
miílm. Kairdinál jeden odpovdl mu na to, že sbor ne-
imtže ohledati se na j/eiho svdomí, nýbrž že blude sou-

diti jen dle výpovdii svdk.
V dialším prbhu slyšení pi zrna 1 íse Hus, žie od-

poroval spáleni spisu Viiklefavých, ponvadž nkterých
z nicli neiuznával za bludné. iPiznad se též, žiei se vy-

slovovali s pochvalou o Viklie'foivi a že z hrozného roz-

sudku papežského odvolal se 'klei Kristu. Slova tato

vzbudlipa veliký smích ve sbbiru, takže Hus idodal, že

nezná odvolání spravedlíivjšiíího a úinnjšíhlo nad odvo-
lání ke KJristu.

Vytýkáno mu též, žo se ,,hono!Siir' v prvním sly-

šeni, že niikdo na svt neb}'! by s o násilám pivésti

ho do Kostnice, kdyby se byl nedostavil ld/o(brovoln.

Hus opakoval i nyní slova sívá a dodal, že má mnoho
mocných páltel, ktieí by ho ddvedli ochrániti. Když
ho z'a to 'káral! vyslýchající kardinál, vpaldl miu rázn do

eii pan Chliuím : „Já jisem chudý rytí v zemi naší, ale

chtl byclh ho hájiti rok, bu klomíu libo nebo neliibo,

že by ho nejmioiil dostati. Alle jiní jsou mocnjší, kteí

by ho hájili, jaJk dlouho by chtli, teba proti obma
tmto ikrálm.''

KiC kioinci napomínal nejpednjší 'kardinál Husa,

aby se zekl všeich bllud a dal sei pouiti ikoncilem,

který s nim jeidná milosrdn. K tomu pripoljil Zikmund,
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že njehodlá chrániti kací, a kdyby prý rtBkterý chtl
zatvrzele setrvati v k'a<:íství, že sám mu podpálí hra-

niici. Hus odpovdli, že nechce niano bludného za-

tvrzele hájiti, nýbrž že je odhaten ,,napraviti se po-

korn'', bude-lli p^ouQeti o svém bludu. Tím skonilo se

druhé slyšení.

Hneícli d^ruhého dne, 8. eirvna, konal'o se slyšení

tetí a posledlmí. Po projednání 42 lánk, vybraných
ze spis Husových, domlouvali kardinálové obžato-

vanému, aby ise ipodrobil rozhodnutí sboru. Hus osvd-
oval svou ochoilju k tomu, bude-H mu ;diovoleno vyložiti

své míinnií o s-pornýcli ilánicích. Odpov znla, že na

60 do'ktar dává miu nauení, aby uznal 'Své J)ludy a

odpisáhl je. Huis zn'o!vu ujišfo(\^a'l sbor o své ochot
ddviolati lánky, biude-li pouen "o jejich n^eisprávnosti;

a žádal, aby nebyl nucen oidviolati ony lámky, jichž

nikdy nenapsal ani nekázal.

Když Huisa opt odvádli do vzení, pistoupil k

nmu pan Jan z Chlumu a potásl nifU sautcitn pra-

vicí. Mistr, akoliv znal dolbe upímné sndlce jeho, byl

tím velmi mile dojat. Bledá tvá >eiho zahoela nachem.
Potšen a posíljen odcházel do tefmnoty žalání. Dru-
hého dne najpsal v dopdise svým pátelm kostnickým :

„Ó, jak mi'llé m{\ ibylo ipio(ání ruky pana Jana, který

neostýchal se ruku podati mn ubohému, tak zavrže-

némiu kacíi a ispoutamému a takka ode všech pro-

klatému! ..."
iKidly;ž siel ^hramáždní rozcházelo, doporuoval

Zikmund kardinálm, aby Husa odsoudili, i ^když od-

volá. Kterýkoli z lánk, k n>iimi se Hus piznal, zajisté

staii k odsouzení. Neodvolá-li, a j(e upájen, odvolá-li,

a ho nepouštijí ido edh, nebo by irozsel ješt vtší
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bliudy. A talké s Jeronymieim je teba brzy mdlati konec.
Slbva Zi!km)undova zaslechli pan Chlum s panem z
Dube, kteí stáli opodál u okna. Vrolamnoist Zik-

mundova fpirojevila siím nejlépe.

