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I.

Rozumí se samo sebou, mluvíme li o nábožen-

ském hnutí eském ve 14. a i5. stol., že máme na

mysli ono hnutí, jehož nejvýznanjším zástupcem

jest M Jan Hus, tedy hnutí husitské, v nmž jíž

od dob Palackého právem spatujeme vrcholnou

dobu eských djin. Než prav proto nebude snad

nemístné — i když jen proto, aby se zabránilo ne-

dorozumní — upozorniti hned pedem, že to byly

jenom vdecké dvody, a které to byly vdecké
dvody, jež doporuovaly volbu tohoto širšího,

všeobecnjšího oznaení.

Mluvíme právem a smíme mluviti o hnutí h u-

sitském, teba jsme si vdomi, že Hus jest to-

liko jedním lánkem ve vývojovéní etze, sice

nejvýznanjším, ale pece ne jediným, ne po-

sledním, ale také ne prvním. Jako smrtí Husovou
náboženské hnutí eské se nekoní, nýbrž vyvíjí

se dále, tak také na druhé stran jest starší a

mlo svj vývoj již ped Husem. Ne náhodou a

ne bez dvod užito bylo jména „pedchdci Hu-
sovi" pro ty muže, jejichž innost práv uruje
smr i obsah pedcházejícího vývoje, a v jistém

smyslu lze oznaení tohoto vždy bájiti a užívati.

Od nkteré doby však s rozliných stran djí
se pokusy vylíiti vystoupení Husovo jako nco
umlého, nepipraveného, vzniklého bez poteby



a tém lehkomysln, z pouhé snahy napodobiti

Wyclifa a tedy bez vnitní souvislosti s tím, co

pedcházelo. Nesprávnost, ano nemožnost tohoto

mínní jest sice na první pohled patrná, ale byly-li

jednou pochybnosti toho druhu vdecky vysloveny,

vzniká tím pro vdecké badáni povinnost jimi se

zabývati, zkoumati jejich oprávnnost i bezd-
vodnost.

Odpov, která jest výsledkem zkoumání tchto
pochybností, urila práv titul tchto pednášek:
Náboženské hnutí eské jest starší než
Hus, ale vystoupení Husovo jest s tím,

co pe dcház el o, v n e r o zlu i teln é souvis-
losti ideové, vývojové a organické. Ná-

boženské hnutí eské jest pojem širší, ale husitství

jest jeho neoddlitelnou souástí. Ukázati to, bude
prvním úkolem tchto rozprav.

K tomu však pistupuje ješt jedna okolnost.

Pojem „náboženské hnutí'' jest širší také po jiné

ješt než práv vytené stránce. Vyslovíme-li

toto oznaení, již tím piznáváme, že náboženské
hnutí naše jest také souástkou širokého hnutí

svtového, že svými zaátky není ojedinle eské,
nýbrž všeobecné, že pi svém vzniku nemá vý-

luného rázu národního, nýbrž jest povahy mezi-
národní. Ovšem bží práv toliko o zaátky.
Mluvíme a smíme právem mluviti o hnutí husit-
ském, ale již tím piznáváme, že musily se u nás
uplatniti zvláštní píiny, jinde se nevyskytnuvši,

anebo aspo ne v té síle, jimiž hnutí u nás na-

bylo svého zvláštního, eského, husitského rázu.

x\le zase naopak: tyto domácí, eské prvky mohly
se k plné platnosti teprve rozvinouti, když zem
naše ocitly se v oblasti širokého myšlenkového



proudní svtového. Vytknouti místo, které nábo.

ženskému hnutí našemu náleží ve svtovém tomto

vývoji, vyložiti postup, jímž všeobecné hnutí nábo-

ženské nabývá svého domácího rázu, vytkn outi,

jak starší náboženské hnutí pechází
v husitství, to má býti druhým naším
úkolem, který arci zaasté splývá s prvým. Ne-

lichotím si pomyšlením, že by se mi to bylo úpln
podailo. Úkol jest píliš nesnadný, píliš složitý,

ale také píliš nepropracovaný, aby ho v omezené
lht i prostoe bylo možno vyerpati. Složek jest

píliš mnoho, aby je bylo možno podrobnji pro-

brati a vyložiti. Omezuji se tudíž úmysln na

stránku ideovou, dotýkaje se jiných, jako soci-

álních, hospodáských a p., jen tam, kde to ne-

zbytn nutno, a jen potud, pokud jejich vliv na

vývoj ideový se uplatnil
* *

*

K porozumní našeho náboženského hnutí a jeho

vývoje jest pedevším nutno aspo v hlavních

rysech seznámiti se se vznikem onoho nejširšího

hnutí svtového.

Bylo by kivdou, kdyby nkdo chtl stedo-

vké církvi ímské upírati její ohromný kulturní

význam, její znamenité úastenství v duševním

vývoji evropského lidstva, od onoho velikého po-

kroku, jaký znamenal kesanský názor svtový
proti pohanskému, až k nepímým popudm k zbu-

dování svtového názoru novovkého, od onoho

prostedkování a upravování antické civilisace až

k zakládání vlastní kultury, samostatné, schopné

vývoje.

Toto kulturní poslání, které církev zejména

v první, vtší pli stedovku celkem svdomit



plnila, dovedlo jí pojistiti nejmocnjší zbra, zbra
ducha, která usnadovala její vítzství v zápasech

s mocí svtskou. V tchto zápasech, které vypl-

ují nejvtší ást djin stedovkých, strun e-
eno, nebží o nic menšího, než o svrchovanost

vlády nad svtem. Požadavek tento jest v církvi

velmi starý, hlásí se ode dávna, vystupuje do po-

pedí jmény a osobnostmi ehoe VII., Innocen-

cia III., InnocencialV, a zvlášt zase Bonifácia VIII.,

až konen pohlcuje v.šecko v dob t. zv. baby-
lonského zajetí, v dob, kdy sídlo kurie peneseno
bylo z íma do Avignona, v dob papež Avi-

gnonských.

Není zde možno, ale není také teba podrob-
nji se zabývati nestejnými úsudky, které z roz-

liných píin o této ée papežství bývají proná-

šeny, zejména mínním, že jest to doba nejhlub-

šího poklesnutí moci církevní, doba úplné nesa-

mostatnosti politiky papežské, její úplné závislosti

na politice dvora francouzského. To vyvracejí

fakta.

Jest pravda, že vlivy francouzské zejména
v prvních létech uplatovaly se velmi siln a ne
vždy na prospch papežství. Ale vedle toho ne-

smíme zapomínati, že v této dob vznikl a skon-

en byl poslední veliký stedovký zápas mezi
císastvím a papežstvím, boj Ludvíka Bavora
s kurií, a že byl skonen, aspo s politické stránky,

pro kurii vítzn. Volební kapitulace Karla IV.,

již podepsal, když s podporou kurie proti Ludví-
kovi za krále byl zvolen a v níž tento úspch
kurie vrcholí, i když j'ž tenkráte musíme se obdi-

vovati diplomatickému umni Karlovu, s jakým,
pipouštje tém vše, pece hledl nezadati si,



znamená opravdu úplné vítzství politických cíl

papežských,

Samo zjištní tohoto fakta usvduje z omylu
mínní novji se vyskytnuvší (Haller a po nm
Krofta a J. B. Novák), že by se kurie papežská,

pesídlivši do Avignona, byla vzdala svých svto-
vládných snah a omezila se na to, aby jen církev

podídila úpln své moci. Nikdy se kurie neze-
kla onoho cíle, tím mén nyní, když se tolik

k nmu piblížila. Cíl zstává ideálem, toliko pro-

stedky k jeho dosažení se mní.
Jestliže nyní opravdu zvýšené úsilí kurie obrací

se k tomu, aby zejména finann podrobila si

skuten církev celou, neznamená to, že by jenom
to zstávalo také vlastním úelem. Práv naopak

toto hmotné ovládnutí všeho kesanstva, umož-

nné a podporované toliko vypiatým sebevdomím
a zpupným pesvdením o vyvýšenosti moci du-

chovni, o její povznešenosti nad každou kritiku a

tudíž o její oprávnnosti ke všem, i nejpovážli-

vjším pokusm a krokm, jak to vše ústy kuri-

álnich mluvích již dávno bylo hlásáno a nikdy

nezapomenuto, toto finanní podrobení celé církve,

samo jsouc výrazem pesvdení o vlastní všemo-

houcnosti, má také sloužiti ku podpoe a umož-

nní svtovládných nárok papežských, jež poža-

davkem kurie nikdy býti nepestaly.

Nebo práv tyto tužby a cíle to byly, které

kurii dodávaly odvahy k tomuto hospodáskému
podmanní církve celé, jímž ovšem její svrchova-

nosti dostalo se skuteného výrazu, ale jež také

mlo sloužiti zvýšení píjm papežských. To byly

pohnutky, které vedly kurii k soustavnému poru-

šování dosavadní církevní organisace. Pedevším



zvýšenjší mrou než díve dochází k omezování
autonomie jednotlivých církevních ústav a kor-

porací. Nespokojujíce se platy, jaké musili odvá-

dti nov zvolení biskupové, opati, kanovníci a

jiní vyšší hodnostái duchovní, kteí k svému
úadu byli zvoleni od píslušných duchovních
sbor, finanníci kurie netoliko vymýšlejí platy

nové a pitužují staré, nýbrž zvyšují dchody kurie

tím, že omezují svobodnou volbu bu tak, že ped
volbou obsazují tyto úady z milosti apoštolské,

jak se íkalo, tedy ze své moci, anebo že tak iní
i zrušením volby již vykonané. Ovšem taxy tch,
kdo z milosti apoštolské hodností dosáhli, byly
mnohem vyšší.

A jako kurie dovedla vše dobe organisovati,

tak také tmto povážlivým prostedkm dostalo

se pevné a úelné organisace. Vyvinul se rozsáhlý

systém, který pode jménem reservac, provisí, ex-

pektancí atd. rozšíil se na udílení všech beneficií

vyšších, ale záhy také na propjování úad nižších,

farních atd., což zase nebylo možno bez porušo-

vání patronátních i jiných práv. Tento systém
ovšem dokazoval svrchovanost kurie, sílil arci

znan její finance, ale ml také pozadí velmi temné
jakožto systém tém obchodní, na který se v pra-

vém smyslu hodilo jméno všem opravdovým du-
ším hrozné — jméno simonie, svatokupectví.

Nic nepomohou novodobé, a již z jakýchkoli

pohnutek vyplývající pokusy o zmírnni tohoto
zjevu upozorováním, že to zaasté byla svtská
moc, jež k podobnému kažení církevní ústavy a
porušování platných práv dávala podnt. Jist
bylo tomu tak, a poznáme to hned práv u nás,

ale omluvy tyto nedotýkají se vlastního jádra



otázky a nemohou vyvrátiti toho, na em pede-
vším záleží, že svtská moc nebyla by toho mohla
initi, kdyby jí k tomu nebylo poskytnuto píle-

žitosti, že užívajíc toho, co se ji nabízelo, nestá-

vala se pvodem zla, jenž tkvl práv v systému

papežském a nebyl arci mírnn tím, že sama kurie,

i kde skuten podle svého práva vystupovala,

neídila se pi obsazování úad duchovních vždy

skutenými potebami stavu duchovního, nýbrž

zaasté také zením k politickým, vojenským nebo

jiným schopnostem.

Než ani kurie nesmla si poínání takového do-

voliti beztrestn.

Následky toho, že o úadech duchovních roz-

hodovaly vedle zájm finanních i zetele politi-

cké, touha zavditi se mocným tohoto svta i lá-

ska nkterých papež k vlastním píbuzným a

milcm, tedy vše jiné, jenom ne skutené poteby
církve, musily nepízniv psobiti pedevším na

církev samu, na její vnitní vývoj.

Lidé takovým zpsobem a z podobných dvod
povýšení, nezídka i kdyby byli chtli, nemohli se

vnovati svým duchovním úkolm, k nimž nemli
zpsobilosti ani vzdlání. Nkteí, jen podle jména

a píjm duchovní, pohoršovali již svým životem

a pomáhali tak šíiti mravní úpadek, vtšina již

zanedbáváním úad, pro nž se nehodila, podpo-

rovala jeho vzrst. Ten však byl sílen i tím, že

sama duchovní moc, z obavy, aby neutrpla její

autorita, nejen netrestala, ale pímo hájila i lidí

pohoršlivých, kdežto na druhé stran stíhala každý

volnjší projev myšlenkový.

Církev tím vším zaíná ztráceti své duchovní

vdcovství, které tak dlouho a tak estn zastá-
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vála. Již za sporu jejího s Ludvíkem Bavorerrj

bylo to patrno. Zvítzila tenkrát jakožto silná po-

litická jednotka^ zejména svou hospodáskou silou

vynikající nad rozdrobenou a bezmocnou íši ím-
skou, ale pevaha zbraní ducha byla na stran

jejího protivníka.

Zpronevivši se svému osvtnému poslání, a

bez vle i schopnosti vrátiti se k nmu, církev

snaží se aspo udržeti zdání jeho. Nedovedouc již

sama rozmnožovati hivny sob svené, steží

úzkostliv toho, co z ní dotud vytženo, ne ze

zájmu, aby to nebylo ztraceno, ale spíše ze strachu,

aby to nebylo pedstiženo, zastavuje se, kde sta-

nula, a tím již jde vlastn zpt. Z nkdejší pod-

ncovatelky duševního rozvoje stává se skoro

pekážka všeho pokroku. Ohluchlá a oslepla k du-

ševním potebám doby, náhradou za pravou zbož-

nost zdrazuje vnjšek okázalou nádherou a skv-

lou pompou obad, duším roztesknlým tísnivou

pítomností místo útchy nabízí pepiaté uctívání

ostatk a nezízené udílení odpustk, jímž sám

základ mravnosti musí býti otásán, které však

také, vydávajíc naivní a oddanou víru dvivých
duší v plen pove, poskytuje stále více píleži-

tosti k jejímu zneužívání a dalšímu zavádní ne-

svdomitou zištností.

A v sebepeceování i v pesvdení o své ne-

dotknutelné vyvýšenosti kurie každý projev ne-

spokojenosti s tímto surrogátem zbožnosti stíhá

podezením z kacíství, pi emž nebží již zaasté
o skutené zájmy víry, o opravdové uchýlení od
vrouky, nýbrž o pouhý pokus najíti východisko

z dané tísn hlubším životem ve smyslu zásad

Kristových.
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A nebylo-li v této dob nesnadno kacíem se

zdáti, stejn snadno bylo i nejpravovrnjšímu
lovku možno kacíem se státi, když nadutá

autorita neostýchala se za kacíské prohlašovati

i vty evangelické, jak uinil Jan XXII., když ve

sporu s Minority za kacískou prohlásil vtu, že

Kristus ani apoštolé nemli jmní, kdyby jí nkdo
tvrdošíjn zastával . . .

To pímo vynucovalo poznání, že kurie místo

myšlenky staví svou autoritu, že celé posta-

vení církve se zmnilo. Sploštlá zevnjškovost
obadného církevnictví vytyuje se místo pravé

zbožnosti, místo duševního rozvoje staví se snaha

uniformovati lidská pesvdení, volný postup

myšlení rdousí nivelisující autorita. Nkdejší še-

trná duševní pevaha církve ustupuje tíživému

tlaku formalismu, dosavadní duchovní vdcovství

církve mní se v krutovládu nad dušemi . .

.

Nebylo možno, aby tento stav nezasáhl také

zemí našich, ano jeho zasažení stalo se práv pro

vývoj duševního života, a tudíž i náboženského

hnutí našeho rozhodujícím.

Djiny eské nikdy nevyvíjely se docela samo-

statn, nezávisle na svém okolí, a teba z píin,
které ješt poznáme, vývoj zejména ve zízení

církevním bral se ponkud opoždnji, pece ne-

postupoval neodvisle od ímské církve, jako zase

jinde uplatoval se vliv ímské íše, jejímž ped-
ním lenem království eské bylo. Byly to vlivy

a styky, které se dostavovaly zcela pirozen,

jak ani jinak nemohlo býti v zemi položené v oblasti

tehdejšího kulturního svta, picházely samy, ne-

volány, nehledány.



12

Význam vlády a innosti Karla IV. po stránce

kulturní spoívá v tom, že v jeho dob a jeho

psobením styky tyto stávají se uvdomlejšími,

prohloubenjšími, širšími, pronikavjšími. Karel

sbližuje zem naše netoliko ješt tsnji s íší

ímskonmeckou, ale i s dalším západem a s celým

kulturním svtem vbec.
A nedosti toho, nebží o pouhé sblížení, nýbrž

o plné proniknutí, nejde o pouhé seznámení, nýbrž

o úplné pilenní, nemá nadejíti pouhé pejímání,

nýbrž skutená výmna kulturních hodnot. Cechy

podle úmyslu Karlova nemly se toliko dostati

do oblasti svtového vzdlání, nýbrž mly se státi

jedním z jeho stedisk. Novým proudm dušev-

ním oteveny brány dokoán, a již za to zasloužil

si Karel názvu otce vlasti.

Avšak innost Karlova tímto probuzením pod-

nt kulturní práce není vyerpána. Poznáme

v dalším prbhu, jak Karel i jeho dvr pímo
i nepímo piiují se o probuzení a rozvití této

duševní innosti, jak jsou pímo nositeli a šiiteli

moderních myšlenkových smr, jak pispívají

k utšenému rozvití nového kulturního života,

sami z ásti ješt odmováni za to tím, že mohou

sledovati výsledky tohoto osamostatnlého vzrstu

kulturního.

To však nebylo možno bez prvodních zjev
stinných. Mly-li ony nové proudy u nás žíti svým
samostatným životem, bylo nutnou podmínkou

toho také posílení toho všeho u nás, co jim na

západ dalo život. A také pi tchto negativních

podntech innost Ko.rlova stojí na prvním míst.

Ve své snaze uiniti své zalíbené sídlo, msto
Prahu, opravdovým prvním mstem své veliké
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íše, ve své ctižádosti oslniti svt leskem a nád-

herou své residence, zárove pak ve své vroucí

zbožnosti i v nadšení chtje co nejvíce dojíti toho

rozmnožením poklad svých chrám, Karel uinil

z Prahy tém jediné veliké museum svatých

ostatk a vzácných reliquií, které s vášni dychti-

vého sbratele z celého svta sem snesl a pro nž
ve zbožném zanícení syna své doby vymohl da-

lekosáhlé odpustky. Rozmnožen tím poet svátk,

o kterých Praha stává se cílem tisíc poutník.

Nastává doba skvlých prvod, nádherných pro-

cesí, nákladných slavností, doba zevnjškového
formalismu ve vší velikolep okázalé obadnosti.

Láska Karlova k umní ve spojení s tmito vlast-

nostmi nese tu také ovoce ušlechtilé. Staré chrá-

my se pestavují a vyzdobují, nové kostely a klá-

štery se zakládají, vzniká ada nových staveb. Aby
pak v nich služba boží neumlkala, Karel rozmnožil

poet duchovních sbor, kapitul i eholí, a opativ

je znamenitými dchody, mimovoln posiloval je-

den z pramen mravního úpadku, jímž pílišné bo-

hatství vždycky bylo.

Praha byla plna knží, eholnik, jeptišek, poet
jejich šel do set a rostl ješt. Píklad panovníkv
i celý duch souasné zbožnosti vybízel k následo-

vání mocné šlechtice i bohaté mšany, také na

venkov vzniká ada nových klášter, kostel

nebo aspo kaplí a oltá, zpravidla bohat nebo

aspo slušn opatených a obyejné s vtším potem
knží a klerik, takže již souasníkm íselný

vzrst knžstva i jeho bohatství zaíná se jeviti

povážlivým. Jest zajisté píznané, že i tak zbožný

a církvi oddaný panovník, hýící tém ve št-

drosti vi duchovenstvu, jako Karel vidl se po-
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zdji nucen vydati zvláštní naízení, že nikdo není

oprávnn darovati kterému ústavu duchovnímu

jaký statek bez schválení královského, sice statek

bude konfiskován, naízení, jehož pak zvlášt za

Václava IV. dbáno, a jinak neznám doklad,

že by zase svolení bylo odepeno.
Úinky této štdré a všestrann prokazované

pízn musily však pro budoucnost tím tísnivji

psobiti, ím úplnji zatím provedeno bylo pi-
mknutí církevní organisace eské bezprostedn
ke kurii ímské.

Jak již doteno, církevní vývoj eský, teba
nkdy šel svojí cestou, pece nikdy nedál se ne-

odvisle, stál vždy v souvislosti s církví ímskou,
a nkdy z píin, o nichž zde není možno se zmi-

ovati, také on postupoval opoždnji. Leccos, co

na ostatním západ dávno se již vžilo, u nás ješt

poátkem 14. stol. bu se ješt neujalo, nebo ne-

bylo provedeno úpln. Hlavní píinu lze, strun
eeno, vidti v tom, že Cechy do té doby zpra-

vidla nebývaly s kurií ve styku bezprostedním.

