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Mistr Jan Hus.

Když dnes scházíme od malého kostelíka Hu-
sineckého t30 Yimperské silnici, smrem ku Vráži a

paralleJn s Blanicí, uvidíme skoro na konci msteka
v právo malé stavení, ped nímž se mimodk zasta-

víme. Deska pamtní s podobiznou Husovou hlásá

nám, že se zde narodil Jan, jenž rovnal cesty Pánu,
mueník Kostnický, vdce národa, svtec Cech.

Tak popisuje Dr. V. F laj š hans ve svém velko-

lepém díle Mistr Jan Hus*; polohu rodného domku
velkého milence pravdy, vzorného lovka a slavného
echa.

Zajímavé je, že Husv domek nkolikráte vy-
hoel — ale vždy vyhoela pouze jižní ást, dolejší;

svtnika Husova zstala ušetena.
Pesné datum narození Husova neznáme — bez-

pen víme jen, že Hus se narodil mezi r. 1364 až

Vyšlo nákladem Jos. R. Vilímka v Praze a jest jedinou
moderní pvodní obšírnjší prací o Husovi pojednávající. Ti
jiné vtší eské publikace o Husovi peloženy jsou z nminy.
Rozmanitých pvodních spisk o Husovi pojednávajících jest

více jak 30().
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1376, snad r. 1373 nebo 1375. Možná také že to bylo

r. 13G9.

O prvním mládí Husov víme velmi málo. Ro-
die jeho byli nezámožní, selského stavu. Otec jme-
noval se Michal a zemel asi díve, než malý Jan do-

rostl. Starost o vychování jeho zstala matce, jež ho
uila modlit se, vodila jej do školy a k níž malý
Jan pilnul opravdovou láskou, již si zachoval až do
let nej pozdjších.

Nebyl jedinákem. Ml bratra a pravdpodobn
i sestru.

Nižšího vzdlání nabyl ve škole jD^^Q^chatické a

v Praze. Osud chudých žák byl i Husv osud. Živil

se zpíváním v kostelích a jinými podobnými služ-

bami s kostelem souvisícími.

Na universit pobyl od r. 1387—1391, tedy v dob
spor, jež vypukly mezi mistry o prebendy na tech
koUejích uení Pražského, jemuž ponejvíce misti n-
metí udávali tón. Tenice uklizeny v r. 1390 v tom
smyslu, ab}" vždy pt kollegiatur osazováno bylo

mistry z eského národa.

Y roce 1393 stal se Hus bakaláem theologie a

v roce 1396 mistrem svobodných umní i uitelem
na vysokých školách pražských, t. j. poal na uni-

versit pednášeti.
Roku 1400 byl vysvcen na knžství, k nmuž

jej vedla — jak sám piznává — nadje na dobré
bydlo.

A již roku následujícího byl dkanem fakulty filo-

sofické a r. 1402 stal se i rektorem vysokých škol.

Téhož roku jmenován byl zárove kazatelem pi
kapli Mláátek, jinak zvané kapli betlémské (Betlém =
dm chleba živého) založené r. 1391 rytíem a rádcem
krále Václava IV. Hanušem z Múlheima, jenž si vý-
slovn pál, aby v ní dvakrát denn byla konána



eská kázání v náhradu za nmecká kázání farská,

jimž lid nerozuml.
Pedchdcem Husovým v kapli betlémské byl Jan

Protiva 1 1391— 1401), žák slavného paížského mistra

Matje z Janova.
Hus vložil se v úad kazatelský s láskou jemu

vlastní a brzo takka srostl s posluchai svými a stal

se jejich milákem.
Úad jeho ml i vliv na jeho osobu, jež se stala

písnjší a pi tom také vroucnjší.
Kazatelská innost Husova v Betlém trvala deset

let a Hus získal si jí píze a oblibu v nejširších

vrstvách lidu a nepíze a nenávist pak v tch kru-

zích, jimž adressoval tak mnohou a mnohou trpkou
vtu svých kázání.

Víme rádi, že žádný eský kazatel nedovedl
tehdy podati tak dkladné pouení o manželství, tak

jadrn vyložiti desatero božích pikázání nebo tak

vroucn oceniti modlitbu; le nejvíce nám imponuje
Hus kárající zloády v knžstvu se množící. Pro, po-
víme pozdji.