Hus vdil dobe, že brzy nastoupí svou ce&tu po-

slední. Chystal se n'a smrt ,s !myjslí'pokojn(0'u a pevmou.
Znovu psal listy miilým' svým v 'Ko&tnici i v Cechách.
Na každého zváš vzpomíii^l a pamatovali. Dkuje
všem za "to, co mu idobrého prokázadi, zvlášt panu
Ohlumovi. Napomíná všech, aby bylli pametlivi zá-

kona božiíJio, a dokazuje, m nemižie odvoiliati, protože
,n;eim'že dáti pbiharšeiní lidu božíimii, j)e,inuž vždy ká-

zal o trjplavoisiti a stálosti v poznané pravd.

Z^llovstný Midhal de Calisis ztirpcoval pos'l,e)dní

chvíle Huísova živoita. asto docházel do vzení a

sitrážcm vyprávl: „Již v miijosti boží toho kacíe u-

pálime; všalk jsem já ipro noj vydailímmoihio zlatých."

S Pálielm se Hus smlíil n|e'dloiuho ped smrtí.

Koncil zaíím vyjednávali s Husem o zpsobu od-

Vfolání, ale bez výsltedku. Byv pložádán, aby dal ko-

nenou odpov, prolidásil Hus i. ervence, že nemže
oviolati, nedhitje potulpiti pravld.y. Na žádost Zik-

mundovu odebrali se Jaii z l^liinúnm a Václav z Diubé

v prvbdu (ty biskup, aby ji&j vyzvali naposiled, by

odvolal. Jan z Chlumiu píravil : ,,Miste Jene! Jsme je-

nOm laikové a nemžeme ti ra|d'iti ; uznáváš-M, žes

viinen,, neostýchej se odvolati. Jestliiže všalk tvé isiv-

doimii úkazu j;'ei, že nejsi tmi 'kusy viniem, ne;z.apíirej

praMdíy a seitrivej v ní až do 'srtiirti '/' 'Mislr s práem od-

povdt: ,,iPla!He Jene, vz, že bych rád p'dk'órn 'oá-'

volali, kdybych byl o lepším pouen-"
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Hi^ed firuhého dne, v sobotu 6. ervance (r. 141 5)
sešel se celý sbotr v ikostnickém krvstele biskuipakém k
sez&n'! slavnému a velmd 'diiiiležitémii. Zrkmund Sjedl

na povýšeném trin ,,v plném lesku svého majestátu"'.

Uprost/ed chrámu zidivi'haIo se malé lešení na zpsob
stolu a na nm do výše trel kuj, na nmž bylo za-

všeno me&nií roucho knžské.

Do'kud trvalka sla)vná mše, musel Hus ekali v

pedsíni chrámové mezi zbrojnoši. Když byl uvieiden

dovnit až k lešení, poklekl a id)l'ouho se modli'1. Za-

tím nad Tfím hmHa slova 'kazatelova, který si vy-

bral 73, 'pi^edmt své íci slova sv. Pavfa, ,,aby zirušeno

bylo tlo híšné."