Jak známo, církvi eské záhy dostalo se vlastního

biskupa, ale mezi ním a kurií stál arcibiskup Mo-
huský, jehož prostednictvím, zejména v dobách,

kdy kurie nepoínala si tak expansivn, šly také

eské styky s ní. Pirozen tlumily se tím pímé vlivy.

Vzdálený metropolita Mohuský nemohl však

a nedovedl také sledovati pozornji vývoj církve

eské, a biskupové sami, když tomu i plnou péi
vnovali, nemli vždy dosti moci. R. 1344 biskup-

ství Pražské povýšeno na arcibiskupství, církev

eská vstoupila do bezprostedního styku s kurií . . .

Zízení samostatného arcibiskupství samo sebou
— o tom nebude snad sporu — bylo pro církev
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eskou nutností a tedy dobrodiním, již proto, že

pomry v Cechách byly jiné než v nmeckých
biskupstvích provincie Mohuské, ale také proto,

že v nejedné píin zaostalost církve eské i-

nila srovnání se stavem jinde zavedeným skute-

nou potebou. Rozhodující dležitosti nabyla tu

však ta okolnost, že ke zízení samostatné církevní

provincie eské došlo práv v dob nynjšího

rozmachu výbojných theorií papežských. Pechod
do nových pomr byl píliš náhlý.

Pedevším arci církev eská mrou nesrovna-

teln zvýšenjší než kdy ped tím zaala se tšiti

pozornosti onoho systému, který u kurie zavládl

v samovolném a bezprávném zadávání církevních

úad a obroí. Xa kolik tisíc poítá se listin, které

od té doby ješt bhem 14. stol. vyšly z kanceláe

papežské a rozdávaly z milosti apoštolské jednot-

livé duchovní hodnosti v zemích našich a pede-
vším v Cechách samých, od místa posledního ka-

plana vesnického až do nejpednjšího místa v e-
ské církvi, výnosnjší místa kanovnická a p. pro-

pjována dvma, tem kandidátm skoro sou-

asn.
Nutno však spravedliv uznati, že i v této nad-

produkci má vynikající úastenství císa Karel,

teba snad do jisté míry vinou shody zevních

podmínek. Díve než vstoupil na trn eský,

Karel IV. stal se králem ímským a jeho sídlem

stala se Praha, sídlem, jak víme, po jeho pání
velikolepým. vSem se opravdu sbíhaly cesty z ce-

lého skoro tehdejšího svta, po nich proudily

davy cizinc, kteí sem picházeli hledat štstí.

A nejednomu práv dvr Karlv otevíral k nmu
pístup.
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Ale štdrá píze Karlova nezídka bývala pro-

kazována na cizí útraty. Postihnuv ve svém by-

strozraku, jak lze ze systému kurii ovládnuvšího

tžiti, a opíraje se o svoji dobrou shodu s církví,

Karel využíval toho mrou vrchovatou, zaplavo-

val skoro kurii suplikami a pímluvami ve pro-

spch svých rádc; sluh i milc. A kurie papež-

ská vyhovovala ovšem tím ochotnji, ím vtší

posílení jejích nárok odtud plynulo, a tak záplava

vracela se do zemí našich.

Bylo to, tak se nkdy zdá, dosahu tém osu-

dového, a pece tento zjev není ani jedinou ani

nejdležitjší píinou, jež nepipravenosti eských
pomr uinila pechod do stavu jinde zavládnuv-

šího tak píliš náhlým.

Lze míti za to, že horlivost Karlova v užívání

tchto výhod kurií nabízených nebyla vždy ve

shod se zámry a úmysly samého prvního arci-

biskupa, jehož innost jinak práv vyvrcholuje

v provedení úplného sblížení církevní organisace

eské s církví ostatní. Aspo, jak hned uvidíme,

po této stránce snahy prvního arcibiskupa nesly

se smrem práv opaným.

Arnošt z Pardubic jest bez odporu jedním z nej-

znamenitjších biskup, kteí kdy stáli v ele eské
církve. V jeho povaze a osobnosti najdeme slou-

eny prvky nejrozdílnjší.

Syn své doby, na jedné stran jako vynikající

kníže duchovní miloval nádheru a stkvlé vy.^tu-

pování, na druhé stran objevuje se nám jakožto

asketa, který, žínným rouchem piodn. v noci za-

muje pohodlné lože za tvrdou podlahu, a kdežto

z veera dává si pedítati životy svatých a nábožné
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knihy, aby ho v sen ukolébaly, v noci perušuje

svj spánek rozjímáním a litováním svých hích . .

.

Byl jist jedním z nejvzdlanjších Cech své

doby, trnácte let prý pobyl na uení v cizin,

zejména na universitách v Bologni a Padov, kde

i titulem licienciáta v dekretech byl ozdoben, a

jeho klassické vzdlání i vrozená vlídnost vynutily

samotnému Petrarcovi lichotivé slovo nadšeného

obdivu o Arnoštovi a jiných lenech dvora Kar-

lova - mínni jsou Jan ze Stedy a Jan Oko,
potomní nástupce Arnoštv, — že se mu zdají býti

rozenými Athéany — jist nejvtší pochvala

v ústech Petrarcových. Po smrti papeže Innocen-

cia VI (1362) prý jen národnost Arnoštova zp-
áobila, že nebyl zvolen jeho nástupcem, ale pi
tom zase slyšíme o nm, že nkolikrát projevil

úmysl vzdáti se úadu arcibiskupského a vstou-

piti do kláštera, a v Augustiniánském kláštee

v Kladsku ml zvláštní cellu, v níž obas modlit-

bám a askesi se oddával — píbuzný rys vidíme

ostatn i v povaze Karla IV. Ale zase sklonnost

k askesi neubíjela v nm praktického smyslu.

Arnošt byl dobrý hospodá, všímal si peliv
statk arcibiskupských, rozmnožil a zvelebil je, na

druhé stran však jemný vkus i záliba v umní a

védách dovolovaly mu nešetiti náklad, kde b-
želo o umlecké podniky ve stavbách i malbách

nebo o poízení knih.

Horlivý syn církve a své víe opravdu a s pe-
svdením oddán peuje o stihání kací ve své

dioecesi, ale když nešastný Cola di Rienzo,

stižen podezením kacíství a pronásledován

hnvem kurie, uchyluje se do Cech, Arnošt

vynucuje si svým chováním i od uvznného
''bírka pHi.ii«-l< » rojprav VI f- 10 j
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názvu dobrodince a neodpírá mu své pomoci a pí-

mluvy.

Sám dmyslný státník, v rad Karlov na slovo

vzatý a v nkolika diplomatických poselstvích se

osvdivší, nepeje si, aby knžstvo jeho vnovalo
se svtským úkolm, a a úpln oddán názoru

o vyvýšenosti moci knžské, piln dbá toho, aby

knžstvo nevykraovalo z mezí, nezneužívalo své

pravomoci, a snaží se vždy i škodlivé vlivy kurie

paralysovati. A pi tom jest v jeho povaze vše

tak úmrné a vyrovnané, že velebná jeho postava

vynucuje si úctu.

Arnošt byl jist muž, jakého církev eská po-

tebovala, a služby, které jí prokázal, jsou neoce-

nitelné. Ale také zde lze opakovati: rozhodující

dležitosti nabyla tu okolnost, že jeho innost padá

do této doby a tohoto stavu církve.

Církev eská, jak víme, potebovala opravy,

mnohá prospšná opatení jinde platná, která opo-

ždný vývoj u nás inil nezvyklými, bylo nutno

provésti, a Arnošt piinil se o to vším úsilím.

Tu však nemohlo býti lhostejné, že to bylo práv
již zízení vlivy kuriálními pokažené, které pée
Arnoštova k nám zavádla. A psobily-li tu také

další a stupované vlivy systému kuriálního roz-

kladn, v ovzduší otráveném církevnictvím i mnohá
prospšná a o sob potebná opatení zvrhala se

nkdy v pouhou oporu zpovrchnlého církevni-

ckého formalismu, nebo aspo takbyla pociována.

Tak na p. Arnošt piioval se pedevším
o úpravu patronátních pomr a organisace far-

ního duchovenstva, a úední záznamy o této in-

nosti ji za nho i za jeho nástupce Oka ukazují

v svtle vzorném. Sic po této stránce mnoho již
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vykonala doba minulá, a lze íci, že Arnošt jen,

arci pokud bylo možno, dovršuje, co již bylo vy-

konáno. Ani zde neobešlo se bez konflikt, v nich

však zpravidla souhlas bude zníti s postupem

Arnoštovým. Jist nikdo nebude vytýkati, jestliže

na p. úad arcibiskupský nejednou zasáhl do

pravomoci svtských patron, když z nedbalosti

nebo lakoty po delší dobu opomíjeli své kostely

ádným duchovním obsaditi (na p. 1360 v Tcho-
nicích, 1364 v Chlístov, 1368 v Kostomlatech)

anebo když astéji pi rozepích jednotlivých pa-

tron kostel opatil knzem ze své moci, pone-

chávaje definitivní potvrzení až do skonení sporu

(píklady z r. 13Ó1 v PoápUch, 134 v Kostelci,

Lstiboiaj., 1367 vHolohlavech 1372 vHoešovicích

atd.), jako se také piln piioval vyíditi a upra-

viti spory mezi patrony. Již zde však úsilí jeho,

výsledkem korunované, nezídka bylo ohrožováno

soustavným vkraováním kurie do práv jednotli-

vých patron; a teba tím v první ad byli po-

stihováni patroni duchovní, neobešlo se ani bez

jiných, a jist píklad tento nemohl ani na snahy

úadu arcibiskupského psobiti prospšné.

S tímto úsilím souvisí také snaha o pesné vy-

mezení jednotlivých farních osad, které ovšem
existovaly v Cechách již ode dávna, a nezídka

bez plného upevnní. Také po této stránce jest

innost tato velmi prospšná, hranice etných
farních obvod, zvlášt také nov oddlených,

pesn vyieny a p. Ale i do tchto prospšných
opatení souasná doba vrhá své stíny.

V naízeních Arnoštových — o jiném zjevu, který

sem náleží, zmíním se níže — teme také, že v ne-

dli ped zaetím bohoslužeb má se každý fará
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pesvditi, není li v kostele nikdo z cizi farní

osady, a kdyby byl, má ho z kostela odstraniti.

Úel ustanovení o sob byl dobrý, mlo se jím

mimo jiné zabrániti rznicím mezi farái nebo

ziskuchtivému vykoisování nahodilé popularity,

ale rigorosní jeho provádní mohlo a nkdy i mu-

silo svádti na scestí. Pedevším jist musilo to

bezdn buditi podezení, že nezáleží tak na

pobožnosti samé, jako na formálním plnní uri-

tých pedpis, podezeni, jež nejen sám základ

zbožnosti, ale i pímo mravnost musilo podkopá-

vati.

K tomu však pistoupilo i to, že mnišské ády,

které, opírajíce se o rozsáhlá privilegia papežská,

z ohled již namnoze zištných nejastji porušo-

valy práva duchovenstva farního lákáním osad-

ník ku svým bohoslužbám, mohly tak initi tém
bez závady, ponvadž na n se pravomoc arci-

biskupova a zejména jeho psobnost disciplinární

nevztahovala, kdežto laik i vynikajícího a vzor-

ného života neml míti práva starati se o svj

duševní život a vlastn i o své blaho zpsobem,

který jemu nejlépe vyhovoval, nýbrž ml se, jsa

vázán kanonickými pedpisy, obraceti k svému

farái, i když k nmu nemohl míti dvry, i když

od nho celým jeho životem byl odpuzován. V-
ící byli tím vlastn úpln vydáni do rukou svých

fará, a již jakýchkoli. Ale ovšem musilo to vésti

ke stupování moci knžské a tím i ke vzrstu

jejich sebevdomí.

K tomu však psobení Arnoštovo také jiným

ješt, závažnjším zpsobem vedlo. Arnošt byl

první, komu se v Cechách podailo provésti úplné
vyntí kléru z pravomoci soud svtských a pod-



21

ízení jeho soudm duchovním. Sám sebou ani

tento požadavek nebyl neoprávnný, když již všude

jinde byl proveden, a mohl býti i užitený proti

skuteným pechvatm moci svtské. Nicmén pi
tehdejším pepiatém sebevdomí moci duchovní

stával se nebezpeným, ano pímo škodlivým.

Svéprávnost duchovenstva stávala se vlastn nad-

právím, knží tím postaveni takka nad zákon a

mimo zákon, nebo k zneužívání bylo vždy dosti

píležitosti, a úady duchovní zase asto opomíjely

zakroovati, i kde bylo teba, tak že knží nkdy
se jevili tém beztrestnými.

Také zde možno opakovati, že i to bylo proti

úmyslm arcibiskupovým. Arnošta i zde vedly po-

hnutky vcné a isté, a jako mu záleželo na tom,

aby knží ádn žili, tak dbal také, aby toho nad-

práví nebylo nadužíváno a zejména aby nebylo

zneužíváno soud duchovních. Proto také zejména

ve smíšených pích, kde jednou stranou b3l laik,

druhou knz, pokusil se vymeziti pravomoc du-

chovních soud, sic ve prospch knžstva, ale

celkem mírn. Ale i zde byla jeho vle slabší než

síla pomr.
Nic nebylo snazší, než dostati nkterou záleži-

tost ped soud duchovní. Obyejn stávalo se to

tak, že pi jakémkoli právním jednání knz, byl-li

jednou stranou, uinil stran laické podmínkou, že

se pi nedodržení úmluvy podídí soudu duchov-

nímu. A byla-li již podmínka sama povážlivá, lehko-

myslný zaasté postup soud duchovních musil

pohoršovati ješt více.

Nejobyejnjším donucovacím prostedkem byla

klatba, exkomunikace, jíž bez ostychu užíváno

i v pípadech dležitých, ale i když ml býti dluž-
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nik donucen k placení, i když ml zedník dosta-

vti vas dm a p. Není jist výmluvnjšího do-

kladu pro takovéto zneužívání, než ten, že sám

Arnošt, jenž tohoto prostedku sám užíval, arci

v pípadech vážnjších, a jej doporouel, byl po-

zdji nkolikrát nucen upozorniti duchovní soudce

nkteré na potebu vtší opatrnosti pi tom.

Rozumí se samo sebou, že postup takový, nkdy
pímo frivolní, musil zlehiti instituci klatby,

k emuž však pispívala i kurie sama, i pímo
svým zneužíváním i nepímo, jak o tom jinde bude

e.
Avšak nejzhoubnji vliv tohoto vyvýšení stavu

knžského musil se jeviti jiným ješt zpsobem.
Stala se již zmínka o tom, že v dob této po-

et duchovenstva v zemích našich stoupl m.rou
neobyejnou, a známe již z ásti i píiny toho, tkv-
jící znanou mrou v postupu Karlov a zejména

v jeho štdrosti. Než bohatství církve samo, a
jist velmi pitažlivé, nebylo ani jedinou ani snad

nejdležitjší píinou této nadvýroby duchoven-

stva, tebas celý tehdejší systém svádl k vyko-

isování majetku církevního také jinak. Všeobecn
rozšíený zlozvyk bylo t. z v. m nohoobronictví
(pluralitas beneficioru m), to jest spojo-

vání nkolika hodností, arci pedevším výnosných,

v jednch rukách. A to bývalo zakazováno —
i o tom bude zmínka jindy — kvetlo a rostlo to

ustavin, a mezi vysokými hodnostái duchov-

ními není jich mnoho, kteí by nebyli mli dv
i více beneficií.

Ale úbytek^ který v potu duchovních tímto

hromadním nastati mohl, nebyl tak znaný, jak

by se mohlo oekávati. Mnohoobroník byl povinen
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k jednotlivým úadm, jichž nevykonával, ustano-

viti vikáe ili námstka a opatoval ho nkdy
ke všem úadm, které ml, sám bera pouze píjmy.

Ale i když zaasté povinnost míti vikáe byla

i opomíjena, nepisplo to k umenšení nadbytku

duchovenstva — nejlepší dkaz, že nebylo to jen

bohatství, a mlo lákavost znanou, co do stavu

knžského vábilo, nebo snad lépe, že vedle toho

psobila i okolnost jiná. Mnoho bylo tch, kteí

se dali svésti nadjí na tuné praebendy. Ale ješt

více bylo tch, kdo se dali vábiti již samým pri-

vilegovaným postavením duchovenstva, jemuž se

tšil každý jeho píslušník, by i jen nižšího sv-
cení. Nadpráví, jehož pouhým pijetím svcení
bylo lze dojíti, samo o sob stailo zpsobiti onu

povážlivou nadvýrobu.

A tak se ocitujeme ped zajímavým zjevem:

Kdežto s jedné strany bohatí mnohoobroníci tyjí

z nkolika stkvle nadaných obroí, s druhé strany

vzniká otázka knžského proletariátu,
množí se poet klerik, kteí, nemajíce dostate-

ných píjm z kostela, hledají výživy zpsobem
všelijakým.

Je arci pravda, že v tehdejší horené touze za-

stkvíti se jakožto zakladatel aspo njakého oltáe,

která zachvacovala všecky vrstvy, vznikala i n-
která nadání nepatrná, jež nemohla vyživiti svého

držitele, nutíc ho shánti jiná a tím ubírati výživu

jiným, zajisté také — a jest karakteristické, jak

se tenkrát pojímalo vše po obchodnicku — nad-

výroba zlevnila ceny za jednotlivé výkony, na p.
mše a nemén i hrabivost jednotlivých fará,
chtjících bráti vtší zisk z bohoslužebných vý-

kon svých zízenc, bývala pramenem nouze niž-
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šího kléru, stejné jako zase nepoádné pomry na

farách, vláda kuchaek a hospody, jak o tom

všem z doby málo pozdjší slyšíme stížnosti, ne-

jednoho chudého knze mnohdy vyhánly z místa.

Ti potom rozmnožovali ady t. zv. potulných
knží(clerici vagi), knží bez místa, proti

nimž, když stávali se svízelí, i snesení synodální

musila zakroovati. Shodou okolností stávalo se

nkdy, že i takový potiflný knz vynikal životem

nad bohatého faráe, jehož lakot potom naízení

synodální hodilo se k tomu, aby nepohodlného

knze takového mohl pronásledovati a odstraniti.

Ale tím se také stávalo, že i na p. naízení Arno-

štovo, aby farái nepipouštli ve svých kostelech

innost potulných klerik, kteí nemají svolení

arcibiskupského k ní, naízení v zásad jist pro-

spšné, musilo se nkdy v tchto okolnostech cí-

titi jen jako projev úzkostlivého formalismu.

O tom tedy nelze pochybovati, že nkdy i ta-

kovéto dvody psobily nepízniv, nicmén koen
zla netkvl zde, a pro množení klerik, kteí hle-

dali výživy zpsobem nedstojným a pohoršlivým,

nebyly prameny práv dotené ani nejvýznam-

njší ani nejvydatnjší. Vlastní píinou byl
práv celý systém, a v nm zejména
sama povýšenost stavu duchovního.
Vedle tch, kdo bez vlastní viny stávali se obtí

dotených práv pomr, mnohem více bylo tch,

kdo pijímali svcení jenom proto, že se tímto

zpsobem hledli prost pojistiti a zabezpeiti,

zaasté odhodláni tžiti z tchto výhod v zamst-

nání jakémkoli, nezídka ani nemajíce v úmyslu

pachtiti se za drobnými úádky a povinnostmi

duchovními. V otázce knžského proletariátu te-
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hdejšího nebží o to, nebo hlavn o to, že byl ne-

dostatek míst k výživ knžstva dostaujících,

nýbrž prost o to, že bylo výhod stavu tohoto

zkrátka zneužíváno.

Není snad ani teba podotýkati, že všemi tmito
pomry mravní stav tehdejší spolenosti trpl ne-

smírn. Podkopávání samých základ zbožnosti a

mravnosti, jež bylo nutným následkem celého to-

hoto systému, pivádlo úpadek mravnosti mezi

laiky, ale ten práv ješté musil býti stupován
úpadkem, jaký se dostavil mezi knžstvem samým.

O mravním stavu tehdejšího duchovenstva samy
úední prameny nartávají obraz barev velmi tem-

ných, jak se ho, pokud as dovolí, pokusím v píští

pednášce zachytiti. Na tomto míst jest pedevším
zapotebí upozorniti, jak celým zavládnuvším sy-

stémem kuriálním i všecky pokusy o nápravu mu-

sily býti ochromovány.