Hus rozeznával s AViklifem, z jehož spis erpal,
knžstvo Kristovo a Antikristovo. K prvému poítal
svoje stoupence, již šli celým svým životem ve šlé-

pjích Krista, k druhému ony, již šli ve šlépjích
židovských farize.

Když se mu ve zlé vykládaly tyto názory, od-

povdl traktátem Quaestio de arguendo clero
pro concione a ukázal na stejné reformní snahy
Kristov}',

Bylo tolik teba tenkrát reforem. Byla to doba,
kdy rozkol papežský vznikl v církvi, rozervanost. ne-

spokojenost zmáhaly se v knžstvu, toužícím po moci a

tuném soustu a tato rozervanost nabyla vrchole, když
o papežský trn poínají se rváti dva papežové a po



sumu pisamském, jenž ml odstraniti dvojici, do-

konce ti papežové, kteí se navzájem potírali, dávali

v klatbu a špinili. Skandalosní obraz úpadku církve

a církevního života byl dovršen.

Hus vystupuje s rozhoením proti tmto zloádm
a ukazuje veejn, jak tyto církevní hodnostái bez

ostychu iní z církve peleš lotrovskou.

A obliba jeho rostla. Davy lidu hrnuly se na ká-

zání Janovo do kaple Betlémské. A není také divu.

Ten, kdo peetl aspo nkterá z jeho kázání, ví, že

pi vší jednoduchosti vynikají hloubkou a prohátý
jsou teplem istého srdce Husova. Velý cit pro trpící,

jasný rozhled o píinách jejich utrpení, duch revolty

proti tm, kteí utrpení toto zavinují, vyzauje ze

všech jeho kázání, jež nesou se vždy duchem Kri-

stovým.
„Miluj bližniho jako sebe samého — a udeí-li

t kdo v pravé líce tvé, nastav jemu i levé" — ^^'to

dv vznešené zásady Nazaretského, na nichž stojí celá

stavba íilosoíie Lva X. Tolstého, uplatuje Hus
celým svým životem.

Hus z poátku nebyl oblíben jen v lidu, ale byl

i v pízni u arcibiskupa Olbrama
;
ba stal se i zpovd-

níkem královm^ Žoíie. Arcibiskup Zb^^ik z Hasen-
burka uinil ho svým dvrníkem, jmenoval ho ka-

zatelem pi synodách dieoesních a v mnohých a mno-
hých dležitých vcech ídil se jeho radou. Když
však Hus zástupm lidu ukazoval na nemravný život

knžstva, propukla proti jeho osob v adách posti-

žených nevole, následovaly žaloby a oerování ti ped-
stavených mistra Jana a Hus považován za svdce
lidu a prohlašován za nebezpeného kacíe. Odpor
proti viklifismu, jenž ovládal nauky pednášené na

pražské universit zvedl se i proti Husovi jako pro-

pagátoru tohoto uení.



A odpor tento stal se ješt intensivnjší, když
k protivám pidružily se otázky církevn politické a

národní. Nmci mli, jak známo, dvoutetinovou vt-
šinu v úadech i beneficích pi universit, žactvo ne-

eské pak bylo rozdleno dle vzoru paížské univer-

sity na tyi akademické národy: bavorský, saský.

polský a eský. Ponvadž pak ti první byly vlastn
národnostn nmecké, mly íseln typtinovou pe-
vahu oproti ptin student eských.

Jakmile pak král Václav z politických dvod
postavil se proti papeži ehoovi XII. a naproti tomu
Hus a jeho pívrženci na universit a v národ pi-
dali se k nmu, nutn se musel rozejít s arcibiskupem
a nmeckou stranou v uitelstvu vysokých škol praž-

ských i s církevní mocí v Cechách vbec a tu od
roku 1408, kdy arcibiskup zbavil Husa úadu syno-
dálního kazatele až do roku 1412, kdy opustil Prahu,
Hus je neustále v boji.