Po kázlání byly teny a ihned jako kacíské od-

souzeny mnohé -lánky Vikiefovy. Pak pišla ada na

Husa. Taiké z jeho ^pis 'bylo ctielno a cxclísouzano na

30 lánk ;
paik znovu pedíítány žaloby a výpdvdi

svdeciké. Svdkové však iniebyli jmenidvánii., uvádna
toliko jména jejich úad. Když se Hus ohtl hájiti,

níVaíidill :p^|dseáa sboru, aby ho žoldnéi násilím pi-

mli 'k mlení. Obžalovaný vrhl se na kolenla a obrá-

til zraky své vzhru. 'Když však tena byla dosud ne-

slyšená "výpovcr svdecká, že Hus vydával se za
t v -r t o u ib o ž s k o u 'd s o b u, bleidlé flíce jeho zrudly

spravodllivým hnvem. 'Híl'asit ohrazoval se proti této lži

žádaje, aiby Svdek byl jmeinován. Ajei biskup, toucí

obžalobu, odpovdli: ,,Nenií ipotebí, aby nyní byl

jmenován."
Kdvž byíly peteny všecky lánky, z nichž byl

Hus vi.nn, ])ovstal jieden biskup italský, ab\y peetl
rozsudek nad Husem i jeho spiisy. Spisy odsouzeny ke

sípálenlí. Obžallavaný p^k p^ohlášen za zjevného ka-
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íe, iponvajdlž 'kíázajl uení blludné, pohoíršlivé i od-

bojiné, zaveidl rmnoho lidí, tupil! /e^t a moc apoštolské
stolice i á)kve a zarputile trvá ve svém bludu : Proto
bude sesazen s knžství, zbaven pijatého svcení a

pedán svtské spravedlnosti, protože církev nemá s

ním již co iiniiti . . .

Nato naídil sbor aroibis'kupovi mijániskémiu a

šesti 'biskuipm, aby kacíiei odisvtili. I postaviili ho na
lešení, oiblokli jej v mešní rioucho j'ako ke mši a do ru-

kou mu vložili kalich. Takto odného tázali se ho
znovu, chce-li odvojlati své bludy. Hus prohlásil s p'lá-

e'm, že n|e|miže býiti lháem ped tváí pán a dávati

poíhoršení ilidu. iBiiskupové pak pikroili k odsvcemí.
Odali mki kaliícih a eklli :

,,
Jidáši zloece/ný, že jsi o-

pustil radu pokoj^ei a s Žvy jsi v radu vešel, odnímáme
od tebe tento kalich vykoiuipení.** Hus oldvtil: ,,D-
vuj i v Pán'a Boha všemiolhoucího, pro jehož jméno
too poihoršíciní trpliv snáším, že oin kaliciha ode mne
neodj m|ei, ale doufám pevn, že dnes v králoiviství jeho

budu jej píti.'' A podobn snímali s nho roucha boho-

služebná a pronášeli nad ním hroizná zloeen'í, jak bylo

pedepsáno. Posléze mli zr/ušiti i jeho knžskou pleš.

Mezi biskupy však nastal spor o to, jak se to má
státi*). Hus s úsmvem pravil: „Aj, tito biskupové se

neumjí ješt srovmati v mém trýznní/*

Když i tenito smutný obad vykonali, postavili na

jeho hlavu papírovou korunu, asi loket vysokou. Byli

na nií nakreisleni ti erti, sápající sie na kacískou duši,

a pod nimi nápis: „Hic est haeresiaírohia" (Tento jest

arcikací). Pak pronesli biskupové taito poslední slova:

) Nkteí chlli vyholiti pleš bitvou, ostatním stailo, poruSiti ji nžkami.
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,,Církev již 'nedice s tebou niicho míti; tlo tvé ode-
vzdává moci svtské, duši paik áblu/' Hius dl jim
na to: „A já ji porouiím nejdiobrotivéjšímu pánu Je-
žíši Kristu/' Spativ korumu pa,píirovou, pravil : ,,Páii

mj Ježíš Kriistus uráil néisti pro mne bídného tvrdší

a tžší trnovioiu korunu, a byl nevinen; protož já bíd-

ný híšník poinesu pokorn tuto mnohem lehí, by
rouhavou, pro jeho svaté jméno a pravdu/'