Kurii papežské samé nebylo neznámo, že na p.
zvlášt metropolitní kostel Pražský tšil se, pokud
jde o propjování obroí pi nm, pozornosti až pí-

lišné. Nejlíp o tom svdí karakteristické její vlastní

piznání. Když r. 1353 Ludvík Uherský chtl kte-

rémusi svému chránnci opatiti místo pi kostele

Pražském, papež odpovdl: Ecclesia Pragensis

est nimis onerata, kostel Pražský jest píliš zatížen.

Ale proto pece nenastalo zlepšení, práv naopak,

o zakoenlý postup kurie rozbíjely se i všecky

opravné snahy arcibiskupovy.

Prozíravý Arnošt dobe tušil následky toho

všeho, a nemaje ovšem ani sily ani moci eliti

tomu pímo, pokusil se aspo pivoditi zlepšení

prostedky podobnými. Nkolikrát snažil se získati

pro sebe aspo ást práva k obsazování jednot-
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livých úad, což jist bylo by bývalo výhod-

njší, ale vždy byl odbyt propjenim takového

práva pro dva, ti pípady, což nemélo arci vý-

znamu. Zvlášt karakteristická jest odpov, jíž

se mu dostalo r. 1358 na žádost, aby sml samo-

statn obsazovati aspo všecka arcijáhenství své

dioecese (potem 9). Uvedl, že arcijáhenství byla

zízena od biskup Pražských z jejich soukromých

prostedk, že zadávání jich skrze kurii pivádí

mnohdy lidi nezpsobilé, ímž trpí káze, o niž

arcijáhni mli dbáti. Žádost vyízena tím, že mu
bylo dovoleno obsazovati arcijáhenství — dv.

To zní skoro jako výsmch, má však dležitost

neobyejnou jakožto bezohledný projev oné arro-

gantní domýšlivosti, která míní, že jest jí dovo-

leno vše.

A nelze se tém ani diviti, že k ní dochází,

když toto heslo stalo se tém požadavkem, a

když u kurie nikdy nechyblo lidí, kteí, a již

z pesvdení nebo ze ziskuchtivosti anebo ko-

nen z povinnosti nebyli neochotni sloužiti svým

pérem netoliko svtovládným cílm kurie, ale

i pímo dkazu bohorovnosti papežovy. Ani to

nebylo arci nco zcela nového, s podobným pe-
svdením setkáváme se již v projevech velikých

se stanoviska církevního papež (ehoe VII.,

Innocencia III. a j.), a vdomí toto zesiluje se

stoupajícími nároky papežskými. Ale jest pece
rozdíl, když takové pepiaté zásady vyslovuje

papež sám, než když se ozývají jako agitaní

prostedek, jak k tomu ve 14. století dochází stále

astji.

Již v dob Bonifácia VIII. — a pochopíme, že

práv v dob tohoto papeže, který jest ztlesnním
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nejpepiatjšího sebepeceování papežského, již

r. 1300 povstný dobrodruh Arnald de Vil-

lanova dokonuje svj Tractatus de tempo-
re adventus Antichristi, pronáší zde vtu

:

„Komu z vících nebylo by známo, co ani Chal-

dem a barbarm není neznámo, že ímský papež

jest Kristus na zemi . . ., kdyžt on samojediný

dán jest mezi veleknzi za svtlo národ a za

smlouvu lidu, aby byl spásou všem až na konec

zem..."; o Antikristu pak praví, že se chystá

k útoku na apoštolskou stolici jakožto pední a

vlastní stolici Kristovu a na papeže — boha boh
v církvi bojující . . .

A bží-li zde toliko o projev dobrodruha, který

se chce vlichotiti v píze mocných — (opravdu

potom Arnald stal se tlesným lékaem papežo-

vým) — záhy dochází k stejným, ano ješt vypína-

vjSím výkladm tém úedním nebo poloúedním.

O málo let pozdji italský augustinián z Ankony
rodilý Aug-ustinus Triumphus (f 1328),

povstný etnými staršími spisy téhož smru,
pipisuje Janovi XXII. svj spis „Summa de
potestate e c c 1 e s i a s t i c a", jeden z nej-

bezohlednjších pokus o zdvodnní svtovlád-

ných snah kurie a povznešenosti moci papežské.

Zde se papeži pisuzuje plnost svrchované moci

(plenitudo potestatis), nebo jediná moc papežova

pochází pímo od Boha. Papeži tudíž náleží nejen

pravomoc a pée nad celým svtem (tocius mundi

iurisdictio et cura), ale i moc ješt vtší. Moc
papežova jest vyšší nežli andl, ano spisovatel

neostýchá se plaziti se ped papežem, dávaje mu
titul „pán bh náš na zemi" (dominus deus noster

in terrisj, z ehož pak snadno mže vyvoditi závr,
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po tom, co pedcházelo, samozejmý, že také

všecko zákonodárství, i svtské, smí se díti jen

se schválením papežovým (unde nuUa lex populo

Christiane est danda, nisi ipsius pape auctoritate).

Ústy Augustina Triumpha promluvil — a to jest

karakteristické — celý ád Augustiniánský, který

se ztotožnil se zájmy kurie. Proto jeho projevu

také písluší význam vtší nežli etným jiným

podobným, kterých stále pibývá. Ale v tom se

již zárove ohlašuje zjev jiný. Neostýchavost,

s jakou se zde tyto smlé a neproveditelné názory

prohlašují tém za samozejmé, svdí nejlépe,

že tomu tak nebylo, a sama poteba takto je hlá-

sati jest dkazem, že nebyly sdíleny všeobecn,

a že zejména finanní hospodáství kurie, jež bylo

jejich výplodem, nebylo a nemohlo býti schvalo-

váno. Nebylo lze zapíti, že s tím souvisí mravní

úpadek církve, když toho nesmli popírati ani ti,

kdo ve zvýšené poteb obrany praetensí kuriál-

ních nedovedli pro n nalézti jiné omluvy než

práv ve všemohoucnosti papežské.

Ne náhodou španlský minorita a papežský poe-

nitenciá (f 1352 jako biskup v Silves) AI v ar o

P e 1 a y o volil zetelem ke skuteným pomrm
název „D e planetu ecclesie" pro svj spis,

jímž o to, o se zasazoval Augustinus Triumphus,

pokusil se znovu. Jen jediné místo, práv pro náš

vývoj ne nedležité, psobí smíliv v této záplav
dkaz všemohoucnosti papežské, to, kde se od

soudu papežova pipouští odvolání ke Kristu ja-

kožto nejvyššímu soudci . . . Ale to jest vlastn

nedsledost a > pímém odporu s ostatními ná-

zory v knize hlásanými. Podle nich jest papež

vlastn jediným právním panovníkem ímského
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císaství, nebo císaové pohanští drželi je bez

práva. Jako Kristus ml dvojí pirozenost, tak

i papež spojuje obojí moc, svtskou i duchovni,'

jak uril sám Kristus, dav Petrovi dva mee;
propjení Konstantinovo — míní se ovšem veliko-

lepé falsum t. zv. donace Konstantinova, v jejíž

pravost však stedovk vil — bylo tedy tém
nadbytené. Pirozen také soud papežv a soud

Kristv jedno jest. A tyto zásady illustruje i tón

spisovatelv, když na p. dí: „Kdo vidí papeže

vlastním okem, jako by vidl Krista", nebo: „Pa-

pež bu jest svatý anebo musí za svatého býti

pokládán ; a musí tudíž svrchovan býti pedpo-
kládáno, že žije a jedná spravedliv, nebo nelze

mysliti, že by jednal jinak než Kristus . .
."

Ale bylo lze jinak mysliti, a samo keovité
úsilí, s jakým se zde samozejmost tchto neho-

rázností dokazuje, dává na jevo, že ani autorovi

nebylo to neznámo. Dílo jeho namíeno jest proti

spisu dvou professor uení Paížského, Jana

z Jandunu a Marsiglia z Padovy, zvanému Defen-

sor pacis a psanému s tendencí úpln protichd-

nou, jak o tom ješt jinde uslyšíme.

Vdomí nespokojenosti s neudržitelným stavem

církve, jednou probuzené, nedalo se více ukonej-

šiti, naopak sílilo a mohutnlo, a l»yl to zejména

trojí proud, jímž se rozvíjelo: uená oposice na

universitách, lidová nálada náboženská a hnutí hu-

manistické. Neuvdomlým cílem každého z tchto

tí proud bylo osvobození, uplatnní indi-

vidua, neuvdomlým a teprve v daleké budouc-

nosti uskutenitelným, nebo v dob svého vzniku

žádný neml tchto uritých požadavk, byv po-

volán v život toliko neujasnnou potebou vyma-
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není z tíživého tlaku rdousící autority. Všecky ti

proudy jdou cestou samostatnou, na sob nezá-

vislou, dospívají druhdy k výsledkm protichd-

ným., rozcházejí a sbližují se zase, a dlouho nelze

íci — jsou v zárodku všecky stedovké — že

by za svým cílem vdom pracovaly.

Sbližuje je nejprve to, co jim dalo život. Ale

odpor proti nesnesitelnému stavu církve, proti

dusivému formalismu církevnické zevnjškovosti,

proti všemu tlaku autority nemusil ješt býti proti-

církevním, teba v souvkém ovzduší mohl se jím

státi. Ani sblížení jejich nemusilo ješt býti proti-

církevni, ale mohlo se jím státi tím snáze, již

proto, že každé sblížení jich znamená také piblí-

žení k onomu vzdálenému cíli.

Hnutí husitské jest prvním sblíže-

ním tchto proud, jest výslednicí
jejich sil, teba na jeho vývoj nep-
sobily všecky stejnou mrou a rovným
podílem, a cílem jeho stává se pro-

hloubiti život lovka, dáti mu oprav-

dový úel.
O pední zásluhu, že toto sblížení umožnil, smí

se hlásiti opt Karel IV., i tím, že zem naše

úpln pilenil oblasti kultury svtové, i tím, ím
k jejímu šíení pispíval pímo. Sám jeho dvr
stal se záhy pedním šiitelem kultury. V ele

kanceláe Karlovy po velikou ást jeho vlády

stojí Jan ze Stedy, biskup Litomyšlský a po-

zdji Olomoucký, sám vynikající humanista, pítel

Petrarcv, nadšený každým umním, ale nejvíce

láskou k snahám humanistickým, horlivý sbratel

a shledavatel klassických rukopis, na jejichž zí-

skání nešetil náklad, V kancelái Karlov nutno
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hledati zaátky humanistických zálib, jež jeví se

i ve slohu i jinak.

Nesmíme arci zapomínati, že bží o zaátky
hnutí, které i jinde bylo teprve v zaátcích, a to

o hnutí, o nmž ješt více platí než o jiných, že

si svých cíl nebylo vdomo, které bylo spíše

heslem než programem; ale pece bylo by ne-

správné jeho vlivy pehlížeti, v myšlenkovém vý-

voji našem náleží mu význam nemalý.

Již pozorovati, jak uchvacovalo i lidi jinak úpln
nestejného smýšlení, není bez zajímavosti. Vedle

Jana ze Stedy, který ovšem zstává pedním
jeho apoštolem a který návštvu Itálie pi ko-

runovaci Karlov pokládal za nejšastnjší dobu

sv^ého života, smí sem býti poítán i Arnošt z Par-

dubic i Jan Oko, jeho nástupce, také Albrecht

ze Šternberka, biskup Litomyšlský a pozdji
Magdeburský, známý i jinak svými zálibami um-
leckými, ale obzvlášt Jan z Jenštejna, a jinak

odevždy ovládaný pepiatými zásadami o vyvýše-

nosti knžské, u nhož i po úplném obratu bý-

valý humanista hlásí se stkvlou formou jeho latiny

a vzletem básnickým.

Ale také lakotný a vládychiivý markrabí Jošt

se svým dvorem proslul ve svt svými snahami

humanistickými i svými styky s humanisty cizími,

z nichž na prvém míst stojí slavný Florenan
Coluccio Salutati, a nezstal-li ani jeho bratr Pro-

kop hnutím tímto ušeten, smí nemén i král

Václav se svým hlubokým vzdláním, se svými

živými, teba nkdy obhroublému vkusu doby
podléhajícími zálibami umleckými, se svým nelí-

eným zájmem o otázky vdecké a se svým živým

smyslem a porozumním pro náladu doby — vedle
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bible jeho nejmilejší etbou byla zjeveni Brigittina

— sem býti poítán, zrovna jako zase stejnými pí-

znivci nového smru jeví se i jeho panští pro-

tivníci, na p. Jindich z Rosenberka.

Již tato pestrá ada jmen ukazuje, že humanis-

mus nepsobí arci plným uvdomním svých

emancipaních snah, nýbrž spíše jako moderní

heslo. Ale i pi tom nkteré známky jiné mají

cenu. Jest snad pouhá náhoda, že z kanceláe

Karlovy vyšel Milí, ale sotva jest nahodilé, že

s markrabím Joštem míval literární styky Hus
i Jeroným, že pítele Husova Jana Kardinála

z Rejnštejna poznáváme jako tenáe Petrarcova

a majetníka jeho knih. A zajisté nesmí zstati ne-

povšimnuto, že pi vší rznosti snah jednotlivých

vyznava humanismu u nás již velmi záhy a vždy

pozdji jeho stoupence a píznivce vidíme v pí-

mých stycích s muži, jimž v našem náboženském

vývoji pipadá vynikající postavení. Stojí za zmínku,

že známý Angelo z Florencie, jist praktický pr-
kopník snah humanistických u nás — on to byl,

jenž ke Karlovi uvedl Colu di Rienzo, — pedsta-

vuje se nám v pátelských stycích s M. Vojtchem
Rankovým, jehož veliký význam pozdji poznáme.

Jméno Angelovo teme na p. v nkolika posled-

ních opateních M. Vojtcha Rakova, kde ovšem
vedle nho nechybli ani páni z Rosenberka, ale

ani skutení stoupenci hnuti reformního.

To vše má hlubší pozadí. I když neuplatnil svých

konených cíl, humanismus obrozuje literární

vkus, pináší nové sujety a upozoruje na nová

themata. Sem náleží — a ten zjev sám sebou není

nezajímavý — vedle nového kultu Mariánského,

s nímž jinde ješt se setkáme, zejména renaissance
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kultu Cyrillomethodjského v dob Karlov i nové

formy úcty Svatováclavské. Ale bží také — a po-

známe je pozdji — o nová thémata, jež sama zase

vedou k novému, hlubšímu pojímání zbožnosti a tím

k opravdovjšímu chápání života. A zde vlivy

humanistické jdou nejhloubji, obratu tím pipra-

venému podléhají kruhy mnohem širší, pihlašujíce

se tak k novému obrodnímu proudu, jenž tu vzniká,

aby již nezanikl.

Pesvdíme se o tom ješt pozdji, zde jen

teba ješt upozorniti, že s tmito vlivy souvisí,

co lze nazvati novoaugustinismem u nás.

Novoaugustinismus jest pée vnovaná dklad-
njšímu poznání Augustina, kterou od 14. stol. za-

hajují nkteí uenci, zvlášt lenové ádu Augu-
stiniánského, a která v dalším vývoji stává se ne-

podceovatelným initelem snah reformních. Tu
pak nelze si nepovšimnouti nápadného zjevu, že od

14. stol. zvláštní pozornosti zejména v zemích

našich zaínají se tšiti ehole nesoucí jméno

Augustinovo. O tom nejlépe pouí ísla. Ve sto-

letém období 1260— 1350 vzniklo v zemích eských
9— 10 klášter obojí vtve augustiniánské, ve tvrt-

století 1350— 1375 vzniká jich 14, a v zakládání i pí-

zni jim prokazované sešly se opt nejrznjší po-

vahy ; vedle biskup mezi píznivci humanismu jme-

novaných i jiní, vedle knížat a pán i jiní šlechtici.

Jest však mylné, jak se nkdy dje, souditi

z toho šíení ádu, že tím k nám vnikl také novo-

augustinismus. Teba zaátky jeho vyšly od len
ádu, ád jako celek do té doby neztotožnil se

s nimi, nýbrž zstal ve službách svtovládných

snah kuriálních, jak nejlépe patrno z toho, že

mluvím jeho jest Augustinus Triumphus.

Sbírka pfeduáSek a rozprav. VI. . 10. 3
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Nepímo však jest tento nápadný rozvoj ádu
u nás s tím v souvislosti pece. Jest projevem

jisté, abych tak ekl, nálady Augustinské, pízn
a pozornosti; prokazované Augustinovi a všemu,

co s ním jest ve spojení, která se jeví také jinak,

zejména literárn, kde práv souvisí s vlivy hu-

manistickými. Tak Jan ze Stedy spisuje nmecký
životopis sv. Jeronýma, na pání samého císae

Karla pekládá do nminy Soliloquia sv. Au-
gustina (Das buch der liebchosung) —
jist není nezajímavé, že tuto knihu najdeme velmi

záhy také ve zpracování eském, — spisy Augu-
stinského cyklu jsou hojn opisovány a kupovány,

a poznáme pozdji i pi jiných píležitostech, že

nebží jen o záchvat chvilkový. Píze ta jest

ovšem zprvu opravdu náladová, nekritická, ne-

zkoumá se, co jest Augustinovo opravdu, staí,

když se nco za Augustinské vydává, aby to

s nadšením bylo teno a pijímáno, jak již odtud

lze pozorovati, že se jeví také podporou kuriál-

ního ádu. Ale ani to není bez významu. Nálada

augustinská se tím udržuje, pozornost jemu pro-

kazovaná prohlubuje, až po dobu, kdy se opravdu

mla státi heslem pokroku, kdy náboženské hnutí

naše již pechází v husitské. Ale o tom pozdji.
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Druhý z onch proud, jimiž nespokojenost

s daným stavem církve dochází výrazu, jest 1 i-

dová nálada náboženská. Sic mluvívá se,

a v pracích, jejichž pedmtem jest náboženské

hnutí svtové beze zení k náboženskému vývoji

našemu, ovšem právem, o lidovém sektáství, a

nemže býti o tom pochybnosti, že také do zemí

našich kacíství již ped 14. stol. vniklo, a že to

byli zejména Valdenští, které pedevším v jižních

Cechách doložiti lze. Bylo by tudíž jist nesprávné

pochybovati vbec o tom, že jejich vlivy na náš

náboženský vývoj psobiti mohly, jako se mi

také zdá nepochybným, že se pozdji, zejména pi
vzniku radikálních frakcí již husitských jejich

vlivy, a již mrou jakoukoli, vskutku uplat-

nily. Nicmén není radno vliv tchto peceovati,

a byly-li vbec jist menší, než se nkdy pijímá,

o to nemže býti sporu, že, kdybychom jenom

tyto vlivy mli na mysli, nesmli bychom tomuto

druhému proudu pro vývoj našeho hnutí nábožen-

ského piítati význam veliký.

A pece zase nikdo nebude pochybovati, že

práv hnutí lidovému písluší v našem nábožen-

ském vývoji místo velmi znané. Lze skoro íci,

že nejpamátnjší a tudíž i nejvýznaníší známka

náboženského hnutí našeho, když se stává husit-
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ským, jest ono prolnutí nejširších vrstev myšlen-

kou náboženskou, ono úplné jejich ztotožnní

s mravn reformním úsilím tehdejším. Zde sou-

vislost vývoje ped Husem s vystoupením Huso-
vým a vývojem dalším jest nejpatrnjší, zde

Hus pímo pokrauje v díle svých pedchdc,
aby inností svojí dovršil, co již díve bylo pi-
praveno. Nebo jak vystoupení, tak úspchy Hu-
sovy nejen tím, ale pece také tím byly podmí-
nny, že pda pro n z ásti byla již pipravena,
že ona náboženská nálada, lidová byla již probu-

zena inností slavných kazatel doby pedcházející.

Ale ani oni, tebas jejich výmluvnost a ryzost

zásad pedevším byla píinou rostoucí obliby a

pronikavého vlivu jejich kázání, nevdí za to

jenom jí, nýbrž do jisté míry také té okolnosti,

že psobení jejich pišlo v pravý as, kdy je té-m nezbytným inil stav tehdejší spolenosti a

zvlášt církve. Jest tudíž teba ješt nkolika de-

taily doplniti obraz tehdejšího církevního života,

jak pedešle všeobecnými rysy byl naznaen, pi
emž pro pehlednost obracím pozornost hlavn
k dob obou prvních arcibiskup, tedy asi z 1. 1344
až 1378.