Spory byly piosteny, když zaaly snahy o ukli-

zení dvojpajDežského rozkolu. Nmci stáli pi papeži,

eši proti papeži. Nmci proti sboru kardinálv, jenž
chtl rozkol uklidit, eši stáli ke kardinálm.

Aby král zlomil církevn politický odpor vtšiny
universitní, na nátlak Husv památným dekretem,
daným na Horách Kutných 18. ledna 1409, pisoudil
eskému národu, jakožto domácímu, ti hlasy proti

jednomu hlasu všech tí národ cizích.

Tím dostalo se pražské vysoké uení Cechm a
bylo pes to, že pt tisíc cizích mistr a žák se ze
zem vysthovalo na naši iijmu hospodáskou, slavným
vítzstvím eského národa. Hus získal na oblib u krále,

jemuž poeštnou universitou dal mocného spojence.
Brzo však nastal obrat. Arcibiskup pražský uznal

papeže Alexandra Y. a žaloby na Husa se množily a
našly si cestu ke kurii. Yj^dán byl rozkaz, aby všecky



8

spisy Wiklifovy byly vydány arcibiskupovi a spáleny.

Když Hus a s ním universita se rozkazu vzepeli,

vyena byla na neposlušné klatba a 16. ervna 1410
pece spáleno bylo dv st svazk AViklifových knih.

Hus odvolává se jménem celé zem k papeži. Lid a

studentstvo se boui, berou Husa v ochranu, hanlivé

písn na protivník}^ ozývají se po ulicích, knžím za-

brauje se konati obad}^, Hus, Jakoubek ze Stíbra,

Simon z Tišnova, Prokop z Plzn a jiní veejn háji

spisy Wiklifovy a Hus sám pak dále káže v kapli

Betlémské za nesmírného rozruchu posluchastva.
15. bezna 1411 vyena na Husa nová klatba.

Ale lid, staromstští mšané, zemane i dvr jdou za

Husem. Zdvodnní obliby Husovy a nadšení pro

nho budiž úkolem nejbližších ádk.
Kdo chce poznat a ocenit dokonale Mistra Jana,

kdo chce poznat a ocenit jeho innost kazatelskou,

reformní nebo literární, kdo chce poznat a ocenit jeho
význam sociální a národní, musí sáhnout k jeho spism,
v nichž uloženo je celé to bohatství isté duše jeho.

V každé ádce — a tepe zkaženost v církvi, a pro-

testuje proti utiskování chudiny, píící se pravému
kesanství — slyšíte tlouci šlechetné srdce Husovo.

A což ta jeho odvaha, s jakou postavil proti
církevní autorit rozum! Y pojednání o „P(?-

sliíšenství" smle prohlásil: „Proti ádu a v n e-

slušnýchvcech nižádný není dlužen, aby
poslouchal. — V nespravedlivém pikázání prelá-

tov nemá poslušenství držáno býti. — Z spraved-
livé píiny hodné jest neposlchati pi-
kázání papežova."

V „Postille" odsuzoval Hus svtské i duchovní
vydraství. Volá : „Bda zlodjm, lotrm,
námstkm Jidášovým, biskupm i jiným
knžím, lakomcm i svatokupcm, jenž



almužny chudých lakom držíc aneb zle
utracujíc.«

Žilo tehdy knžstvo život nádherný, mrzký a

rozkošnický. Pouze ])i kostele sv. Víta lenošilo 300
tchto pijavic na blahob\^tu lidu! Majetek církevních

hodnostá byl obrovský. Pes 400 vesnic náleželo

k pražskému arcibiskupství.*) S hokostí konstatoval
Hus v kvtnou nedli: „Kristus Vykupitel pijíždl
na slavnosti do Jeruzaléma pokorn a skromn v jedno-
duchém rouše na oslíku. Naši papeži a biskupové jezdí

do kostela na velikém bílém oi nebo na hengstu a

v nejvtší nádhee i pýše peveliké."
A zloády v knžstvu se šíily. „Sluhové boží"

prodávali úady, vyrábli zázrak}^ lid mámili a pi
tom „knžství smilstvím, lakomstvím neb jiným híchem
prznili."