Zikmund naídil hned falckra)bti Ludvíkovi, aby
se postaral o potrestání kacíovo. Ten peiiiall jej kon-
šelm kostnickým. Zatím cio sbor pokraoval v jed-

nání, shromáždillo se ped chrámem iooo zbrojnoš a

v/e|lii,ký zástup zvdavc.
Když vysoiupil Hus z chrámu na hbitov, uzel

hranici, na rúž h(;ely jeiho spisy. Usmál se, jaitóo by
chit'1 íci, že slova jeho dobe jsou uložena v ardcicl]

jeho pátel ve vizidiálieíné vlasti a že se nikomiu nepodaí
odtud je vypuidíti. I kráel dále ik smrti krokem pevným,
zpívaje žailmy 'ndbo sie moidil'e. Za mstsklou branou lid

nesml hio již provázeti. .

Když pišli ma poprafvišt ped pipravenou hranici,

paidl Hus na 'kolena a nábožn se modlil. Tvá jeho byla

vcscla. 'Na otAzhu, neclice-lii se vyzpovídati, odpovdl
kladn. Ale kidyž knz chitl mu dáti rozhešení jen poli

podmínikou, oldviodá-li bRiidy, odsou'zen'e'c odlmítl. Chtl
ješt promluviti k lidu, ale nelbylo mu to dovolíeino. Kati

svlékli s nho ernou siuk»ni a |)ivázali ho provazy i e-
tzy k jakémusi sloupu a to taik, že tvá jeho byla obrá-

cena k výchoidu. Když však nkteí pralvilli, že se to

nesluší na (kacíe, byl obrácen tváí k zápaidu. Pod nohy

polbžilii mu dv otýpky slámy a kusy i^ííví
;
jeho tlo

obložili dívím a slámou kolem dokoa až po bradu.
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V poskdriií okamiži'k piahvátail poísel Zkmíundv a vy-
izoval králiv vzkaz, aby odvolal a tak se zachoval pn
život. Ale Huis, upíraje oi k in,e)bi, odpoivdl hlasit:
,,B h mi své id e k, že tm vcem, které jsou
mi falešn ip i:' i p s á n y, j s e m neuil. Hlavní
II mysl mého kázání, uen í, p saní a j i n ý c h
s k u t Ik mých b y [, a b y 'C h H d i v y v e d [ z h í* í-

c h u, a v té pravd, k t e r o lu jsem psal, uil
a k á z a 1 ze zákona božího a z výklad sva-
tých doktor, dnes veisie'le chci umíti.''

Na dané znamení kati zažehi-i hranici. Sotva vy-

šlehly první plameny, ozval se mohutný hla.s muoeidni-
kv, zpívající žailm : „'Kriste, synu Boha živého, smiíLuj

se nad námi!'* Bloij Husiv se smrtí netrval ilauho.
Nebe bylo 'miilosrdnjší než nelidští katané a zikrátilo

jeho muka. Zadul silný vítr, pfemen se vzedmul a šlehl

Miiistrovi idio tváe. V nikolika okamžicích zmlkl Hus
niaivždy a istá jeho duše spla ik nebestm . . .

Z rozkazu fakk/r.abte spálili kati i suikni Husovu.
Poipetl a všedky pozstatky po lldacíi byly pdl/ivé se-

brány a uivrženy do Rýna. Báli se katané, že by Ce-

chové vci ty odinesli s sebou dO' Cech *a tam je uctívali

jako drahou památku na svého miuedníka ...

n
Tžký boij byl dobojován! Církev mla dosti moci,

aby zniila tlo Mistrovo. Ale zniiti jeho
ducha, j le h o uení, nedovedla. Marn se t-
šillia isvým vítzistvím nad eským kacíem. Vítzem
v d; 1 o u h é m, nerovném boji zstal On, v e-

liký, svatýnášmistrjan!