Na obraze tomto, a zejména pokud zachycuje

život knžstva, pevládají obrazy temné. Nebží
toliko o lehounké poklesky anebo o híchy, jakých

se v denním život vyskytuje vždy dosti, a jichž

bychom si ani nepovšimli, tebas také zde poet
jejich jest pekvapující. Ale není snad zloin,
ani nejtžších nevyjímaje, z nichž by tehdejší knz
nebyl podezírán, vinn a nezídka také usvden.
Uslyšíme pozdji hlasy nkterých mravokárných
kazatel, kteí nejostejšími slovy vytýkají híchy
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takové, a snad bychom se rozpakovali viti jim,

kdyby zprávy naše, potvrzující je, neplynuly

z úedních pramen, jako jsou zvlášt statuta vy-

daná Arnoštem r. 1349, pozdji na jednotlivých

synodách obnovovaná a doplovaná, nebo statuta

po visitaci jednotlivých kostel vydaná, dále knihy

erekní a konfirmaní, listiny z kanceláe papežské,

pro pozdjší dobu (od r. 1373) také akta soudu

konsistorního atd., na jejichž i jiných pramen zá-

klad pokusím se nartnouti skizzu tehdejšího ži-

vota, pedevším knžského.

Nejastjším híchem, tak astým, že se stával

tém samozejmým a pestával platiti za hích,

tak že mu podléhali nkdy i ti, kdo ho na jiných

kárali, bylo nezachováváni residence.
Mohlo se arci zdáti jen dsledným, dovoluje-li se

spojování nkolika beneficií v jednch rukách, že

i nedbání této povinnosti mlky jest dovoleno.

Byla sice obroí, pi nichž osobní pítomnosti

držitelovy nebylo teba, ale tch bylo pomrn
málo, zpravidla byla vyžadována, ale zpravidla

také nedodržována, a úadu arcibiskupskému ne-

bylo tém ani možno residenci vynutiti, jak nej-

lépe vidti z toho, že píslušná naízení stále a

stále bylo nutno opakovati. V nkterých pípa-

dech pestupování povinnosti té stalo se tém
pravidlem, emuž ovšem nékdy i neloginost ustá-

lené praxe nejenom u nás, ale i jinde, napomá-

hala. Tak na p. dležitý úad arcijáhna, pove-
ného dozorem nad kázní duchovenstva v uritém

obvodu, vlastn byl by ml vyžadovati jeho osobní

pítomnosti v tomto obvodu. Ale ustálil se zvyk

tém bezvýjimený, že místa arcijáhn propj-

ována kanovníkm obyejn Pražským nebo na
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Morav Olomouckým, kteí zase mli povinnost

zachovávati residenci pi svém kostele a nemohli
tudíž zplna vyhovti povinnosti žádné.

Mnohem dležitjší však bylo, když povinnosti

residenní nedbáno tam, kde ji pikazovalo vedle

zákon i obecné dobro a poteba, tedy pi úa-
dech spojených s t. zv. péí o duše (cura ani-

marum), s duchovní správou, tedy pedevším pi
farách. Fará sice, pejímaje úad, zavazoval se

písahou, že bude residenci zachovávati, leda by
se mu dostalo zvláštní dispense, ale ve skute-
nosti asto toho nebylo dbáno, jako také ze stejných

dvod od oltáník neplnny povinnosti sloužiti

mše. Velmi zhusta temj, jak jednotlivým farám
nebo oltáníkm výslovn musilo býti naizováno,
aby odešli z Prahy ke svým kostelm a tam se

zdržovali i mše etli, jak také kanovníci musili

býti pidržováni k tomu i k pedepsaným modlit-

bám; stávalo se také, že fará odešel teba do
Avignona, nepostarav se vbec o svj kostel,

ano, že se teba dv léta v kostele neukázal, jako
zase ani ty pípady nejsou zcela ojedinlé, že

úad arcibiskupský musil nedbalému farái nai-
zovati, aby svj kostel aspo pronajal. Vždy ne-
bylo namnoze ani dosti ochoty vydržovati si po-
mocné knží, kde pro n bylo zvláštní nadání
zízeno, anebo kde jich bylo nutn potebí, a ne-

jeden lakotný fará musil k tomu i soudn, nkdy
na zakroení osadník samých, býti donucen. ]Sení

sice v této dob mnoho doklad, že by nkdo
pro nezachováváni residence byl svého místa zba-
ven býval, ale ze to tím více zpráv, že celá ada
knží residence nezachovávala, opativši si patrn
dispens.
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V tom pípad úad arcibiskupský ovšem žádal,

aby na takové místo zjednán byl zástupce. Nej-

obvyklejší zpsob byl ten, že takový duchovní

své obroí pronajal, a to práv umožuje á-
sten kontrollu tch, kdo residence nezachová-

vali, ovšem s dispensí. S pronájmem fary nebo

oltáe setkáváme se v úedních dokladech tém
na každé stránce, to byl obyej tak rozšíený,

že se ped ním ani nyní, ani pozdji ješt, když

hnutí plnji se rozvinulo, nezaráželi ani ti, kdo

toužili po oprav v církvi a pracovali pro ni. Pi
tom však všecko to provádlo se zpsobem ist
obchodním. Málo kdy podobný zástupce nazývá

se místofaráem nebo námstkem, zpravidla, a tedy

bezpotukrát, teme oznaení nájemce (conventor)

zcela nepokryt mluví se o nájmu kostela (locatio),

a sama úední terminologie neleká se povážlivého

pozadí tohoto jednoduchého slova, tím mén, když

sami úedníci arcibiskupští, i nejvyšší, ochotn
pijímali zastupování jedné i druhé strany pi
uzavírání podobných smluv, stejn jako neodpí-

rali takového svého úastenství pi projednávání

smn jednotlivých beneficií, jichž poet jest

pímo úžasný, a které zaasté zavánly obchodem

ne vždy istým.

Úad arcibiskupský, to nutno k vysvtlení a

omluv pipustiti, chtl tím eliti vtšímu zlu,

totiž úplnému nedbání povinnosti residenní, nebo
nájem s jeho povolením uzavený ml jist cenu

dispense, již od zachování residence mohl udíleti

arcibiskup. Ale nkdy také on byl bezmocný.

Námstka bylo arci teba, dostalo li se kterého

úadu lovku nezletilému, a tu zprávy také od-

jinud plynoucí ukazují, že osazování tímto zpso-
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bem bylo astjší než žádosti o píslušnou dispens.

Dispense takové udílel papež, a blahovle kurie

byla tu opravdu tém neuvitelná. I dvanáctiletí,

tináctiletí a nemnoho starší, ale také mladší hoši

bývali jmenováni k jednotlivým úadm, a jist lze

tu užíti píkladu sice z doby nco pozdjší po-

cházejícího, ale pomry tyto velmi píznan a

jist také pro starší dobu osvtlujícího. R. 1397

papež Boniíác IX. udlil proboštu Vyšehrad-

skému a patriarchovi Antiošskému Václavovi Krá-

líkovi, známému milci krále Václava, na jeho žá-

dost právo propjiti tem osobám kteroukoli hod-

nost duchovni bez ohledu na jejich nezletilost, jen

když budou aspo ptileté! Vru ml pravdu

Matouš z Krakova, když v kázání, o nmž po-

zdji uslyšíme, naíkal, že mravnost musí upadati,

když probošti jsou v kolébkách.

Takový „prelát" arci poteboval námstka, nebo
nemohl ani pijmouti svcení, i když se mu dostalo

úadu s duchovní správou spojeného. Ale nedo-

splost nebývala vždy jedinou píinou, že du-

chovní hodnostá nepijal svcení, také to byla

choroba doby, proti níž úad arcibiskupský marn
hledal prostedk. Ku kanovnictví na p. nebylo

vyšší svceni nezbytnou podmínkou, ale mlo se

vlastn rozumti samo sebou, v praxi však velmi

asto toho opomíjeno, a také zde jest svdectvím
o rozšíenosti tohoto zlozvyku ta okolnost, že mu
podléhali i mužové pro potebu reformy nadšení;

a jsou i doklady, že kanovník, který po adu let

bral dchody z tuné praebendy, na konec se

oženil a mohl <-ak uiniti, nejsa knzem.
Arcibiskup Arnošt hledl tomu eliti naízením,

že každý kanovník do urité lhty jest povinen
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pijmouti vyšší svcení. Ale jak málo úinku od

toho oekával, patrno z toho, že on sám i jeho

nástupci musili naízení zostovati prostedky
úinnjšími, zmenšením práv kanovník neknží
a pod.

Povážlivjší však bylo, když pijmouti sv-
cení opomíjeli i ti, jimž náležela také duchovní

správa. Mezi farái nov jmenovanými nacházíme

pomrn velmi malý poet skutených knží, zpra-

vidla bývají pouzí klerikové, nkdy i jen laikové.

To by o sob nemohlo býti nápadné, nebo podle

kanonických práv svcení mlo se udíleti jen k ur-

itým titulm, totiž jen tm, kdo již njaké obroí
mli. Ale zásadu tuto uinil tehdejší systém a-
stých smn a obchodování s beneficii tém ne-

proveditelnou, a jmenování neknží za faráe dá-

valo podnt k rozliným zjevm nenáležitým.

Takový fará zavázal se ovšem pi svém jmeno-

vání, že do roka pijme svcení, ale ne každý

vyhovl. Do r. 1378 poznáváme 8 fará, kteí

zbaveni fary, ponvadž nepijali v as svcení, ale

nedošlo-li ani k jich ssazení hned po roce, nýbrž

nkdy po dvou, tech i více letech, nechyblo ani

tch. jichž vbec zapomenuto. Dovídáme se na p.
T' 1355 o farái, jenž, došed fary osmnáctiletý,

pl druhého roku ji držel bez svcení a podržel

i po vysvceni, a bylo nekanonické, a teprve po

17 letech si vzpomnl žádati o dispens; fará

enk, šlechtického pvodu, piznává se roku

1356, že faru ve Zvoli drží pes pt let bez

knžského svceni, a již roku 1344 jiný šlechtic,

Jan Hartmanv ze Sobslave, sám udává, že 15

let držel faru, již obdržel nezletilý, a z níž d-
chody brali jeho píbuzní, naež se jí vzdal. Tak
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bylo i jinde, když samy kláštery a jiní duchovní

patronové podávali ku svým farám laiky, o nichž

se mohlo vdti, že svcení nikdy nepijmou, jako

doktory lékaství a p., když i ze ad eholník do-

sazováni k farám pouzí klerikové, kteí se po ase
vzdávali, svcení nepijavše. Nepekvapí tudíž,

když na p. r. 1374 kaple sv. Jií u Kouim mu-

sila býti znovu obsazena, ponvadž její správce

Benedikt, který ji ml od r. 1367, se oženil s n-
jakou vdovou.

Pi tehdejší pohyblivosti a astém stídání du-

chovenstva nutno piznati, že nebylo vždy snadné

udržeti takové „knží" v patrnosti, nicmén nkdy
vina nebyla jen na faráích. Svcení udílena ty-
ikrát v roce, a pi každém pijímal kandidát po-

stupn pouze jeden stupe, takže trvalo rok, než

laik mohl dojíti knžství. Od dob arcibiskupa Jana

Oka poínaje a potom stále slyšíme asto, že ada
duchovních v urený as pihlásila se o svcení,

ale musila odejíti s nepoízenou, ponvadž se sv-
cení neudílela. Tím se arci lhta prodlužovala.

Dvakrát, tikrát, tyikrát, ano i vícekrát musil

nkterý venkovský fará vážiti cestu do Prahy
pro jednotlivé svcení . . Jinostranné zaneprázd-

nní biskupu a pozdji privátní zbožnost Jana

z Jenštejna pomáhala prodlužovati nezákonný stav.

Farái mohli se a ne neprávem vymlouvati, že

nejsou vinni, a když na to nebýval brán zetel,

dávali si aspo úedn potvrditi, že vina není

na jejich stran. V 1 1373— 1378 — z doby dí-

vjší není zpráv — lze zjistiti více než 70 tako-

vých pípad, pozdji více. Což divu, ze se n-
kteí hledli pojistiti a vymáhali si dispens od sv"
cení hned na nkolik let; a to bylo tím snazší.
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ponvadž nkdy z milosti apoštolské zárove
s úadem bývala dosazenému udílena dispens, že

nemusí pijímati svcení vbec. Duchovní správa

musila tím trpti.

Ale i když na faru dosazen knz již svcený,
nebýval to vždy muž zvlášt vhodný. Požadavky
pro pijetí knžství byly minimální. Bželo o pr-
kaz manželského pvodu a zákonitého stáí —
po tom, co uvedeno, bude snad zajímati, že jednou

opravdu odepeno potvrzení pro nedostatený
prkaz toho druhu, — dále o prkaz zachovalosti,

jenž byl arci hodn relativní; jinak stailo, aby

kandidát uml ísti, psáti, vty skládati, zpívati a

obstojn latinsky mluviti, a i zde bylo lze po-

shovéti na slib, že se dodaten nauí. Jak plnno,
vidti z toho, že byli i farái, kteí neumli latinsky

vbec a psáti tžko.

Tomu odpovídalo, co se žádalo jako výsledek

pastýské innosti. Mli své svené nauiti z ná-

boženství tolik, aby umli Otenáš, Vím a De-
satero. Ale znovu a znovu musilo farám býti

ukládáno, aby aspo tolik dosíci hledli.

I zde tedy jest znovu patrno, co i dále ješt
opt uvidíme, že pomry byly silnjší než vle
nejhorlivjších pívrženc oprav, a že to pede-
vším byla celá tehdejší soustava, která ochromo-

vala každý pokus o opravu. Vždy úad arcibi-

skupský sám nezídka byl nucen ustupovati ná-

valu této soustavy, a mnohá dispens, kterou udlil,

nevyplynula z jiného dvodu, než aby zachoval

aspo zdání své autority anebo zabránil horšímu

zlu, Samy dispeíise zajisté byly nkdy potebné
a prospšné a nkdy mohly pímo sloužiti úelu
dobrému, tak totiž, že umožovaly užiti jmní
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mrtvé ruky k cílm sice jiným než bylo ureno,
ale lepším, i aspo nemén cenným.

Nkdy totiž nkterý duchovní vyžádal si spro-

štní od povinnosti residenní, aby mohl pokra-

ovati ve studiích na universit, a zde také do-

cházelo záhy k dovolením všeobecným. Zde tedy

jmní círke*;-ní mlo nemajetným usnadniti pístup

k vyššímu vzdlání — úel zajisté dobrý. Ale

velmi záhy již slyšíme výtky mravokárc, pozdji
stále stupované, že farái sice žádají o dispens

za tímto úelem, ale pak jí užívají ne ke studiu,

nýbrž aby mohli v Praze vesele žíti, a výtky tyto

smíme o to mén pokládati za nadsazené, o a-
stji se s pípady podobnými opravdu setkáváme.

Ale ješt horší bylo, že také jinak studia bývala

pouhou záminkou, že ten, kdo za tím nebo jiným úe-
lem dispense došel, užíval jí pak k pijímání rozli-

ných jiných úad, k provozování obchod atd., e-
muž ovšem dosti asto se oddával, nestaraje se o di-

spens vbec. A jest skoro neuvitelné, jaká za-

mstnání si nkteí knží volili. Ze knz byl vy-

chovatelem, písaem u njakého šlechtice a p.,

jest ovšem zcela pirozené, ale zaasté býval

i správcem, purkrabím, šafáem, a také mimo
panskou službu vyhledával druhdy zamstnání

prapodivných. Statuta Arnoštova musí knžím za-

kazovati i provozování živnosti hostinské a ez-
nické, a knží najdeme v postavení, v nmž by

jich opravdu žádný nehledal. Jist pravdu mají

mravokární kazatelé, když trpce naíkají, že není

spoleenského stavu tak povrženého, aby se knmu
nepropjil knz.
Z té píiny, aby kontroUa byla snazší, naizo-

váno také, aby klerikové nosili odv stavu knz-
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skému pimený, aby zejména nosili tonsuru a

odv knžský, a byly naizovány písné tresty

pro neposlušné, stejn jako bylo knžím zakázáno

nositi zbra mimo skutenou potebu (na cestách

a p). Ale na všech tém pozdjších synodách

musila tato naízení, již v nejstarších statutech

Arnoštových obsažená, býti opakována, a s jakým

úinkem, ukazují etné doklady. Tak na p. pi
visitaci, již asi r. 1358 Arnošt podnikl pi kostele

Pražském, nemén než 7 kanovníkm a vtším be-

neficiátiím výslovn jmenovaným a skoro všem
oltáníkm a vikám musilo býti naízeno, aby

si opatili místo svtského odév knžský, r. 1373

generální viká byl nucen vykázati nov jmeno-

vaného faráe, který k nmu pišel v nepoádném
obleku, a setkáváme se dokonce s venkovským
knzem, který k oltái chodil v brnní.

Zákaz nošení zbraní také z té píiny nebyl

bezvýznamný, že hrubší mravy a vzntlivjší krev

tehdejší snadno jimi poskytovaly píležitosti ke

rvakám a krveprolití, od kteréhožto híchu klerika

mohl rozhešiti toliko papež. Ale pece také tento

zákaz musil býti asto opakován a ješt astji
byl pekraován. O hádkách a nadávkách ani ne-

mluv, pi dotené již visitaci r. 1358 jeden du-

chovní kostela Pražského (píjmím Pes, Canis)

obvinn, že svého kollegu v kostele stloukl, a

vády i rvaky mezi knžími, knží s laiky i v klá-

šteích jsou zjevem velmi astým, pi emž zhusta

docházelo k poranní, zabití, ano i vražd, pi
nichž ovšem nkdy i knz stal se obtí, a mezi

nimiž najdeme i pípady velmi pohoršlivé. O úkla-

dech, jež knz knzi strojil, o pepadání a zají-

mání, o násilnostech mezi knžími nebo v klášte-
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ích slyšíme, hledíme-li k povaze in takových,

až píliš asto.

Nejednou, jak pirozeno, docházelo k hádkám
a rvakám v rozjaení, nebo také povalování po
hospodách i opíjení se a píbuzné s tím tance a

hry v kostky patí k vcem, jejichž zákazy skoro

stále musí býti opakovány, arci marn; vždy se-

tkáváme se s knžími, kteí pi výslechu musí

piznávati, že se tímto zpsobem provinili a sli-

bují polepšeni, a že se tak stávalo astji, než

z úedních pramen se dovídáme, lze souditi mimo
jiné i z toho, že se zde pvodní písnost soud
zmiruje. Bylo patrn tch, kdo tímto zpsobem
se provinili, píliš mnoho, takže plné písnosti ne-

bylo možno dáti prchod. Tak pi oné visitaci r.

1358 vedle všech tém viká a služebník ko-

stela Pražského mli hlavn tyi výslovn jme-

novaní býti zvlášt pokáráni za to, že ve spole-

ném byt provozovali nedovolené hry, že navšt-
vovali krmy, zvlášt v noci, že nosili zbran a

že pi veejných píležitostech tancovali. Také
oni, a provinní jejich bylo patrn vtší než

ostatních, mli jen veejn býti napomenuti a te-

prve když by se nepolepšili, mli býti potrestáni

žaláem. A vbec o žalái za tato provinní sly-

šíme velmi zídka.

Lze však pochopiti, že k tmto pomrn všed-

ním a nezávazným zjevm úad arcibiskupský za-

mhouil oko, bylo mu astji initi s híchy ne-

konen vážnjšími. Každý fará, který se chápal

úadu, zavazoval se sice písahou, že bude šetiti

majetku svého kostela, dbáti o navrácení vcí zci-

zených a sám že nebude nieho zcizovati, ale sku-

tenost svdí, že ani toho nedbáno. Žaloby a ro-
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zepe o zcizené vci, zastavování kalich a mon-

strancí, prodej knih a rouch bohoslužebných jsou

tém na denním poádku, a proskoí-li již tu a

tam v úedních záznamech píkejší (a piléha-

vjší) oznaení pro iny takové, není divu, slyší-

me-li je již beze všech píkras a zastírání ve spo-

jení jiném. Jist mluví samo, ozývá-li se pi vý-

slechu knží i fará nezídka otázka, jsou-li pe-
chovavai zlodj a vcí kradených, jež nevždy

smí býti popena, ozve-li se i nevyvrácené pode-

zení a nejednou piznání ke skuteným krádežím,

netoliko zproneve vcí kostelních, takže fará,

který pro dluhy nesml do osady, u srovnání

s takovými mohl se zdáti dobrým. Pípady práv
dotené (krádeže) nacházíme v úedních zázna-

mech co chvíli, namnoze ošklivé.