A proti takovým sluhm božím Hus psal, kázal

a horlil. Nabádal lid k návratu k prvotnímu kesan-
ství, útoil na papeže pro kramaení s odpustky, proti

duchovním i pánm pro odírání chudiny a hlásal, že

více sluší poslouchati svdomí, než papeže, krále i knž-
stvo. Lid ho za to miloval, knžstvo nenávidlo.

A nenávist knžstva rostla. Obžalovali Husa z ka-

cíství a pohnali k zodpovídání na církevní soud do
Kostnice.

Císa Zikmund dává Husovi ochranný list.**)

*) A. Pravoslav Veselý : Hus a jeho doba.

**) Ochranný list Husv znl : „Sigmund, z milosti Boží
král ímský, vždy rozmnožitel íše — všem vbec a jednomu
každému zvlášt z knížat církevních a svtíbkých, vévod, mark-
rabí, hrabat — a úadník kterýchkoli mst, mstys, vesnic
a míst — milost královskou a vše dobré fpejemei.

Ctihodní a urození, vzácní a vrní milí! Ctihodného Mistra

Jana Husa, svaté theologie bakaláe i mistra umní, listu to-

hoto ukazovatele. kterýž práv nyní z království Oeskélio se

ubírá na snm obecný, jenž v mst Kostnici konán býti má,
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Sotva že Hus do Kostnice pišel, byl jat, vznn
a ped soud postaven a vyzván, aby své ueni od-

volal. Hus ale neodvolal a v tom je jeho velikost.

Než-li by zapel svoje pesvdení, než-li by zradil

svoje heslo : „Hledej pravdu, slyš pravdu, uc pravdu,

miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, bra pravdu
až do smrti, nebo nade vším vítzi pravda",
radji volil smrt, nebo „lépe je pro pravdu smrt
trpti, než pro pochlebenství asnou odplatu vzíti".

Když pak Hus pes všechen nátlak se strany po-

chop církevních stojí pevn pi svých zásadách*},

je souzen a také odsouzen k smrti upálením.**)

a kteréhož jsme v ochranu a záštitu svou a posvátné íše pi-
jaii, vám všem viibec a jednomu každému zvlášt z phia srdce
doporuujeme, žádajíce, abyste jej, když by k vám pibyl, vlídné
pijali, píze jemu prokazovali a ve všem, cožbykoli k rychlosti

a bezpenosti jeho cestování na pevné zemi i po vodách sm-
ovalo, ocliotnou vli se mu propjiti žádali i povinni byli,

jakož také veškeré pekážky odstranivše toho dopustili, aby on
se svými sluhami, komi, vaky, zavazadly a všemi jinými vcmi
svými, jakýmikoli prvismyky, pístavy, mosty, zemmi, panstvími,
okresy, pravomocnostmi, msty, mstysy, hrady, vesnicemi a

jinými místy vašimi kterýmikoli beze všeho placení njaké dávky
estného, mýta, dan a jakéhokoli jiného poplatku projíti, státi,

zstávati a se navrátiti mohl, jakož abyste také pro nj a jeho
lidi (suis=:jeho svoje£), kde by poteba kázala, o bezpený
prvod se postarati volni a povinni byli, ke cti a z uctivosti

královské naší majestátnosti.

Dáno ve Špýru léta Pán 1414 dne 18. íjna, v království

našich : Uherského v 23. a ímského v roce 5.

*) S pláem obrací se k lidu a dí : „Aj, tito biskupové
vedou mne, abych odvolal a odpísáhl, ale bojím se tak uiniti,

abych nebyl lháem ped tváí Pán a též bych svdomí a

pravdy Eoží neurazil, ponvadž jsem nikd}^ nedržel lánk
tch, spíše kázav jim na odpor, a abych nedal pohoršení i ka-

zatelm i tm, jimž jsem kázal."