P D



XI. Význam mistra Jana Husa.

Národ e(S'ký nezalekl se hrozeb a trest, kte-

rými miu vyihrožoval snm kostmický, nezekne-Ii se ka-

cíského uení Husova. Svdectvím toho je;list 452 pá-

n eských a liioravských, kteí 2. záí 141 5 ohradili

sie idlratzn ípiroti 'Upálení Husovti a v/^nní 'Jero-

nýmovu. Kidjyiž paik dne 30. il<jvtna 1416 upálen byl i

mistr Jeironym, vypovdli echové p o s 1 u š-

n Ois t církvi í m s 'k é. A když ím vyhfá'sil proti

nim kíž jalk-o kdysi proti pohanm a Turkm, dovedli

,,boží bojovníoi", nadšení pro zákion boží, ja'k jej hlá-^

sal miistr Jan, mnohiokrát poinatziti nepchledíiá vojska

kižácká. KJdyž ím po dlouhé 'válce poznaíli, že eských
kací poiraizi^ti nellze, poizval je velmíi pátelsky na no-

vý církevní snm db Balsilleje (ve Švýcaich) a sliiboval,

že ,,sám Duch svatý bude: so'U'dcem nejvyššíím". eho
si marn v Kostniici páli Hus, toho dosaženo nyní: Ka-
c í š t í* C e c h o v é mohli is v o b o d n ped ce-

lým sborem hájiti s v é 'h o mínní, 1 e n 'o v é

sboru p ik n j e v y s '1 lel c h 1 i a s n a ž i 1 i s e v š e-

možn je pesvditi. Ba^Io to nomialé vítzství

mravní, jež bylo i vítzstvím Husovým. Ale ve-

iHiká ást národa esikého, Táboí a pozdjii' eští brati,



58

n'e(pála si již icilohiójdiy s církví', rozieš<la se s ni úplné
a žiila svým samositatným životem náboženským. Tá-
boí a Deští brati, kteí znamenají vrchol velikého hnu-
tí, zahájenéhio Husem, stali se kacíi vdomými a sku-
tJeiónými. Ale „'kacíství'' jejich dle slov Fr. Palackého
znamená nový vk v djiaiách lidstva.

Poznali jsme niadšené úsilí mistra Jana Husa o ná-
pravu mrav. Vzorem 'kesanského života byl mii ži-

vot Kriiistiv a prvnícih kesan. Sám životem bez-
úhcminým dával posíhicham svým záivý píklad.
Mrsivokárná inniost jiClho mla brzy veiliký úspch.
Písný mrav staroicsk}^ v;racel se do nejširších vrstev

qáiroda našeho a byl zvláš't zaveden v adách ,, božích
bojovník" Žiákových.

Tak pisdbiil Hus pedevším nábožensko^
in r a v n . i

Cinnoist Husova má též znajný význam soci-
ální. Tehdy bylly v Cecháclh spO'ry mezi šlechtou a

ujamenými seidlláky, m(e(zi boihatýrn knžstvem a ostat-

ním lobyrvatelistvem. Hus tžce to nesl a volal po ná-

prav. Zniáime již je'lio názor, že círikev oiemá míti

statk. Hlásal! rloivnost všech lidí ped Bohem i ped
liidlmii. Demldkratické zásaldiy jeho uveli ve s'kutek Tá-
bbi a eští brati, kteí neiciniji rozdílu mezi uroze-

nýjm (šliechticem) a nieiuiriozeniým, nazývajíce se bratry

a sestrami.

Hus hjyl d Id b r ý ím, u ;v d o m 1 ý m C e c h e m^

jaik o toimi svidlí zvllášt jeho zásluhy o vydání dekretu

kutnohorského a mnohé jehio výroky, nám již známé.