Jist však vi provinním takovým usvdení
z padlání listin i penz anebo jiných podvod,
podezení z hadaství a arodjství jednotlivých

knží, nebo obvinní jich z lichváství nebo kivé
písahy a p. nemá již tak znaného významu a

není ovšem také tak asté. Za to tím astji se-

tkáváme se s híchem, který ovšem náleží k nej-

rozšíenjším vbec, s híchem proti šestému
pikázání. Již v nejstarších statutech Arnoštových
teme písná naízení proti tomu, ale ani pozdji
nebylo jediné synody, na níž by jich nebylo teba
opakovati, a s tmi, kdo proti nim hešili, po-

tkáváme se tém krok za krokem. Tak opt pi
visitaci prvního kostela v zemi r. 1358 poloviní

praebendát Svatoslav, jemuž tenkrát pohroženo

zastavením píjm, dokud by se neodhodlal nositi

tonsuru a šat knžský, byl také obvinn z nedo-

volených styk s podezelými ženštinami, které
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navštvovaly jeho dm. Vikái Bžkovi naízeno,

aby se vysthoval ze svého bytu a nenavštvoval

ho více pod trestem exkomunikace, ponvadž
tam byla jakási žena, pro niž byl ve zlé povsti.

Ale i u nejednoho kanovníka a probošta byl jeho

rodinný život veejným tajemstvím, a v úedních
záznamech teme spoustu podobných doklad o ka-

novnících, faráích, oltánících atd., a již bží o d-
vrný život rodinný, nebo o pouhé návštvy vy-

kiených dom, nebo o vydržování jedné nebo

i nkolika žen; a nkteré doklady znjí opravdu

velmi rozmarn, stejn jako najdeme ovšem i vci
pi vší shovívavosti vi tomuto híchu ošklivé.

Statuta vymovala za trest ztrátu beneíicia, ale

výslovných doklad, že by nkdo byl ssazen pro

nezdrželivost, jest velmi málo — pochopíme pro;
pílišný poet provinilých nedovoloval rozvinouti

plnou písnost A že jich byl poet velmi znaný,

dovídáme se i z potu žádostí o dispens neman-

želského pvodu, kde zárove patrno, že to byl

již zvyk z minulosti zakoenlý. Této pekážky
pro pijetí knžství mohl zbaviti jen papež, a nej-

vtší ást žádostí o píslušnou dispens týká se

kandidát knžství pošlých ze spojení klerikova

se svobodnou i vdanou ženou. Ješt he, zdá

se, bylo na Morav, kde ješt r. 1349 mluví se

o knzích ženatých jako o nem samozejmém.
Statuta Jana VII. zakazují, aby knží svým dtem,
když je vdávají, strojili nádherné hostiny, pon-
vadž jsou jim spíše k hanb než ke cti, ale zákaz

se opakuje do 15. stol. snad pravideln, a podle

svdectví Husova, jemuž není pro neviti, zvlášt

po nezdaeném nejnovjším pokuse násilného a

nesprávného výkladu, byl v dioecesi Olomoucké
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zvláštní plat cunabulales, pokolebnie, který platili

knzi biskupovi za každé své dít.

To jsou fakta, na nit hž nelze nic mniti. Pes
všecku tu spoustu doklad o poklescích knž-
ských bylo by ovšem nesprávné tvrditi, že zka-

ženo bylo knžstvo všecko, že v ohromném potu
tehdejšího duchovenstva nebylo vbec lidí ád-
ných anebo takových, kteí, a jinak oddáni vlád-

noucímu systému a doteni všemi jeho vadami,

jichž si nebyli tém vdomi, pece jinak nedo-

pouštli se špatností a zloin. Ale tím se již do-

týkáme vlastního základu všeho úpadku.

Práv to, že celý systém nebyl zdravý a mravný,

bylo píinou, že i u tch, kdož sice pluli úpln
v proudu souvkého církevnictví, a jinak neza-

vdávali píin k zakroení; život jejich neodpo-

vídal ideálm života skuten kesanského. Ale

tím se dostáváme i dále Jist nikdo nebude
tvrditi, že všickni knží byli takoví, jako ti, s nimiž

se ped církevními úady setkáváme. Ale stejn
jest pravda, že knží pohoršliv a nkdy pímo
špatné žijících bylo více, než jich v aktech tchto
úad nacházíme. Z jiných spolehlivých zpráv sly-

šíme o praelátech okázale pestupujících platné

pedpisy, o knzích velmi podezelé povsti i o sv-
tácích nejhoršího druhu, jichž nenajdeme v zázna-

mech o soudech a trestech, proti nimž nebylo

zakroováno, ano lUeí nkdy i vyznamenáván .

A systém mu>il i dále psobiti rozkladn.

Ryl(j již pedešle upozornno na nepíznivé ná

sledky, které musilo míti h 1 komyslné zneužívání

klatby skrze soudv duchovni. A e k po bnému
zneužívání docházelo také jinak velmi asto; sania

kurie pedcházela zlým píkladem, jehož bývalo
Sbírka pfediiáSek a rozprav. VI. t. 10 4
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arci hojné následováno. I jednotliví praeláti a bi-

skupové stihali se navzájem klatbami, farái dá-

vali do klatby osadníky, a zajisté nade vše jiné

bylo povážlivé, jak si vedli nkteí zízenci kurie,

K. vybírání svých hojných dchod mla kurie

v jednotlivých dioecesích, také u nás, své zvláštní

výbrí (collectores), kteí zase stanovili své pod-

výbrí (subcoUectores), lidi to nezídka povésti

ledajaké. Ale také tento nkdy dosti schátralý

podvýbrí sml dáti a skuten dával do klatby

tebas biskupa, když, a již náhodou nebo úmysln,

opominul nkterou svoji dávku odvésti v as . . .

Trpla tím jist i káze mezi knžími i v lidu,

ale pedevším astým zneužíváním sama cena

tohoto trestu musila klesnouti.

Cteme-li v žádostech o dispens papežskou pro

porušení práva, jehož se nkdo dopustil, konaje

bohoslužby, a byl v klatb, omluvu, že o klatb

nevdl, není to vždy pouhá výmluva. Došlo

opravdu skoro tak daleko, že nkdy tém ani

nebylo možno vdti, je-li kdo v klatb ili nic,

že bezmála nikdo nemohl, uléhaje veer, tušiti,

neprobudí-li se ráno jako exkomunikovaný. Tím
vším klatba musila býti úpln znehodnocena. Vedle

pípad, kdy klatby nedbáno z nevdomosti, astji

stávalo se již, že jí nedbáno vdom, že se na ni

prost neohlíženo, a nebylo vzácností, že tak i-

nili sami knží, ano že sami pímo proti platnosti

klatby mluvili.

asem však proskoí poznámka, že se tak stá-

valo — za peníze, a nelze se tomu skoro ani di-

viti v této dob, kdy obchodní soustava pronikla

všecko. Požadavek bezplatnosti všech výkon
církevních v theorii vždy byl sice vyslovován, a
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statuta Arnoštova drazné zakazují jakékoli po-

platky za pisluhování svátostmi a p., zapovídají

všecky úmluvy, zvlášt za plat, s patrony, ale také

to bylo nutno stále pipomínati. V dob, o níž

jednáme, a zvlášt za Arnošta sice jen jednou se-

tkáváme se s faráem, jenž pro svatokupecké do-

sazení byl fary zbaven, ale bylo lze svatokupiti

také jinak. Platm za svátosti, pohby atd. nikdy

nebylo možno zabrániti, a našly se i jiné prameny

píjm.
Tak bylo zakázáno pipouštti pi ktu více

kmotr než dva, pozdji ti — kmoti dávali

ktícímu dary, — ale v praxi bývalo jich zpravidla

více, až i 12 a 14, a dispens, když si ji kdo opa-

til, nebyla nikdy odepena, ano sám úad arci-

biskupský smioval se s tím; tak na p. ve sta-

tutech pro kostel sv. Jiljí r. 1355 uruje se již,

jak se mají mezi zúastnné knží rozdliti dary

od vtšího potu kmotr. Mlo se tímto menším

zlem patrn zabrániti rznicím mezi knžími ja-

kožto zlu vtšímu.

Ale mnohem povážlivjší byl jiný zjev, ukládati

ve zpovdi za pokání penžité pokuty, což nutn
musilo podkopávati všecku mravnost i mezi laiky

a vedlo arci k tomu, že zlodjové a loupežníci,

davše pokutu knzi, vyhýbali se arci náhrad po-

škozeným. Bylo to velmi písn zakázáno, ale

s jakým úspchem, svdí vedle nutnosti opako-

vání i to, že veejné mínni mluvilo o tom jako

o vóci bžné, jak toho ohlas nalézáme v básni již

nco starší historkou o loupežníku, jenž ve zpo-

vdi smluvil s knzem místo, kde mu uloženou po-

kutu odvede, ale tam ho ješt okradl A nemén
ovšem dokazují to i neumlkající stížnosti a náky
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horlivých kazatel na tyto i ostatní uvedené ne-

švary, jak je ješt pozdji uslyšíme.

Což divu, když nkterý podnikavý knz — a

zde ovšem špatným píkladem pedcházeli mniši,

zvlášt t. zv. žebraví — dovedl rozliných náhod

nebo povrené úcty lidu k nkterým hrobkám
a p. užívati k zvýšení svých píjm. Bylo to

zcela v duchu doby, plochý a zplošující forma-

lismus tehdejšího církevnictví sám k tomu lákal.

Úad arcibiskupský sice také zde asem zakro-

oval — a práv zde mén asto, než bylo žá-

doucno, — ale také zde jeho úsilí rozbíjelo se

o sílu pomr, a jako jinde také zde ukazovaly

se škodlivé následky onoho úplného sblížení církve

eské s kurií, které zatím bylo již tém prove-

deno. Poznali jsme již minule, jak systém papežský
ochromoval reformní pokusy Arnoštovy, vidíme

však dále, že ho nkdy nutil pímo blížiti se po-

stupu, který odsuzoval. Tak již statuta Arnoštova
zakazovala volbu nového kanovníka ped uprázd-

nním jeho místa s odvodnním, že se nesluší

ekati na smrt bližního, ale milost papežská roz-

dávala kanovnictví jednotlivých kostel bez ohledu

na to, rušíc pímo ustanovení arcibiskupské.

Podobn bylo s t. zv. mnohoobronictvím. Ta-

ké to bylo zakazováno, a sama kurie vydávala

nkdy naízení toho druhu. Ale praxe byla zcela

jiná. Víme již, že obronictví kvetlo nerušené,

zvlášt mezi vyššími preláty, až se stávalo ped-
mtem vtipu, jako když na p. u Mikuláše Puch-
níka, povstného hromaditele výnosných beneficií,

jež ml v Praze, na Vyšehrad, v Olomouci, ve Vra-

tislavi, souvký písa konsistorní dlouhou adu
jeho titul nahradil vtipnou poznámkou, že jest



53

Kanovníkem nikde a všude (nullatenus et omnite-

nus ecclesiarum canonicus). A zase to byla kurie,

která tento nešvar podporovala. Biskupm, ne-

chtli-li, aby jejich vlastní moc byla zlehována,

nezbylo než hledati kompromis s ustálenou praxí.

Již statuta Arnoštova, vyslovujíce zásadu, že více

beneficií nemá býti spojováno, pece také vypo-

ítávají pípady, kdy jest možno míti beneficií více,

pijímajíce rozeznávání mezi sluitelnými a neslu-

itelnými (incompatibilia), a také taková mohla

dispens papežská slouiti.

Ale to musilo míti i jinak závažné následky.

Poznali jsme již. jak samo množství jednotlivých hí-

ch vynucovalo si nkdy mírnjší postup zakroení,

uvedené práv vlivy kurie musily vésti k celko-

vému zmírnní trestní praxe církevní. Za obou

prvních arcibiskup, kdy písnost byla vtší než

pozdji, setkáváme se s i8 pípady, kdy fará

byl pro své chování fary zbaven, a byly to, a se

neuvádjí, jist pestupky znané, když k tomu

došlo, ponvadž jinak praxe byla velmi mírná.

Z písných trest jimiž hrozí statuta Arnoštova,

ve skutenosti málokterého užíváno, i k tžkým
híchm úady vedly si velmi shovívav, ano

nkdy i zcela nevšímav. Stojí na p. za zmínku

pípad konšel Staromstských a rychtáe Miku-

láše Reymbota ili Goldnera z r. 1361. Když totiž

knz Martin Ješkv z Královic, eený Cvik, do-

pustil se nkolika krádeží a jiných výtržností,

rychtá s konšely zatkli ho a odevzdali arcibiskup-

skému oficiálovi a do vzení arcibiskupského

8 prosbou, aby jakožto lovk veejnému poádku
nebezpený nebyl propouštn. Ale oíiciál v krátce

vrátil mu beze všeho potrestání svobodu, a tu
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Martin Cvik shromáždil kolem sebe bandu zlo-

dj a loupežník a provozoval bývalé emeslo
ve velkém, tak že rychtá, když se ho potom
zmocnil, dal ho na rozkaz konšel striti do pytle

a utopiti. Arcibiskup dal je do klatby a ovšem
i císa Karel hned je zbavil úad a také jinak po-

trestal. Postižení obrátili se na papeže, a Inno-

cenc VI. tentokráte opravdu nemohl nevyhovti
a naídil dne ii. srpna 13Ó1 arcibiskupovi, aby,

zaídé vše potebné, absolucejím neodepíral. Taxa
ovšem inila 600 gr.

Tu pak nemohlo býti jinak, než že se tím ká-

ze mezi knžími ješt více uvolnila, že plnní,

povinností knžských a zejména kazatelské, bez-

toho nevalné, pomíjeno ješt více. Shovívavost

církevních soud ve spolku s nadprávním posta-

vením knžstva, mezitím provedeným, však opravdu

tém vnukala také myšlenku, že knzi jest všecko

dovoleno. Co pak horšího, nejenom knží sami.

také laikové bezdky zaínali se s touto myšlenkou

smiovati, ímž nutné byl ohrožen již sám zá-

klad vší mravnosti. Nejenom že nepoádný život

knží psobil svým píkladem zhoubn na mravnost

živl laických — a již tenkrát teme výmluvy,

pro hy AcLik. nesml hešiti, když tak bez pe-
kážky iní knz, jako také opravdu i ve spole-

nosti laické dostavuje se znané poklesnutí mrav-

ní, — mezi knžími a laiky dostavuje se tím vším

jisté odcizení. Tehdejší zábavná literatura eská
zachycuje veejné mínní plné narážek a vtip
o život knžském, které výmluvn ukazují, že

lid pozbyl dvry ke knžím, a jim vlastn byl

úpln vydán v moc, že byl ponechán fám sob.
Fará, jenž svým životem pohoršoval, ovšem také
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kazatelské tém neslyšíme, lidu odnímána jediná

píležitost, kdy se mohl povznésti z prachu všed-

nosti a obírati jinými myšlenkami. Kázání obsta-

rávali mniši. A tu bylo osudné, že také mezi

knžstvem eholním dostavil se úpadek spíše jeŠt

vtší.

Doby, jež povolávaly v život nové ehole a

zvlášt t. zv. ády žebravé, aby byly náhradou

za nevyhovující innost duchovenstva svtského,

již dávno minuly, a také ehole zpronevily se

svým úkolm. Také zde bitký vtip o život

mnišském, jehož ohlasy teme ' v tehdejší poesii,

jest mítkem smýšlení lidu, a tém pro všecky

stížnosti a náky, které potom slyšíme z úst

opravdových kazatel, dostává se nám doklad
úedních. Mnich vládnoucí soukromým jmním
nebyl již opravdu vzácností; zákazy nákladného

života a hojných kvas v klášteích, zvlášt pi
pijímání nových len a zárove zprávy o zvlášt-

ních dchodech na tyto úely ukazují, že pvodní
mravnost znan poklesla a písná káze velmi se

uvolnila. Nepekvapí tudíž, že sbhlý mnich, jenž

po léta se potuluje mimo klášter, jenž klášter po-

škozuje a asem i horších hanebností se dopouští,

není zjevem naprosto ídkým, a i ten zas nkdy
se vrací do svého kláštera, že rozkazy pedsta-

vených nestaí ovládnouti zbujnlých bratí, že

poslušnost upadá, že uvnit konventu dochází

k hádkám a rvakám.
Ješt nebezpenjší však bylo, že mezitím t.

zv. ády žebravé, u nichž pvodn netoliko jednot-

livec, nýbrž i ád jako celek ml býti chudý, za-

pomnly této povinnosti a zaaly shánti jmní.
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Jedním prostedkem k tomu bylo, že získávaly

duchovní správu nebo aspo nkterou ást její —
nejvýnosnjší, totiž pohby. Stávalo se tak na zá-

klad privile^-ií papežských, ale ovšem s porušová-

ním práv d ucho venstva farního a se zkracováním jeho

dchod. Kurie sice hledla pozdji prostedko-
vati, naizovala zejména, aby pi pohbech, když
mnichm piznány, tvrtina dchod náležela pí-
slušnému farái, ale mniši se bránili, vznikaly

ošklivé spory a hádky. V Pražských ulicích na

p. již r. 1334 došlo k veliké rvace mezi knéžími

a eholníky a také pozdji, tebas tak drastických

scén již nevidíme, spory vracely se stále.

Duchovenstvo farní však mohlo vedle poško-

zení svých píjm poukazovatina jednu vc velmi zá-

važnou, byla to ziskuchtivost mnich, v níž, disponu-

íce etnými odpustky, ostatky a modlitbami, nejen

zavádli pravou zbožnost v církevnické obadnictví,

nýbrž jí pímo zneužívali k úelm zištným a k po-

ve. Ale celý systém zárove musil vésti k dal-

šímu podrývání mravnosti, ano i k znehodnocení

všech kesanských zásad, k zachovávání pouhých
zevních obad bez vnitní úasti, ano pecenním
záslužnosti odpustk a milostí k úplnému pomí-

jení životních povinností kesanských. Kazatelská

innost mnich musila tedy spíše zavádti.

Všude uplatovaly se neuspokojující a znemrav-

ující vlivy okázalého ale prázdného obadnictví,

plochého formalismu církevnického. Jestliže nedbání

povinností a zvyšování práv nepoádn žijícího knž-
stva vedly k odcizení mezi ním a lidem, tyto ostatní

vlivy musily mezeru mniti v hotovou propast.

Byl to zase arcibiskup Arnošt, který povšiml

si toho zjevu, a jako tak asto jeho touha po od-
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pomoci setkala se s porozumním a páním císae

Karla IV.

R. 1363 povolán do Prahy eholní kanovník

ádu sv. Augustina Konrád W a 1 d h a u s e r.

Byl to pedevším císa Karel, který zatoužil

získati ho pro Prahu trvale, nebo Waldhausera

pedchpzela již slavná povst, již, jak se zdá, již

pedtím pi nahodilé návštv Prahy byl potvrdil.

Ale nebyla to jen jeho kazatelská sláva, jež Karla

upoutala, nýbrž práv sám základ její, obsah a

smr jeho kázání. Waldhauser, zvaný po svém

rodišti v H. Rakousích, kde asi ve 20. letech 14.

stol. se narodil a záhy lenem tamního kláštera se

stal, po studiích v Itálii oddal se horlivé innosti

kazatelské, zejména na dvoe vévod Rakouských,

kde psobil plných 15 let a nabyl záhy zvuného
jména i horlivostí, s jakou káral nepoádný život

laik, i nehrožeností, s jakou vystupoval proti ne-

švarm v duchovenstvu, hlavn svatokupectví.

A to práv bylo, co ho doporouelo Karlovi.

Ukazuje to jisté i potebu nápravy, ale také vý-

znam Pražského némectví, že pedevším k nmu
hledno. Waldhauser byl Nmec, který se esky
nikdy nenauil, tebas nezstal bez vlivu i na

eské hnutí náboženské. Jako píiny nespokoje-

nosti byly všeobecné, tak také odpor proti nim

musil psobiti mezinárodn.

Povolání do Prahy naráželo na nkteré pe-
kážky, snad Waldhauser jako eholník nemohl
snadno rozvázati svazky, jimiž k Rakousm byl

pipiat. Odpomoc nalezena tím, že mu Karel pro-

pjil a Arnošt dne 17. srpna 1363 potvrdil bohatou

faru v Litomicích. Rozumlo se arci samo sebou.
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že bude psobiti v Praze — nezachování resi-

dence bylo, jak víme, tak obecným híchem, že

ani reformnímu kazateli nevadilo dopouštti se

ho, ovšem s dispensí. Nkdy v dubnu, kvtnu
Waldhauser zaal kázati v kostele sv. Havla, zprvu

s úspchem nevalným. Waldhauser byl zvyklý

dotýkati se zjev nejnápadnjších, a jimi v dob
tehdejšího blahobytu a uvolnní mravního byly

pepych, rozkošnictví, marnivost i rozpustilost pi
zevn okázalém plnní pedepsaných obad; bo-

haté kruhy Pražské chodily do kostel, jak bylo

pedepsáno, ale spíše, aby tomu vyhovly, než

za modlitbou, aby se ukázaly a pobavily, pi emž
zvlášt chování mládeže a zneužívání kostela za

místo milostných schzek bylo vcí bžnou. Wald-
hauser vystupoval proti tomu velmi oste, a to

nebylo doporuením.
Ale již v tom ohlašuje se, co práv bylo nové

v innosti Waldhauserov. Obraceje se proti tmto
nešvarm, Waldhauser, i kdyby jen bezdky, byl

nucen obraceti se proti vlastním píinám tchto
zjev. Poukazuje, jak nynjší zpsob života, spo-

kojující se povrchem, pi všem vnjším plnní for-

malit uvnit jest vlastn prázdný a naskrze ne-

mravný, Waldhauser již tím odkrýval rozpor mezi

officiálním církevnictvím a pravým kesanským
životem, a již tím obracel se proti církevnickému

formalismu, celou církev ovládnuvšímu. Zde se

hlásil nový smr, kladoucí váhu na vnitní, opr^iv-

dový život proti povrchní obadnosti a okázalosti

zevní.