**> A když ho odsoudili i s knihami, jež kd}' napsal
i s tmi eskými — jak kdosi dobe praví — jichž sbor ani

nevidl, padá na kolena a modlí se: „Pane Ježíši Kriste, odpust
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Posazena mu na hlavu papírová koruna s nápisem
„Ejhle kací!" a veden na hranici. „Dsný boj smrti

netrval dlouho ; žalmy zpívaje, k nebi hled, brzy

obklíen bj-l plápolem odevšad vyrážejícím : vítr se

zdvihnuv, šlehnul mu jej do tváe, takže v nkolika
okamžicích, ani nehlesna, zalknul se. Kosti jeho spe-
ráženy, lebka rozbita obiichy a prach jeho hozen do
Rýna . . .

Tak miloval Hus pravdu! Pro ni i smrt pod-
stoupil.

Ješts hranice, zarovnán dívím, volá : „Bh jest

mi svdek, že jsem tm vcem, jakýchž mi skrze

kivé svdky piítají, nikdy neuil : ale první úmysl
mého kázání a všeho jiného mého jednání a psaní

byl jest zajisté ten, abych lidi vyvedl z liíchv a na
té evangelické pravd, kterou jsem psal, uil a

kázal ze zákona Božího a z výkladii svatých doktorv,
dnes vesele chci umíti." To byla poslední slova Hu-
sova k lidu.

A nechme dále líiti bh událostí Antonína
P]-avoslava Veselého:

Mistr Jan Hus skonal, ale Cechy staly se je-

vištm zápas, jaké nevidl svt. Prostý lid eský,
s hrstkou drobné šlechty, tém jako jeden muž zvedl
jeho uení na svj široký štít a dal se v boj s celou

zpátenickou stední Evropou ...

Pokrok a reakce dsn se utkaly : hnutí husitské

a táborské, které representovalo touh}- po svobod
svdomí, po uvolnní z náboženského útisku a po
osvobození sociálním i národním, vstoupilo ve velko-
lepém rozmachu na svtové jevišt. Prostí sedláci a

mšané dle Palackého prodávaly své statky a táhli

všem mým nepátelm, prosím tebe pro veliké tvé milosrden-
ství. Však víš, že na mne kiv žalovali, kiv svdili a bludy
na mne svalovali. Odpust jim pro nekonené své milosrdenství."
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se ženami i s dtmi na místa spolených tábor, kde
„skládali peníze do rukou knzi, jako kdysi první
kesané k nohoum apoštol. To pak uvedlo skutkem
hned na poátku jakýsi zpsob obecného jmní všech
oudv sekty této a pozdji dalo píinu k uritým
socialistickým ádm." Na táboích „spolen stolo-

vali, rozdlivše obd, který s sebou pinesli, rovn,
tak že nadbytkem jednch vyhovno nedostatku ji-

ných; brati zajisté a sestry (jak si íkali i nechtli
tehdáž rozdílu mezi mým^ a tvým."

Po prvé dostal se v Cechách k moci lid, po prvé
hrál tak dležitou úlohu v osudech své vlasti. Po prvé

nerozhodoval v Cechách ani král, ani papež, aniž

kdo jiný. V té dob veliké vzdlanosti eské,^ kdy
každá babka znala Písmo lépe než dnes knz. Cechy
byly neprohlášenou republikou . . .

A dnes? Nevíme co na nás eká, ale tušíme již z dálky

valiti se boui, která rozdrtí a roztíská všecka pouta,

která osvobodí od útisk páchaných na nás církvemi

a státy, jejich vládami a zákony.
K tomuto osvobození musíme však všichni pra-

covat a tak nejlépe budeme plnit svatý odkaz Husv,
jmenovit odkaz, jejž nám dal v celém svém uení a

ve všech svých snahách proticírkevních, protikleri-

kálních a protiímských.
V tom tkví význam Mistra Jana Husa pro lo-

vka XX. vku, že dovedl jako jeden z prvých po-

stavit se na odpor církvi a jejím representantm, že

ukázal na hroznou propast, která zeje mezi kesan-
stvím pvodním a kesanstvím církevním a že vlastn

dal základ k tomu obrodnému hnutí, jež zoveme opou-

štním církví a vystupováním z nich.

A ponvadž známe nebezjDeí kierikalismu (u nás

katolického), ponvadž známe jeho snahy a cíle, mu-
síme jako jeden muž ídit se slovy Havlíkovými:
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Brate echu, sho ernou hazuku

!

Hazuku též ímští vrazi mli,
co v Kostnici Husa upálili.