Vtšinu sivých spis napsal esky. Do jeho dí.>by psal

kaiždý spisovatieil eiský náelím svého kraje, nebo ne-
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bylo dosud spisovného jazyka 'es-kého. Ncibylo ani jied-

n(o)tného 'pravopisu. Hus uóinil zde nápravu. Po delším

studiiu sestavil velmi dumy slin pravidla eského pravo-

pisu, jímž s mienšími zmnami píšeme dosud'''). Hus
psial náeím pražským a náeí to vlivem jeho spis
staiUo s-ei spisovným jazykem eským. Tak stal se za-

kladatelem novodobého p í s c m n i c t ví m a-

š e h o.

•Mistr Jan Hus byl hlasatelem, neohrože-
ným zastáncem pravdy. Až do jeiho doby byla

církev jeldUným zdro|j(eim pravdy ipro vící. Vše se po-

dlrlolboívialo „u-ewí prelát". Hus však zkoumá, má-li

uenií jejich pijmoiiti nebo je zavrhnouti. Uznává za

pravdu jen tb, co je svlrzenio Písmem a rozumem.
Tak na pítkM žádali, aby nesprávnost "k>aždého lánku
VikUefova byla dolkázánia Písmem a ,,neomylným
rozumem'*. V ,,PostiI'le''' radí, a'by lidé prelátm ne-

vili, nýbrž
,,
jediné v to, co Pílsmo svaté velí a sivti

a což r o iz u m p r a v ý u 'k á ž e*^

Hus žádá, aby ka^ždý kesan o všem pemýšlel
a hledá,! smysli všeho. Nemá slep viti, nýbrž poraditi

se díve siei svým rozumiem. Poznanou ipravdu má
každý ,,pevn držeti''. Die Husa ,,nesmí pravdy pou-

tati nikdo, am pa)pež, ani biislkup", takže doviotoo je

knzi kázati slovko 'boží svoboídm beze všeho om.ezeuí.

Hrozná smrt, kterou mistr Jan podstoupil, íd se

svými slovy „Blra pravdy až do smrti!", oblévá jeho

postavu svatozáí muiedniokou a zjednává mu úctu

i podiv všeHio vizdlaného lidstva. Ale význam jeho

*) Latinská abeceda nemla znaek pro mkké hlásky a dlouhé samohlásky
eské (mísio psalo se czz, míslo ž --~ zz, mísfo á - - aa a pod.) Mus mkkost
naznail tekou ( = , ž — : ž), délku árkou. Také stanovil, kdy se má psáti

i a kdy y. eští bratí zavedli místo teek kliky nad ^mkkými souhláskami.
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smrti zvtšuje se tím, z a j i p o d s t o u p i 1. Je jiisto,

že Hus odchýlil se v mno'hóm od uení tehdej,ší církve.
Velice mu uškodilo u jeho soudc, že se nechtl názor
svých zíci žádaje, aby byl o nesprávnolsti jich pe-
sviden z iPíismla. Tím pisvojoval nejen
sob, nýbrž i každému k e s f a ini u právo'
v 1 a sn í 'h o sou Idl u ve vcech víry, což ovšem
bylo „kacíské", nebof tehdy jediným nejvyšším roz-

liioidím byila církev ímská.

Dle stedovkých názor cíi-ikevnícli byl Hus :k a-

cíieim — a iv to^m je práv veliký výztnam jeho pro
veškeré lidstvO'. Pbdstoupii hndinný, neravTiiý zápas
s imocnou círikví žádaje., aby kažidý .lovk sml užíva-ti

rozumu i ve vcech víry. Za toto právo jedno-
tlivcovo na vlastní pesvdení vstoupil
H u s iVi a h ir a n i c i a d o b y 1 s i t a k n á r o !k na n c-

h. y ii o u c í v d i n o s t ^ v š e h o v z i li 1 aj n é h o I i d-

s t v a.