A to nemohlo zstati bez úinku. Snad tu na

poátku psobila spolu i zvdavost, touha po vy-

rušení a zábav, snad zprvu bylo to jen módou,
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mohl-li se kdo pochlubiti, že Waldhausera slyšel,

ale opravdovost nového smru nemohla nezvít-

ziti. Praha kazatelskou inností mnich ukolébaná

v lehkomyslnou nadji, že zakoupené odpustky
staí k pojištní vného blaha, že posmrtné od-

kazy ke zbožným úelm staí vyvážiti nepravosti

celého života, slovy Waldhauserovými byla vy-

burcována z marnivého snu a probudila se úpln.

Mstky Pražské odkládaly nádherná roucha,

v nichž se dosud chodily do kostela dát obdivo-

vati, známí lichvái vraceli peníze podvodnou
lichvou vyzískané, a sami hejskové mstští, kteí
do nedávná shánli v kostele l<ratochvíli a obt-
žovali druhé pohlaví, a docházeli povšimnutí ili

nic, nyní nevynechali jediného kázání z opravdo-

vého zápalu a skutené zbožnosti. Nával na kázání

Waldhauserova býval veliký, kostel záhy nestail.

Waldhauser musil kázati na prostranství ped ním.

A ne již pouze Nmci, také Cechové houfn sem
spchali. Mimo jiné i sama cho Karlova, císa-

ovna Alžbta, navštvovala jeho kázání, a pí-
most, s jakou Waldhauser dovedl i ji na kázání

pokárati, když svým chováním vyrušovala pozor-

nost poslucha, jist také pispla k vzrstu jeho

obliby. Vedle toho však Waldhauser, nespokojuje

se tmito úspchy, záliy také zahájil zvláštní kázání

pro studenty — budoucí knzi.

Mniši žebraví žárlivým okem sledovali rostoucí

popularitu nového kazatele, a obavy jejich ped
touto konkurencí nebyly liché. Jestliže již celý

smr kázání Waldhauserových obracel se proti

výsledkm jejich innosti nepímo, dostavil se

záhy i náraz pímý. Waldhauser s úžasem pozo-

roval, jak rozliné, zištností a obchodem pach-
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noucí podniky jejich, které arci i jinde kvetly,

v Praze, opojené obadnosti zbožnosti Karlovy,

provozují se otevenji než jinde, a když, upo-

zorniv arcibiskupa, zvdl od nho, že zakroiti

nemá moci, odhodlal se zakroiti sám. V dob
adventní 1363 odsoudil v ad kázání všecky tyto

zloády.

Pedevším pijímání nových len do ád,
zvlášt ženských, jen mli-li urité peníze, nazval

pímo svatokupectvím, a upozoruje na nebezpe-

enství takového jednání, výslovn ekl, že dívka,

která takto do kláštera vstoupí, lépe by byla

opatena, kdyby se provdala za jakéhokoli, tedy

i nejhoršího muže. Stejn jako svatokupectví od-

soudil obecn rozšíené prodávání pohebních míst

v klášteích, které sice od Arnošta již r. 1349

bylo zakázáno, ale trvalo dále, a pi nmž mniši

i sob navzájem dlali konkurrenci. Waldhauser

za toto pedstihování o bohaté pohby pirovnal

je k hladovým supm, kteí se rvou o mrtvoly,

vytýkal mnichm, že do jeho píchodu proti tomu
nevystoupili a výslovn také odsoudil, že mniši

za peníze i nejvtším híšníkm vystrojují nád-

herné pohby. O podvodech s ostatky mohl se

vyjáditi hned na zaátku; když v den sv. Bar-

bory v kterémsi kláštee Pražském ukazovala se

hlava této svtice, upozornil, že je to podezelé,

ponvadž také v Prusku její hlavu ukazují.

Mniši arci nemleli, obžalovali smlého ka/atele

u arcibiskupa, ale situace jejich byla obtížná,

proces se vlekl z ásti i jejich vinou, pi emž
neváhali užívali ani zbraní nízkých. Dávali Wald-
hausera špehovati, zkrucovali jeho výroky, pod-

kládali mu jiné. Ale v rznicích a demonstracích,

I
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k nimž pro to docházelo, hnv lidu obracel se již

proti nim. Zavírány ped nimi, když chodili po
almužnách, dvee, i ueni laikové dávali se s nimi

píležitostn do hádek, z nichž bylo patrno, jak sém
Waldhauserovo již vzrostlo; obecný lid stíhal je vý-

smšky, ano nkdy div nedošlo k násilí, kterému

Waldhauser stží zabránil. Praha stála za ním.

Spor musil skoniti jeho vítzstvím, nicmén
jedné zbran užívali protivníci s úspchem, té, že

Waldhauser, a eholník, má svtskou faru, ale

ani pi ní nesídlí. Té výtce ulomen hrot tím, že

asi zaátkem r. 1365 Waldhauserovi propjena
uprázdnéná fara v Týn. Mniši arci ulevovali si

pomluvami a klevetami. Hlásáno o nm po Ce-

chách i okolí, že šíí bludy, a jeho výroky roz-

lin zkracovány. Waldhauser zvdl o tom

r. 1364 pi návštv vévody Rakouského v Praze

od nho, a pod dojmem této zprávy napsal svoji

slavnou Apologii, která jest jakýmsi deníkem

z nkolika msíc jeho života, a v níž podrobn
vylíen celý prbh jeho tehdejšího sporu s mni-

chy. Obecenstvu Pražskému pak vyložil pravý

stav v pondlí Svatodušní na kázání hojn na-

vštíveném. Ale již o málo pozdji oteveným
listem do Rakous musil se hájiti proti pomluv,

na jejímž základ mu v Rakousích všeobecn
piítán výrok zkomolením jeho horlení znetvo-

ený: Lépe by prý uinil, kdo by ze své dcery

uinil nevstku, než aby ji svatokupecky dostal

) kláštera.

Klevetám a utrhaným pomluvám mnich, do-

týkajícím se i cti i povsti Waldhauserovy, ne-

byla tím ovšem zavena ústa. Ty však Waldhau-

SL-ra nevyrušily z horlivé innosti, již se svolením
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papežským nyní penesl i na venkov. Kázal

(v kvtnu 1365) v Žatci, snad i jinde, vždy stí-

hán záštím mnich, kteí innost jeho hledli ma-

iti, ale vždy vycházeje vítzn.

Jeho strhující výmluvnost podmaovala a uchva-

covala posluchae Souasník, jenž jeho kázání

ve svém mládí slýchal, když pozdji, sepisuje

praktický návod pro kazatele, vylíil všecky

vlastnosti, jaké má míti dobrý kazatel, dodává:

Takového kazatele poznal jsem ve svých chla-

peckých letech v panu Konrádu Waldhauserovi,

jemuž jsem nevidl ani neslyšel podobného ani

ve Švábích, ani v Cechách, ani v Bavoích, ani

ve Francích.

A s oblibou rostl i vliv. Mezi vrstevníky jeho,

kteí k nmu vzhlíželi s obdivem a úctou, náleží

i Karel IV. Asi r. 1365, nebo spíše pozdji Wald-

hauser zvláštním listem obrátil se k císai, upo-

zoruje ho na potebu pispti kurii a zvlášt na

nutnost zakroení v Itálii, jež by uspíšilo návrat

její do íma — jest zajímavé, že zde Waldhauser
vzpomíná slavných boj eských proti Milánu

a dkazu eského vítzství tehdejšího, t. zv. Mi-

lánského svícnu v kostele Pražském chovaného.

Odpov Karlova, teba svdila o sebevdomí stát-

níka, který nepoteboval býti upozorován na to,

co má initi, pece dává svou pevahu na jevo

se šetrností, z níž úcta k velikému kazateli pa-

trn se hlásí. Ale ovšem ani nepátel neubývalo,

a budila-li missie Waldhauserova odpor mnich
na venkov, také v Praze spory s mnichy vrátily

se znovu. Byli to zejména Karmelitáni od P. Ma-

rie Snžné, kteí nyní vystoupili proti Waldhau-
serovi v otázce isté theologické.
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Spor bohužel jest málo znám. Bželo o t. zv.

vidní boha (visio dei), o otázku, zda spravedliví,

když zemrou, vidí boha hned po smrti, i teprve

o soudném dni, v kteréžto otázce nedávno ped
tím i papež Jan XXII. bloudil. Waldhauser sice

odmítal bludné výroky, jež mu podkládány, ale

pece již oznaen kacíem, a protivníci odepeli

tento výrok odvolati. Tu Waldhauser, jenž ovšem
nebyl zrovna vzorem kesanské trplivosti, nýbrž

povahy spíše výbojné, odhodlal se zasáhnouti je na

míst nejcitlivjším.

Stále se vracely spory o ony pohební tvrtiny.

Waldhauser, užívaje toho, podal na všecky ády
žebravé žalobu pro to u kurie, k níž, že bželo
o zájmy hmotné, sjednotil i všecky faráe Praž-

ské, a jíž hájiti sám se do íma vypravil, kde

docíleno shody aspo potud, že ob strany slíbily

pestati na rozhodnutí kardinála Tuskulského. Ale

pda ímská nebyla tak bezpená, žaloby mni-

ch docházely zde více sluchu. Waldhauser tedy

se souhlasem svého prokurátora, ale k veliké

zlosti protivník opustil tajn ím a brzo po ná-

vratu do Prahy zemel dne 8. prosince 1369.

Waldhauser, a horlivý hlasatel opravy mrav,
není vlastn reformátorem ve smyslu, jaký se to-

muto jménu dává. V jeho innosti jest mnoho ná-

ladového, mnoho neujasnného. On pi všem hor-

lení nedotýká se církve, pijímá ji tak, jak jest,

a pijímá i hájí mnohého, co již souasníkm bylo

nápadné, A pece také proti nmu ozvalo oe po-

dezení z kacíství, z íma byl takoka nucen ped
ním utéci. Zde nejlépe jest patrno, jak již pouhá

horlivost mohla vésti do konflikt s církví. To
(ialšim vývojem musilo se stupovati, a i zde tedy



64

Waldhauser s budoucností souvisí pímo. Ale po-

jidel jest více a závažnjších.

Pedevším záleží na draze, jaký Waldhauser
klade na innost kazatelskou; nejen sám horliv

káže, ale nestaí potebu toho u všech knží zd-
razovati. Z té snahy vyplývá jeho pée o vycho-

vání dorostu, již dokazují jeho kázání studentm.
Tm jest pedevším urena také jeho sbírka ká-

zání, nazvaná Postilla studentium Pra-
g e n s i u m, jedna z nejtenjších knih stedov-
kých, doklad veliké uenosti Waldhauserovy, ale

zárove praktická rukovt pro budoucí kazatele.

A v tom oekávání jeho splnilo se opravdu, teba
snad ponkud jinak, než tušil. Waldhauser jest

první vhlasný kazatel v Praze, ale ada jím za-

hájená trvá v nepetržité souvislosti až po Husa
i dále. Ale ješt hloubji psobí tu nový smr
této innosti. Jakousi zevní etiketou jest na p.
— pozaáme pozdji význam toho, — že v jeho

kázáních zvláštní cyklus vnován jest umuení
Kristovu. Ale teba i to nemlo význam jen pod-

ízený, dležitjší jsou momenty ist vnitní.

Upozornil jsem již, jak zdraznní vnitního ži-

vota nutn se obrací proti souvké zevnjško-

vosti církevnické A Waldhauser tuto zásadu

aspo po jedné stránce domyslil, položiv zvláštní

draz na subjektivní kcalifikaci, na potebu shody

života s pedpisy Kristovými, u každého a všude.

Z jeho úst zase a zase slyšíme výrok, že si ne-

yvede pedstaviti dobrého knze, aby ntbyl

zárove a pedevším dobrým lovkem. Ani tento

požadavek nemizí od té doby ve tmutí našem,

jen další rozvoj jeho mžeme sledovati. A v této

souvislosti také jeho horlení proti okázalým po-
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hrbm bohatých híšník zní jako vzdálená ped-
zvst požadavku již husitského o stavení zjevných
hích.
Byla již zmínka o tom, že bezprostední vliv

mla innost jeho na Nmce Pražské, a nelze po-

chybovati, že opravné hnutí mezi nimi bylo sku-

ten opravdové, teba z píin, které pozdji
poznáme, nemlo dlouhého trvání. Ale také ná-

boženské hnutí mezi eským lidem souvisí s ním
pímo. Ze AValdhauser míval i eské posluchae,
dosvduje sám, když je vybízí, aby vedle n-
mecké zpívali i eskou píse velikononí, výslovné

zmínky vzpomínají jeho eských- poslucha; ech
Vojtch Rakv velebí jeho innost, nazývaje ho
druhým Eliášem, arci jen z doslechu, ale navšt-
vovatelem jeho kázání, jenž o nm vydává krásné

svdectví, býval i Štítný, snad i Matj z Janova,

a zprávy kroniká nezmiují se rovnž o úsp-
chu jednostranném. Ale jeli teba dalšího dkazu,
nejlepším je ten, a sice jeho píklad podnítil i n-
mecké kazatele, jichž se nkolik, a práv u sv. Havla
uvádí, že jeho pokraovatelem stal se Milí.

Moravan rodem, syn prostých rodi z K r o-

m í ž e, Jan Milí objevuje se nám nejprve

v 1. 1358— 1362 jako len královské kanceláe.

Jest to snad pouhá náhoda, pece však tuším ne-

zcela bezvýznamná. Jeho pkná latina, jeho veliké

vzdlání, vykazující znalost všech stedovku zná-

mých klassik, jeho rychlý postup v hodnostech,

ale zejména moderní a pokrokové prvky v jeho

potomní innosti dovolují souditi, že nezstal ne-

doten dechem moderního humanismu, tebas arci

za njakého nadšeného a uvdomlého pívržence

tohoto hnutí nelze ho najjrosto prohlašovati.

Sbírka pfednáick a rozprav. VI. i. 10. T)
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Také píze Jana ze Stedy mohla by tomu do

jisté miry nasvdovati, teba na poátku nja-

kých píznak moderního smru nevidíme. Píze
ta vymohla mu, tenkrát notái královské kance-

láe, r. 1 36 1 provisi Innocencia VI. na duchovní

beneficium, na jejímž asi základ stal se pozdji
kanovníkem a sakristánem pražským. Ale na roz-

díl od jiných, kteí touto cestou beneíicií došli,

Milí nespokojil se jen titulem a dchody, nýbrž

stav se kanovníkem, vystoupil r. 1362 z kance-

láe, pijal svceni knžské a vnoval se novému
povolání s píkladnou horlivostí, již zejména roz-

vinul, když jal se zastávati úad arcijáhna, a již

dostalo se mu plnoprávného jeho držení — a také

zde byl by tedy bez rozpak hešil obecným hí-

chem doby, spojuje v rukách svých dv obroí,

ovšem taková, jejichž spojování zvyk uinil pra-

vidlem, — a již dobrovoln uvázal se v zastupo-

vání nkterého z cizinc, jimž tenkrát, arci na újmu

kázn i prospchu církve, úady ty zadávány

Zvlášt této innosti vnoval se s neobyejnou
bdlostí, liše se od jiných také tím, že nikdy na

visitaních cestách nepijímal, a byl oprávnn,
od knží svého obvodu, odškodnní za výlohy a

cestovné, a prozrazuje již tenkrát sklon k písnému
životu, horliv se modle a v žínné košili oddá-

vaje se kajícnosti, teba zatím jediný jeho stálý

prvodce, knz Štpán, Moravan, byl zasvcen

do tohoto jeho tajemství.

Avšak práv tato innost, pi níž nejlépe mohl

poznati híchy tehdejšího knžstva i vady celého

zízení, urychlila asi starší jeho touhu pispti
k náprav, pi emž nezstalo bezvýznamným, že

Milíovi i zpsob, jímž beneíicií došel, provise
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papežská, stal se pochybným. Snad také piklad
Waldhauserv psobil, koncem r. 1363 Alilí zekl
se všech svých hodností, a nedbaje nabídnutí ka-

novník, kteí ho žádali, aby aspo z jejich rukou,

a tedy ádnou volbou, pijal své hodnosti, ne-

dbaje ani pání arcibiskupova, jenž by nadšeného

horlivce rád byl zachoval dležitým úadm, pi-
praviv se piletním pobytem v Horšov Týn
ku praktické správ duchovní, asi na podzim 1364,

v dob nejvtších boj i úspch Waldhausero-
vých, zaal kázati u sv. Mikuláše na Malé stran
a záhy také, chtje vtší lov zahrnouti, zaal, jak

se vyjaduje jeho životopisec, rozestírati sít slova

božího v kostele sv. Jiljí, tenkrát kapitulním. Ale

sí jeho, nezkušenou ješt rukou vedená, nedo-

vedla hned pojmouti znanjší koisti, i nejtžší

ryby dovedly jejími mezerami proklouznouti. Ani
Milív úspch zprvu nebyl valný, vadila mu i jeho

výslovnost, zadrhoval patrn do hanáckého dia-

lektu, což mnohým zdálo se smšné, vadila i ne-

zvyklost, v níž zapomínal pipojovati úední vy-

hlášky. Sami pátelé jeho radili mu, aby innosti

kazatelské nechal. x\le pevné odhodlání dodalo mu
vytrvalosti, a úspch nedal na sebe dlouho ekati.

Lid zvykl si na jeho zvláštnosti, jež Milí arci hledl

zmírniti, a vnitní opravdovost byla píliš silná, aby

se mohla minouti úinkem. Zejména od eských
vrstev byla jeho kázání záhy etn navštvována;

pro duše unavené nesnesitelnými pomry a vy-

prahlé nevšímavostí nebo zištností kazatel jeho

kázání byla dobrodiním, a jako u Waldhausera jevil

se úinek rychlým a opravdovým polepšením ži-

vota, odkládáním nádhery, odiováním kivd, pí-

kladným a v pravd kesanským chováním.
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Arci vedle výmluvných úst také stkvly píklad
tu psobil. Ješt draznji než Waldhauser byl

si Milí vdom, že požadavek shody života a uení,

iní-li ho na jiné, musí pedevším plniti sám. Zá-

sada, již asto vyslovoval, že kazatel má spíše

životem svým kázati než slovy, jest v nm vt-
lena. Vzdav se všech výnosných úad, žil v úplné

chudob a velmi písn. Xa ulici nechtje upo-

zoroval na sebe, když se sklopenou hlavou a

s rukama pod pláštm skíženýma, úpln ve své

myšlenky pohroužen, spchal s kazatelny do zpo-

vdnice, ze zpovdnice na kazatelnu nebo k oltái.

Ani mezi jídlem ani v noci nepál si klidu, od-

dávaje se modlitbám a studiu i nejpísnjší askesi,

pohrdal vším pohodlím i istotou odvu a tla —
jak stedovká askese žádala — a na jeho jídel-

ním lístku s chudou krmí asto se stídal tuhý

pst. Ale na rozdíl od jiných asket stedovkých
Milíovi jeho askese nevypluje celého úelu ži-

vota, není projevem chorobn sobecké pée o vlastní

osobu a duši, nýbrž tvoí samu podstatu jeho by-

tosti a innosti. Život Milív jest zosobnním dvou

základních pedpis kesanských o lásce k Bohu
a lásce k bližnímu, jest rozdlen mezi sloužení

Bohu a sloužení bližnímu.

A práv jeho askese jest výronem obojího tohoto

úsilí. Není v ní bezohledné sobstanosti egoi-

stického milovníka sebe, Milíovi tuhý život sebe-

trýznitele jest ovšem potebou vnitní, ale také po-

vinností k vnjšku. Každý kesan a zvlášt ka-

zatel jest povinen všem jiným ukazovati pravou

cestu životem. Jeli tudíž život v odíkání životem

opravdu bohumilým, musí ten, kdo to poznal, upo-

zorniti také jiné. A tak Milic podle své zásady
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káže slovy i životem, doveda ovšem toto své

úsilí vyvrcholovati i šlechetným sebeobtováním
na poli praktické humanity.