A vystoupit z církve! Tim nejlépe uctíme pa-

mátku Husovu ! Tím nejlépe budeme manifestovat za

práva a svobodu našeho národa ! Za práva a svobodu
celého lidstva

!

Mistr Jan Hus a klerikálové.

Despotie jest jen jedna na celém svt, a si má
roucho náboženské neb vojenské neb byrokratické

neb aristokratické; úel její jest vždy jeden a ten

samý, totiž zneužívati lidstvo jen za nástroj své libo-

vle a svého špinavého prospchu. — Despotie ale

v rouchu náboženském jest ze všech nejhorší a nej-

nebezpenjší, nebo zneužívajíc rouhavým zpsobem
jména božího, ukrývá lidomorný jed svj do svatyn
a zaslepuje nevzdlaný lid. Proto vidíme, že despotie

svtská vždy považuje despotii náboženskou za nej-

prospšnjšího spojence svého, vidíme, že vždy, když
pone se v lidu ujímati njaké liberálnjší smýšlení,

hned despotie svtská vyšle jezovity a liguriány proti

takovým svtlejším zásadám, aby zase poznenáhla za-

steli všechno svým rouchem. Považme jen pozorným
okem asy naše, tyto na všech stranách se vyskytu-
jící misionáe, tyto nové zázraky; vrafme se nco
nazpt v naší eské historii, kterak po porážce Cech
pišli hned jezovité, sbírali knihy, drželi misionáská
kázání a hledli všelikou upomínku na pedešlou svo-

bodu utopit svým kejklístvím: ejhle! všechno jest
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poád stejné, všude ten samý úmysl a všude ty samé
prostedky. Despotie církevní jest vždy sestra de-

spotie svtské, jedna bez druhé neobstojí a jedna také
klesá s druhou.

Proto také ob tyto despotie tak velice nenávidí
Husa a snažily se jméno jeho u našeho nevzdlaného
a v historii nesetelého lidu co njakého zlosyna
zohyzditi, myslíce, že s osobou jeho prorazí také

i blahonosné myšlenky od nho do národu vštípené.

Nám ale, kteí se snažíme o spravedlivost a svobodu
jak duchovní tak i svtskou, kteí chceme pravé a

isté lovka ušlechující náboženství s poctivou, dle

vle lidu a k blahu lidu zaízenou vládou, nám velice

na tom záležeti musí, aby se lidu strany tohoto ve-

likého muže, kterého nám již všichni vzdlaní a již

svobodní národové závidí, oi otevely, aby náš celý

národ v Mistru Janu Husovi poznal zase svého nej-

vrnjšího pítele a otce, jenž lásku svou k národu
eskému a k pravd nejvtší lidskou cenou — svým
životem zaplatil. Jako takového ctili jej naši ped-
kové pes 200 let, a jen zase dvoustoletá duchovní a

svtská despotie mohla tuto zakoennou a zaslou-

ženou úctu zniiti. S asem svobody navrátí se zase

stará úcta.

Karel Havlíek.



Pravé vyšlo! Práv vyšlo!

F. DOMELA-NIEWENHUIS:

DJINY SOCIALISMU.

Díl I.

Obsahuje v 10 kapitolách: socialism

pravku, s. starého Egypta, Persie a íny,

s. mosaický, s. starého ecka, s. v ím,
s. pvodního kest., s. ve stedovku,
s. za reformace, s. utopický, s. 17. a 18.

století — úplnou historii socialismu od dob

nejstarších až k modernímu socialismu. Kniha

tato je ojedinlým zjevem v celé svtové

literatue a jedinou úplnou eskou historií

socialismu vbec, takže se stává nepostrada-

telnou etbou pro každého, kdo chce znáti

pvod a vývoj svtového socialismu u všech

národ.

Zvláštní zetel je vnován nezná-

mému dosud socialistickému hnutí v e-
chách XV. až XVII. století.

Kniha jest zdobena adou portrét. Cena

3 K, do konce ervence 2 K i s poštou.

— Objednávky vyizuje proti zaslanému

obnosu administrace „Komuny" Žižkov,

Táboritská 15.
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