*

Zveme s hrdé iniárddem Hiisiovýin. Ruku na

STdce : Máme právo k amlu? Každoron oslavovali

jsmie Husa, al'e vtšina z niás, b'o,hužel, vidía v oslav
té jen pfllameny a slávu, slyšelta ei a liuidjbu — srdce
a iny fc y 1 y v š a k Idí a 1' lei k o od H u s a !

Jsme nyní' svobodni. Ale tím není ješt obrození

niaše dokoináno, ne'bo stailídtá poroba, a výichOv:a

jezuitská poikaízila naši povahu. Nic nestojí nyní v cest,

aíbychon se dle zásairii Mistrových dbrodiii „v duchu a

pravd.'^

Mjme v ž id) y ped oima záný p í-

k li a 'd v e H k é h o muedníka k o s t n i c 'k é h o !
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B'u'me"vždyc'ky dobrý.mi, uvdomlými
Cechy,, a Wi š ^ k n i ik o 1 i v j e| n slovem, nýbrž
srdcem a ii'neni! K tomii vybízí nás Sivatá pa-

miá'ka miistra Jana Husa, 'ktará vdlá k nám dále, a b y-

c 'h o m byli dobrými, m r a v n 3' m i 'lidmi. Vy-
bíizí nás, a b y c li o m 'V š i c h n i k o n a 1 i svou p o-

V i n n o s t !k n á r o iu, o b c i la rodin, abychom
s e „im i 1 o V a 1 i vespolek, -d 'o b r ý c h násilím
t í a € i it i '11' e d a 1 i a pra v d y 'k a ž d é m u páli".

• Z >v 1 á š t V y, m ili a 4 í) pátelé,, zapište
si t e n 1 10 vzácný o d !k la z Husv td, o s r c í

s v ý c h , a žijte v ž 'd y dle nho! Pak budete
''s e moci ip r á v e m n a z ý 'v a 't i dtmi mistr a

Jana a iny s v ý mi i z b ii d u j e t e M u n e j k /r á s -

n j š í pomník, jaký kdy v n ý n á r o .di p o-

s t a AM 1 nejslavnjším syn ni s v ý m . . .

D
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SLOVNÍEK.

Antikrist (antí = proti), lživý Kristus, cfábel.

Bílá hora, nízký vrch západn od Prahy, na nmž dne 8. listo-

padu 1620 zvítzil Ferdinand II. nad eským vojskem-
Bitva ta pinesla národu našemu otroctví ducha i tla.

Demokratický = lidový-

Diecése, území církevní, spravované biskupem.

Filosof = mudrc, myslitel.

Jezuité pišli do Cech (v polovici 16. stol.) hladcí a sladcí,

ale již s pevným úmyslem svésti rozhodný boj s eským
„kacístvím". Po bitv na Bílé hoe násilím obraceli eské
nekatolíky na víru ímskou- Statisíce eských knih spálili

na hranici. (Pette si Jiráskovu knihu „Temno"!)

Kací, lovk, jenž se v nem uchýlil od uení církve ímské.
Kacíe trestala církev smrtí.

Kanovník, len kapituly.

Kapitula nazývá se sbor kanovník pi vynikajících chrámích,
jako na p. arcibiskupských, biskupských a j.

Kardinál, arcibiskup nebo biskup, mající právo voliti papeže.

Kultura = vzdlanost.

Majestát = .velienstvo"; majestátní = vznešený.

Preláti, vysocí hodnostái duchovní, jako arcibiskupové, bi-

skupové, pedstavení klášter (opati).

Sociální = spoleenský. ^
*

Universita, vysoká škola, dlila se ve stedovku na fakul-~
ty: svobodných umní (nyní filosofickou), bohosloveckou
(i theologickou), lékaskou a právnickou. V ele univer-
sity stál rektor. Po delším studiu na universit stal se
student, složiv tžké zkoušky, bakaláem. Pozdji
byl prohlášen mistrem (tolik jako dnes doktorem).
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