Rostoucí tím vším popularita i nadkesanský
život záhy vzbudily Milíovi závist mnich, do-

cházelo k podobným sporm, jaké míval Wald-
hauser. Ale záhy dostalo se mnichm záminky

slibnjší.

Doba, do níž jeho psobení padá, byla opravdu

tžká. íše ímská slabá a jen stží úsilím Karlo-

vým zadržovaná ped rozkladem, církev upadající,

lidstvo trápeno živelními i sociálními pohromami,

dusivý tlak zatžoval celé ovzduší. Podobné doby
budí vždy analogické nálady. Nadšené, zjitené

duše ulevují sobe i vrstevníkm proroctvími, reve-

lacemi, které psobí svou naivní upímností. V ta-

kovém ovzduší v prvních dobách kesanství vznikla

Apokalypsa, v takovém ovzduší pozdji vznikají

nálady apokalyptické. Tak i v tuto chvíli zjevy

podobné vystupují souasn na nejodlehlejších

místech, abych jen nejvýznamnjších pro nás se

dotkl, r. 1362 umírá v kázni papežské pro sv^á

proroctví Jo han nes de Rupescissa, jehož

revelace Milic mohl již znáti, na severu psobí
neodvisle švédská svtice B r i g" i 1 1 a (f 1373).

také pro náš vývoj ne bezvýznamná.

Ani Cechy nemohly zstati této nálady ušeteny.

Siyšíme-li o málo pozdji (r. 1379) s vážné strany

vypravování hodnovrného svdka, že r. 1366

v blízkém okolí Prahy nanídilo se dít Antikrist,

jak onomu knzi sama matka a jiných pt žen

pod písahou potvrzovaly, není to jist pouhá

lehkovrná povrivost, nýbrž známka opravdo-

vého rozechvní z truchlivé pítomnosti.
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Pociuje ve své opravdovosti tíse doby více než

kdo jiný, Milí pirozen této apokalyptické ná-

lady nemohl býti ušeten, a asté posty a tuhá

askese zvyšovaly její pirozené podmínky, jako

také protivenství od mnich jitila jeho mysl. Mi-

lic asto ocitoval se v extási. V tch chvílích

mluvil k nmu duch. Milic odmítal toto pokušení,

jak myslil, na as zdržel se i kázání, ano pomýšlel

i na vstup do ehole, ale vytržení vracelo se zase

a zase, vnitní hlas-duch radil mu, aby zkou-

mal léta Danielova. V této nálad se svolením

zpovdníkovým Milí odhodlal se k tomu, a vy-

cházeje ze siov Písma o ohavnosti spuštní na míst
svatém, výpoty let proroctví Danielova (12, 11-12)

dospl k pesvdení, že r. 1365— 1367 jest ona

hrozná doba, kdy se má objeviti Antikrist. Celá

neutšená pítomnost utvrzovala ho v tom, a pá-

traje po onom velikém Antikristu, Milí opt znám-

kami pítomnosti byl utvrzen v pesvdení, že

Antikrista objevil, pi emž jist vedle jiných vliv
i pesycení obadností a okázalým formalismem

církevnictví spolupsobilo. A mínní svému dal

prchod se vší svou neohroženou upímností. Pi
kterémsi slavnostním svém kázání o tomto thé-

mat — bylo r. 136Ó — ukázal prstem na pítomného
císae Karla, to že jest ten veliký Antikrist, o nmž
mluví Písmo.

Arcibiskup Jan Oko dal neopatrného horlivce

za to uvzniti, mniši zdvihli žalobu, zkoumána
jeho kázání. Ale bylo patrno, že kesanského a

tém svatého zápalu nelze trestati. Tenkráte to

asi bylo, kdy M. Vojtch Rakv, maje zkoušeti

kázání Milíova, vyjádil se, že jemu nepísluší

zkoumati, co bylo napsáno z daru ducha svatého...
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Milice ani toto protivenství nezbavilo pochybnosti,

ale zdálo se, že mu kyne vysvobození z nich.

Celý svt s nejradostnjšími nadjemi obracel se

k tehdejšímu papeži Urbanovi V,, muži svatého

života, zvlášt když se peslechlo, že se míní vrá-

titi do íma. Také Milic odhodlal se u nho
hledati pouení. R. 13Ó7 vypravil se do íma, ale

když se píchod papežv zdržoval, umínil si vy-

jíti mu vstíc. Díve však, opt z ponuknutí onoho

ducha, hodlal v ím v den Nanebevstoupení

pán (27. kvtna) kázati o thémat, že Antikrist

již pišel. Než jakmile vyhláška o choulostivém

tomto pedmte objevila se na veejných místech,

byl Milí na rozkaz inkvisitorv zaten, když dlel

na modlitbách v chrám sv. Petra, uvznn v klá-

štee na Ara Coeli a postaven ped soud inkvi-

siní.

V žalái ohromil Milí mnichy žaláníky úžas-

nými projevy své askese i daru všteckého, ale

také extáse vrátily se znovu, opt mluvil k nmu
duch.

V tchto nervosních záchvatech veden proti

nmu proces inkvisiní. Inkvisitor donutil ho nej-

prve, aby napsal, co chtl kázati. Je-li, a to se

zdá, výsledkem toho rozkazu Sermodedie no-

V i s s i m o, jest to nový dkaz neobyejné pa-

mti a pronikavé uenosti Milíovy. A v žalái

a tedy bez pomcek psáno, jest toto kázání e-
tzem citát z bible a otc církevních o tomto

thémat. Ale Milí neekl zde všeho, co íci chtl,

ponechávaje si vci nejdležitjší pro papeže sa-

mého. Slídivý inkvisitor poznal to a donutil Mi-

lice, aby se o vci vyjádil ješt jednou. Ale to

již trápení Milíova bylo na mále, píchod pa-
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pežv otevel dvee jeho žaláe, a kardinál Angli-

cus Grimaud, bratr papežv a nkdy len ádu
Augustiánského, snad zakroením AValdhausero-

vým zjednal Milíovi stkvlou satisfakci.

Libellus de Antichristo, psaný v ža-

lái na Ara Coeli na druhý rozkaz inkvisitorv,

jest jedním z nejzajímavjších plod tehdejší lite-

ratury, z nhož vane duch pímo prorocký. Milí

tu bezdky V3^znává, jak na vývoj jeho ideí p-
sobila doba svým mravním úpadkem, poklesnutím

církve, slabostí íše, ale na konec vykládá po-

tebu okamžité nápravy, již mže provésti toliko

obecný koncil za úelem oprav svolaný.

To byl asi výsledek jeho ímského pobytu.

Milí se ve své duši uklidnil, pestal se honiti za

fantomem vzrušené mysli, pestal hledati osobního,

hmotného Antikrista, pochopil ethickou stránku

tohoto ueni a odtud také vidl v reform církve

nejlepší prostedek k potírání Antikrista.

Myšlenky tyto úpln vyrovnané a propracované

vracejí se v jeho slavném list Urbanovi V. asi

z r. 1368, jednom z nejpamátnjších dokument
doby.

Vida v návrate papežov do íma zaátek po-

tírání Antikrista, Milí vybízí papeže, aby dílo do-

konil, slibuje pomoc všech vrných, zvlášt ka-

zatel, i také císae, ale netají, že boj bude tžký.

Ani kazatelm není dovoleno voln kázati, a tím

roste moc Antikristova ; v dokladech toho pro-

vádí Milí písnou kritiku celého stavu církve od

biskup, u nichž píinu liknavosti vidí v nespráv-

ném obsazování jejich úad bez volby a povoláni,

od sesvtštlých a nedbalých kanovník až do

zkažených, zištných mnich. Na konec pak znovu
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zdrazuje jediný prostedek, koncil, jehož svolání

jest svrchovan na ase.

V této form toto volání z úst Milíových zaznívá

poprvé, aby již nezaniklo, nicmén nelze nevzpo-

menouti, že hlasy o poteb koncilu, arci v jiné po-

dob, zaznly již díve, jak jinde uslyšíme. Nelze do-

kázati, že by je Milic byl znal, ale jest to práv
zajímavý dkaz, jak souasný stav církve vedl ne-

závisle k stejným výsledkm na rozliných místech.

Zdá se, že s oním listem souvisí druhá Milíova
cesta do íma r. 1369. z níž se však na zprávu

o smrti Waldhauserov rychle vrátil. Nauiv se

teprve v pozdjším vku nmecky, Alilí již za

života Waldhauserova kázával nmecky v jeho

kostele, v Týn, nyní ml za svou povinnost

ujmouti se osielého stáda vbec. A stejn uzná-

vaje potebu dorostu, kázal po dv léta také pró

studenty v kostele sv. Mikuláše na Starém mst —
z tchto kázání vznikla jeho postilla Abortivus
(nedonošené) zvaná, — práv jako shromažoval
kol sebe mladé knží odhodlané opravn psobiti,

peuje o n a dávaje jim návod k innosti kaza-

telské; jakousi rukojetí pro n jest sbírka kázání

Gratiae dei. V této dob vznikl asi také jeho

spis nedávno objevený a ješt neprozkoumaný,

výklad jednotlivých slov Morálií ehoových,
nazvaný A n g e 1 u s (Incipiunt accepciones diccio-

num secundum ordinem alphabeti collecte per Mili-

cium predicatorem Pragensem ex Moralibus Gre-

gorii pape), v této dob nkdy vznikly asi také

jeho eské, dnes ztracené, a nmecké, z ásti

snad zachované modlitby.
Mimo to však, nezapomínaje svýcli denních ká-

zání u sv. Jilji, kázal i na synodách, i kde byl žá-
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kazatelské. Ne dvakrát, nýbrž tyikrát i ptkrát
za den kázal nyní rozlinými jazyky a vždy n-
kolik hodin, jsa i jinak stále horlivý a ješt více

asketický — od návratu z íma nejedl ani masa
ani ryb. A také jeho dobroinnost, pro jiné

sebe zapomínající, byla ješt stupována. Pkn to

karakterisuje známá episoda, již zaznamenal vrný
a oddaný ctitel a životopisec Milív: Jakýsi vážený

šlechtic, jménem Tomáš — jest to nepochybn
Tomáš ze Štítného, — vida i za prudkých mraz
Milice choditi v jedné lehké sukni, nabídl mu še-

trn skrze jeho dvrníka, knze Vojslava, dobrý

liší kožich; ovšem kdyby ho chtl podržeti pro sebe.

Ale daru touto podmínkou vázaného Milí ne-

pijal . .

.

Zdálo se, jako by Milí chtl nyní pedstihnouti

sama sebe a svou minulost. Úžasná písnost ži-

vota, nadlidské sebeobtování a bezpíkladná hor-

livost kazatelská stávají se píznaným motivem
jeho života.

A ohromná innost korunována také ohromným
úspchem, vše dosavadní pedstihujícím. R. 1372

veliký poet nevstek Pražských vlivem kázáni

Milíových odekl se nemravného živuta a od-

hodlal se sloužiti Bohu. Milíovi k hojným sta-

rostem pibyla tím nová, peovati o ty, které se

chtly vrátiti do života; jeho mravn obrodnímu

a lidumilnému úsilí dostává se tím nového náto-

žensko-sociálního rázu. Pod jeho dozorem vznikl

tak jakýsi zaopatovací ústav a zárove ústav pro

zprostedkování práce, nebo bývalé híšnic^', ve-

deny k modlitb a práci, z nejvtší ásti vracely

se do života ádného, dom, do služeb i do man-
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želstvi. O významu podniku lze si uiniti pibližný

obraz, když poet chovanek, a nebyl stejný, nkdy
pesáhl i 80.

Karel IV., cen hospodáskou a sociální stránku

podniku, daroval Milíovi povstný kdys vykiený
dm, Benátky zvaný, kde Milí, nabyv koupí i darem
dom okolních, zbudoval kapli svatých híšnic Mag-
daleny, Marie Egyptské a Afry, vystavl domy
pro chovanky i pro svou družinu knžskou. Nový
ústav nazván Jerusalemem, a vykoupen byv z po-

vinností k okolním farám, ml se státi jakousi

farní osadou, kde také, ponvadž Milic sám byl

patronem, i pomry patronátní mly býti uspo-

ádány vzorn.
Ale tím pibylo závisti a záští. K starým protiv-

níkm, mnichm, pibyli noví. skoro všickni farái

Pražští, spory hmotné záhy vystídány žalobami

na kacíství Milíovo. Byl-li IMilí již jako kazatel

vzorného života vtšin knžstva nepohodlný, jako

duchovní správce musil se ovšem státi pímo ne-

bezpeným. A nenávisti pibývalo, když Milí,

teba šetrn a jen soukromí, neváhal i vysoce po-

stavené preláty kárati pro jejich nemravný život.

Ale to vše k zakroení nestailo, bylo nutno na-

lézti záminku jinou. Ani to nebylo však nesnadné.

Život v Jerusalem i bez úmyslu Milíova a proti

jeho pání nesl na sob jakýsi ráz života klášter-

ního, který kouzlem osoby Milíovy, poutajícím

stejn i knžské horlivce z jeho družiny i kajícnice

ony, ješt byl zvyšován a rozlinými nahodilými

okolnostmi také na venek se jevil, tebas Milí

žádné ehole lenm své osady nedal a dáti ne-

chtl, mimo jediné pravidlo života Kristova. Ale

již to stailo ke vzniku pomluv o nedovolené
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eholi, jimž, když nkdy nkterá z bývalých híš-

nic v tuhé kázni zatoužila po nkdejší svobod,

vypravování její dodávalo nové látky. Xe bez

obmyslu stylisována jest dvojsmyslná výtka, že

Milí kolem sebe shromažuje nevstky, astji
bývá oznaován jako beghard, v celém potupném
a mravní nevázanost zahrnujícím významu toho

slova, že jest Sodomník, ano proskoí i oznaení

„chudý'", jist proto volené, aby se jím mohlo roz-

umti i urité ^ chudý Lyonský", tedy Valdenský,

kací.

Ale vlastní píinu žalob bezdky prozra-

dili farái sami, když jednou ped soudem arci-

biskupským vytýkali Milíovi, že od jeho vystou-

pení nemají pokoje, ježto lid poukazuje na jejich

nezízený a jeho svatý život. Z Milíovy zbožné

odpovdi trí ostrý hrot ironie. Znla: Jakož bylo

na poátku i nyní i vždycky . . .

Když proces v Praze nesliboval výsledku, ne-

bo arcibiskup Milice chránil, farái obvinili Milice

z kacíství u kurie, jež zatím znovu pesídlila do

Avignona. A skuten již dne 13. ledna 1374 da-

tována jest povstná listina ehoe XI., v níž

se arcibiskupu Pražskému a všem biskupm e-
ským ukládá písné vyšetení a píkladné potre-

stání toho, eho se papež doslechl, jak totiž

„knz Milí, nkdy sakristán pražský, pod zdá-

ním svatosti pojat duchem vypínavým a výtržným,

a osobiv si úad kazatelský, který mu ne-

náleží, odvážil se a odvažuje vícím, zvlášt

prostším, veejné kázati bludy netoliko výtržné a

nesprávné, nýbrž pímo kacíské a rozkolnické a

tudíž pohoršlivé a nebezpené, jimiž již mnoho
lidí svedl ke své sekt i k bludm zatracení



i k inm zavržení hodným na újmu katolické viry

a na potupu svatých práv."

Arcibiskup, jsa ovšem lépe zpraven, snad i nyní

rád by byl Milice chránil, ale naízení papežské bylo

píliš písné, aby byl mohl úadu svému brániti

v zakroení, zvlášt když nkteré stoupence Milí-

ovy jejich horlivost zavádla k výrokm nepro-

zetelným. Zahájen proces, v nmž hlavní slovo

mlo arci pipadnouti inkvisitorovi. Ale ped inkvi-

sitorem Milí zdráhal se vypovídati, a pes všecko

nebezpeenství vypravil se ke kurii osobn. A jako

kdysi pi jeho cest do íma, tak i nyní pro-

tivníci ohlašovali, že bude pfo kacíství upálen.

Ale vlivem kardinála Grimauda byl Milí estn
pijat, jeho protivník Jan Klenkok, jenž byl kurii

pedložil žalobní artikuly z Prahy zaslané a výt-

kám oné listiny papežovy za základ poslouživší,

dostal se do úzkých, když ml žaloby dokazovati.

A ke všemu Milí mohl také zde podati nový

projev své úžasné kesanské lásky i vi nepá-
telm. Když práv v té dob Jan Klenkok one-

mocnl, Milí s úzkostlivou starostlivostí sledoval

prbh jeho nemoci, se svými prvodci modlil se

vroucn za svého nepítele, a když Klenkok sku-

ten zemel, iMilí sám zbožným dopisem zpravil

o tom císae Karla i arcibiskupa Jana Oka.
Takovýto píklad nadkesaiiského sebezapení

musil i rozmailému Avignonu vlíti pesvdení,
že muž, který takto jedná, nemže býti nepítelem

víry. Milíovi dostalo se zadostiuinni, sml i ped
kardinály slavnostn kázati, ale konce procesu

se nedokal. Xeúmorná innost a tuhé sebetrýznní

podlomily jeho síly, zt^mel v Avignone asi dne

20. srpna 1374.
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Milí jest ve vývoji našeho náboženského hnutí

zjevem neobyejn dležitým, jenž s budoucím

vývojem souvisí pímo a nerozlun, jako ho také

nikdy nebylo zapomínáno. Po celé 14. stol. i po-

zdji jeho kázání horliv opisována, ješt r. 1390,

1399, 1400, 1402, 1403 nacházíme rukopisy jeho

dl znovu opisované nebo kupované, v soukro-

mých, farních i klášterních a j. knihovnách setká-

váme se s jeho knihami, asto objevují se výpisky

a citát)'- z nich — jist dkazy jeho pímého vlivu,

pro který arci bylo dosti podnt. Jeho zdraz-

nní innosti kazatelské, vtší ješt mrou nežli

u Waldhausera, jest v nepetržité souvislosti s bu-

doucností, horlivci nejbližší doby jsou jeho pí-

mými žáky, kazatelská nálada odtud trvá a vyvíjí

se dále. Ale v nm také již vývoj pokrauje a ur-

uje smr postupu dalšího. U nho teme již kri-

tiku, teba nesmlou, systému papežského, jeho

horlení pro oistu mravní nabývá již uritjší po-

doby a stává se úsilím absolutního požadavku

o stavení hích, jenž celé hnutí odtud prostupuje.

A tak tomu i jinde.

Ani toho nelze zapomenouti, teba zatím bželo

jen o nco na pohled zevního, že Miliova, ekl

bych biblická nálada, která na venek došla vý-

razu již volbou biblického jména pro jeho novou

kapli, odtud nemizí, naopak drží se stále a oživuje

zejména pi vypuknutí hnutí již husitského. Ne-

bží tu toliko o njakou chvilkovou zálibu vc
má pozadí hlubší a souvisí také s celým obroze-

ním zbožnosti vlivy duševních nálad tehdejších pod-

porovaným, jak o tom je.št pozdji bude zmínka.

Jest možné, že na vývoj Milív nezstal bez vlivu,

a ovšem stal se toliko vzpruhou, nikoli podn-
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tem, italský augustinián a slavný kazatel Šimon
Fidatus de Cassia, jeden z pedních zástupc
opravného hnuti humanismem podbarveného, je-

muž pedevším náleží zásluha o zdraznní vý-

znamu Kristova jakožto nejlepší opory proti zka-

ženému církevnictví, a v jehož innosti lze také

pozorovati péi o kleslé ženy, zbožnému životu

získané. Ale i v Milíovi jest mnoho spontánního,

a práv hnutí, jež vedlo k zízení Jerusalema, jest

tak bezprostední a náhlé, že také zde spíše mže
bžeti o pouhý stejný projev téhož úsilí, na rozli-

ných místech obdobn, ale nezávisle se objevující.

I když smíme viti v dotení Milice dechem hu-

manismu, i když smíme jinak pipustiti vliv práv
zmínný, jest jeho pilnutí k innosti opravné

i innost sama spolu novým dkazem, jak daný

stav církve nutil dosud vývoj všude bráti se jed-

ním smrem. Než v tom již také hlásí se budouc-

nost, pro niž vedle toho, co již uvedeno, hlavn
ješt jedna stránka innosti Milíovy má dležitost

vynikající.

V žalobních artikulech do Avignona poslaných

jest také obvinní, že Milí v Jerusalem zavedl

denní pijímání svátosti oltání a nutil k nmu.
V tom artikuly, jinak prolhané, mají v základ

pravdu. Milí opravdu doporouel asté a teba
denní pijímání. A to jest požadavek dosahu da-

lekého, teba plynul pirozen z jeho úsilí. Jest to

dkaz opravdové vnitní zbožnosti, jest to svdectví

plného cenní významu Kristova, ale jest to také

doklad, jak celý vývoj, smr-ující proti zevnjško-

vosti a církevnictví, musil i mimo svou vli a proti

své vli piostovati se proti církvi, nebo zatím

aspo proti knžstvu. Ctnostným, ádn žijícím
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laikm má býti zjednána aspo ást tch výhod,

jimž se tší knz, jenž, teba nehodný, denn pijímá

tlo Kristovo, jak tento požadavek již mezi stoupenci

Milíovýmipodle žalobních artikul zeteln se hlásí.

Tomu náleží dležitost zásadní, ne-

bo vedle všeho jiného odtud pímá
cesta vede k požadavku kalicha pro
laiky, odtud musilo se pozdji dosta-
viti pijímání pod obojí.
Kdybychom smli viti posledním žalobním

artikulm, byl by Milí dospl ješt dále, k od-

suzování každého obchodu, k požadavku úplné

chudoby knžské, k odmítání dchod pro knze
pojištných, jež prý zval lichvou, ano pímo proti

platnosti klateb a moci duchovni. Nelze naprosto

vyluovati, že by již sám Milí nebyl mohl k tmto
závrm dospti. Bohužel pramen, který nás o tom

zpravuje, jest píliš kalný a prostedky k jeho

kontrolnímu vytíbení píliš nedostatené, aby-

chom odtud vážiti mohli. Vedle kivých žalob na

zavádní nové ehole, o nichž jsme již slyšeli,

anebo vedle vcí již dávno odbytých (hlásání hmot-

ného Antikrista) najdeme tu i výtky zcela jist

smyšlené (na p. že Milí vyvyšoval své zásluhy

nad Kristovy, že štval svtskou moc proti knžím),

nebo do nepoznání zkroucené, takže i tam, kde

mohly žaloby míti vcný základ, nelze ho bez-

pen zjistiti.

Snad nebjdo zcela bez podstaty obvinní, jež pro

budoucnost mnohem vzdálenjší není bez zajíma-

vosti, že Milí kdysi mezi kázáním kterési nád-

hern odné dívce roztrhal drahý závoj. Milí

ovšem horlil proti pepychu v odvu a dovedl

užívati prostedk, jež psobily svou zžíravou iro-
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nií, jako když — jeho životopisec vypravuje o tom
— potkav kdys ženu píliš obnaženou, a nemaje
sám než jedinou sukni, požádal svého píbuzného,
knze Stepána, aby ji zakryl svým pláštm. Ale
víme také, že práv toto jeho horlení záhy melo

znamenité úinky; nebží-li tedy o njakou dávno
minulou událost, není žaloba píliš pravdpodobná.
A tak jest i se žalobou, že studium svobodných

umní oznaoval za smrtelný hích, takže jeho

stoupenci jmenovali pak studenty kacíi. Piro-
zen zvýšená zbožnost musila vésti k men-
šímu cenní všeho, co od ní. odvádlo, tedy i stu-

dia, mimo theologické. Ale nelze ovšem odtud

vyvozovati, jak se nkdy stává, že by byl Milic

nepítelem vzdlání vbec. Naopak víme o nm, že na

vzdlání, arci pedevším theologické, kladl velikou

váhu, vidíme, jak si dává opisovati knihy Tomáše
Aquinského, slyšíme, co pée i nákladu obracel

k ádnému vzdlání svých knží.

A nejlíp je patrná nespolehlivost artikul

onch z toho, že rozsáhlé vyšetování, které

nyní proti stoupencm Milíovým zahájeno —
pokud nutno, stane se o nm zmínka pozdji
— mimo asté pijímání ze všech žalob až na oje-

dinlé a nepatrné výjimky (asi jiného pvodu) nic

nepotvrdilo.

Ale i kdyby skuten Milí k onm výrokm
byl již dospl, na povaze jeho innosti ani tím

mnoho by se nemnilo. Artikuly celkem správn
postihují — a to jim asi dalo vznik, — k jakým

dsledkm vývoj z tchto základ dospti sice

nemusil, ale velmi snadno mohl a nkde pozdji,

nkde však již nyní opravdu dospíval, jak to

pozdji ješt u otázky eského pijímání uvidíme.

hl>(rka pcdnáicii a roiprav. VI. i. 10. (j
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A práv proto ony artikuly jsou, i když nad-

sazené, pece také pouné. Milí jedním slovem

jest svtec, a pece také on po celý život trpí

protivenství a jest stihán píhanou kacíství. I když

jeho dvra k papeži vlita byla osobností Ur-

bana V., Milí jist neml v úmyslu od církve se

dliti, mínil v ní zstati, pijímal ji, i když ji kri-

tisoval, po stránce vrouné celou. Ale celý jeho

život a všecka innost ukazuje znovu, jak již pouhý

pokus zdrazniti vnitní život musil vésti ke stet-

nutí s autoritou církve a mohl v dalším vývoji

vésti k rozchodu s ní, zvlášt od té doby, co celá

situace piostila se schismatem ili dvojici pa-

pežskou.



III.

Za dlouhého vzdálení kurie papežské v Avi-

gnone ím, rozervaný spory domácích stran, upa-

dal a pustl. Kdežto v Avignion rozmailost i vkus

papež, labužnictví i umnímilovnost kardinál

stavly skvlé paláce a nádherné chrámy, v ím
opuštné paláce papežské upadaly v rozvaliny,

staré chrámy zanedbány, nové, pokud vbec, vzni-

kaly jen jako smutné doklady žalostného úpadku.

Minulost staletých tradic, posvcená krví tolika

mueník a posvátná všemu kesanstvu, zírajíc

ze zícenin, ztratila na psobivosti a nedovedla

vyvážiti útulného pohodlí a vkusného pepychu,
jimiž hýila nádherná pítomnost Avignona. Ani
papež tak vynikajícího života, jako byl Urban V.,

který žil a zemel v povsti svatosti, nedovedl,

když r. 1367 své sídlo do íma penesl, ve zdech

„vného" msta pemoci tesknoty po asné kráse

Avignona, na sklonku života k neskonalému zá-

rmutku všeho kesanstva vrátil se tam. A když

jeho nástupce eho XI. na doléhání Karla IV.

a na úpnlivé prosby sv. Kateiny Siennské, jež

náleží do potu visionáských zjev zrozených ne-

utšenou pítomností, o nichž pedešle byla e,
penesl do íma své sídlo trvale, hned jjrvni

volba po jeho smrti vedla k rozdvojení západní

církve, k velikému schismatu. R. 1378 proti Rím-
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skému papeži, tebas ne bez výtržností, pece
úpln legitimn zvolenému Urbanovi VI. kardi-

nálové francouzští zvolili pozdji svého papeže

Klimenta VII.

V myšlenkovém vývoji lidstva není snad, aspo
pokud se vnjšího nárazu dotyce, památnjší udá-

losti nad vypuknutí velikého schismatu církve

západní. Universalismus papežský hroutil se, pe-
piaté sebepeceování moci duchovní usvdeno
z nepravdy, celý stedovký názor svtový ote-

sen pímo v základech.

Sotva pl století uplynulo teprve od doby, kdy
vypukl poslední stedovký zápas mezi císastvím

a papežstvím, jinde již dotený boj Ludvíka Ba-

vora s kurií, který, jak již povdno, skonil sice

hmotným vítzstvím církve, v nmž však pevaha
zbraní ducha byla na stran císaov, ne ovšem
zásluhou jeho osobnosti, jako vlivem tch, kdo se

kolem nho seskupili. Zvláštní shoda okolností

chtla tomu, že v tétéž skoro dob vzniká veliký

spor Jana XXII. s celým ádem františkánským,

onen spor, v nmž — bželo o evangelickou chu-

dobu vbec a ádu františkánského zvlášt —
papež za kacískou prohlásil vtu, že Kristus

a apoštolové nemli jmní, a v nmž, krutými

tresty stíhaje odporující Minority, donutil je hle-

dati útulku na dvoe Ludvíkové, s nímž zatím jeho

spor byl vypukl. Ale na dvoe jeho císaského

protivníka hledali a docházeli ochrany i jim, kdo

z jiných píin musili prchati ped hnvem pa-

pežským.

Kolem r. 1324 dva professoi university Pa-

ížské Marsiglio z Padovy a Jan z Jan-
du n u napsali svj spis Defensor pacis,
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pokus o urení hranic mezi mocí duchovní a svt-
skou, o jejich uvedení do normálních mezí, a tím

v tehdejší dob vypiatých theorií kuriáhiích pi-

rozen o zvýšení významu moci svtské proti pe-
chvatm papežství. Vycházeje ze zásady, že zákon

Kristv teprve v budoucnosti stane se výhradní

normou vlády,ponvadž podle slov žalmistových buh

vyhradil sob nebe, zemi však ponechal lovku,
spis pichází k výsledku, že církvi vlastn žádná

moc svtská nenáleží. Úkolem hierachie není svto-

vláda, nýbrž pée o duchovní dobro vících, jemuž

každý její len má sloužiti ne v bohatství a roz-

koši, nýbrž v chudob, a každý- se stejnými právy

i povinnostmi: biskup nemá vtší moci než knz,
papež ne vtší než biskup. Již tím padá tvrzeni

kruh kuriálních, že by pojmy hierarchie a církev

se kryly, pojeni církve ve smyslu pvodnímu
svému vý/inamu bližším rozšiuje se na spolenost

všech vících, a knží nebo laik, jíž také v sou-

hlase s ustanovením božím náleží vláda nad sv-
tem; a jejím zákonným zástupcem jest tudíž kníže

svtský. Z toho ovšem dsledn vyplývá, že

svtský kníže jest pánem všeho svta, jemu ná-

leží zákonodárná moc nad knžími i laiky, jemu

náleží obsazování míst duchovních. Papeži tedy

nejen nepísluší vláda svtská, ale ani nejvyšší

místo v církvi, nebo je-li roven obyejnému

knzi, nemže státi výše; jménem církve má
právo mluviti a tedy také Písmo, jediný pramen

víry, vykládati nikoli papež, nýbrž toliko koncil.

Avšak koncil svolati — to jest dsledný závr
pedchozích výklad — mže panovník svtský,

a úastniti se ho náleží nejen knžím, nýbrž i lai-

km.
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Rozumí se, že proti hlasatelm takovýchto ná-

zor, teba pítomností zrozených, kurie ihned za-

kroila, r. 1326 oba autoi musili opustiti Paíž
a utéci se k císai, kde ovšem jejich názory ne-

zstaly bez vlivu na prbh jeho boje s kurií,

stejn jako k tomu pispli Minorit, u císae

útulku hledající, z nichž nejvýznamnjší jest

Vilém Occam, anglický ]\Iinorita, nejznameni-

tjší duch této doby, s kterým se co nevidt
také jinde setkáme.

Occamovi pomr církve a státu jeví se v pod-

stat zcela nezávislým, každá z obou mocí má své

úkoly, ídí se svými zákony. Ale mimoádné po-

mry — a ty byly nyní, kdy na stolici papežské

sedl podle jeho pesvdení kací — žádají také

mimoádných opatení, nutí staré ády nahraditi

novými. Mže tu nastati vsahování do vzájemných

kompetencí. Papež mže, žádá-li toho prospch
víry, sesaditi svtského knížete, ale stejn jest

možno ve prospch víry zíci se universální jed-

noty církve a spokojiti se rozdlením na jednot-

livé církve provinciální. A stejným právem smí

a musí svtský kníže, je-li pravovrný, vsahovati

do pravomoci církve, a jemu práv náleží dbáti

o jednotu víry, když papež pobloudil.

Píbuznost tchto ideí s myšlenkami Defensora

jest ovšem na první pohled patrná, vždy je zro-

dilo stejné ovzduší, a jeví se ovšem i dále. Sou-

hlasn s nimi Occam prohlašuje, že výše nez,li pa-

pež stojí obecný koncil, jemu náleží také papeže

souditi, jenže Occam tuto zásadu ve smyslu svých

názor domyslil, nelekaje se ani krajních dsledk;
pijímaje autoritu nevzdává se kritiky. Slova

Kristova jsou zárukou, že se pravá víra v církvi
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udrží, ale tím není eeno, že tak bude v církvi

celé nebo její vtšin, tím mén jenom u papeže.

Slovo Kristovo zstává autoritou, ale jeho vykla-

dai mohou se mýliti. U Occama poprvé teme
s plným uvdomním jejího ohromného dosahu

vyslovenu vtu, že ovšem se mže mýliti papež,

ale mže se mýliti, teba stál nad papežem, také

koncil. . .

.

Názory tyto, když ve ticátých a tyicátých
letech 14. stol. po prvé se zaínaly ozývati, byly

ovšem píliš nové, píliš smlé a píliš daleko-

sáhlé, aby rázem mohly proniknouti, naopak pe-
kvapovaly svou nezvyklostí, zarážely svou prud-

kostí a ohromovaly svou krajní dsledností. Pece
však, jednou se ozvavše, nemohly již úpln upad-

nouti v zapomenutí, a musilo-li celé ovzduší buditi

vzpomínky na n, nemohly zstati nepovšimnuty

práv po vypuknutí schismatu, kdy se zdálo, že

sama skutenost potvrzuje správnost jejich, kdy
arrogantní fikce o jediném svrcho vraném vládci

svta, jednom papeži, byla povalena, kdy se

pravdou stávala vta, že jednoho papeže není

k zachování církve teba, ale kdy otázka, u kte-

rého z papež jest skuten pravda Kristova, stala

se spornou.

Kurie ovšem nedovedla se s touto myšlenkou

smíiti, oba papežové zdvihali nárok na svrcho-

vanost, a tím zase vše, co již díve bývalo patrno,

jevilo se jasnji. Povážlivý vykoisovací systém

kurie v zadávání úad schismatem se nerozdlil,

nýbrž zdvojnásobil, tíživý tlak autority nebyl zmír-

nn, nýbrž stupován, mravní úpadek nebyl ome-

zen, nýbrž vzrostl; zárove vŠak, když nyní vše to

vycházelo ze dvou ústedí, tím zetelnjším se stá-
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u kurie.

Tu pak zvláštního významu nabylo, že papežské

schisma^ pinášejíc zetelné doklady toho, co se

dávno tušilo, stupovalo také možnost dáti tomuto

poznání oteven prchod. Každý z obou papež
sebe prohlašoval za pravého nástupce Kristova,

protivníka stihal klatbami — papežové sami pi-

iovali se o to, aby autorita kurie byla otesena,

aby mizelo nebezpeenství, co se poznalo, také

veejn vysloviti. Papežské schisma pirozen
musilo uvolniti kritiku, a jejím východiskem

staly se university, v ele s universitou Paížskou.

Zemí našich schisma papežské po jedné stránce

nedotklo se tou mrou, jak tomu z ásti bylo jinde,

po té totiž, aby duchovenstvo i lid bylo rozdlilo

ve dva tábory, teba nestejné, pece rozrznné,
a pokus o to nechyblo. Sice dkan Vyšehradský

Kuneš z Wesselé, který jako plnomocník císav
dlel v ím, když tyto události se odehrávaly, a

sám je pak vypsal, tak že jeho vypravování jest

jedním z pramen pro vznik schismatu, vrátil se

do Cech jakožto horlivý stranník vzdoropapeže

Klimenta VIL, pro nhož ihned rozvinul ilou agi-

taci. Pi ní vydatné podpory poskytnul mu dkan
kapituly Svatovítské Hynek z Kluová se svým
bratrem Jindichem ze Stvolenky, jenž tenkrát již

druhým rokem byl rektorem university právnické,

a podailo se jim znanjší poet knží získati.

Ale rychlé zakroení, jímž hlavním pvodcm, zba-

veným úad a vypovzeným, odata možnost

další innosti v tomto smru, zmailo tyto zaátky.

Sice oba dkanové, stavše se tém jednateli pa-

pež Avig-nonských v Nmecku, udržovali styky
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se zemmi eskými a nkdy ne bez úspch, ale

vtšího významu ani to nemlo. Také papežové
Avignonští rozdíleli sice duchovni úady v e-
chách svým vrným — Hynek z Kluová jme-

nován na p. biskupem Litomyšlským, — a po-

znáváme odtud nejednoho jejich pívržence e-
ského pvodu, ale ani to, ponvadž skuteného
držení úad takto propjených nebylo lze do-

síci, nepadalo na váhu, stejn jako podezení, které

se tu a tam proti jednotlivým prelátm ozývalo.

Obas proskoí sice zpráva, že nkterý duchovní

zbaven byl místa pro píchylnost ke vzdoropapeži,

ale zjev tch jest píliš málo, aby mohly nco
zmniti na faktu, že zem eské tém úpln po
této stránce zstaly schismatem nedoteny, že z-
staly pi oboedienci ímské.
Hlavní zásluha o to náleží vedle arcibiskupa

pedevším králi Václavovi. Králi Václavovi bývá
to vytýkáno, a zvlášt asto ozývá se výtka, že

prý nepochopil, jak vývoj djin sám dává mu do

ruky možnost pokoiti zpupné nároky kuriální a

zjednati pevahy vyvýšenosti moci svtské. Ale

proti této výtce, která ostatn mže se týkati jen

jisté doby, lze krále Václava vždy hájiti. Nehled
k tomu, že sama myšlenka tato, teba jí podobné
již se ozvaly a skutenost k nim vybízela, byla

pece tak smlá a nová, že její proniknutí do kruh
vládnoucích v tu chvíli bylo tém nemyslitelné

a potebovalo dlouhého vývoje, nehled dále k tomu,

že Václav setrval jenom na cest, již mu uril

jeho otec, v posledních nedlích svého života sta-

rostmi tmito znepokojovaný, nehled k tomu

všemu, o tom nemohlo a nemže býti pochybnosti,

že papež Urban VI., teba pro svou hrubou, ano
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brutální povahu k úadu svému málo se hodil,

byl k nmu pece zvolen úpln legitimn a ml
nárok platiti za papeže pravého. Váha této okol-

nosti nejlépe se jeví tím, že Václav cesty otcem

vyznaené pidržel se jen po jistou dobu a že ne-

váhal ji zamniti za jinou, ono vyšší chápání jeho

úkolu prozrazující, když již vývojem bylo pipra-

veno, a když také nástupcm Urbanovým známek
legitimity každou volbou ubývalo.

Vedle krále a tehdy ješt v plné shod s ním stojí

arcibiskup Jan z Jenštejna, jenž ovšem za své po-

výšení dkoval Urbanovi VI., ale u nhož nelze

pochybovati, že nikoli tato okolnost, nýbrž sku-

tené pesvdení bylo vdím motivem.

Jejich piinní podailo se tedy zem naše ochrá-

niti ped pímým vnitním rozkolem. Ale tím

ovšem nemá býti eeno, že by byly k schismatu

zstaly lhostejné. To bylo tím mén možno, ím
více již do té doby vlenní zemí našich do

oblasti svtové kultury bylo provedeno. Theore-

tickými traktáty ešili uenci otázku schismatu,

slavný M. Vojtch Rakv zabýval se jí zvlášt-

ním spisem dnes ztraceným tak, že mu to od

nedtklivého arcibiskupa vyneslo dtku píchyl-

nosti k Avignonu; na popud arcibiskupv pro-

fessor theologie M. Jan de Braclis píše trak-

tát o schismat píznivý Rimu, v nmž, položiv

si otázku, zda by byli smli Samuel a lid Židov-

ský zíci se Saula, zvoleného a pomazaného a

k volb pivolivšího krále, a zvoliti jiného, kdyby
nebylo viny na stran Saulov a žádné zákonité

píiny, a Saul sám byl tomu odporoval, v pr-
hledné alegorii eší ji záporn, dokazuje tak s cen-

nými narážkami na dobu souasnou neoprávnnost
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kroku od nepátel Urbanových mezi kardinály pod-
niknutého.

Téhož r. 1379 vzniká i když ne pímo vlivem
dvora a arcibiskupa, pece ne beze spojení s nimi
snad v zákoutí kartouského kláštera na dnešním
Smíchov (Hortus beatae Marie virginis prope
Pragau)) zvláštní traktát proti volim
K 1 i m e n t a Vil. namíený a platnosti volby
Urbanovy obhajující, traktát, jenž všímaje si již

souasné literatury pedmtu a moha se opírati

o sdlení z kruh dvoru i arcibiskupovi blízkých,

stává se výmluvným dokladem tehdejší nálady v ze-

mích našich. A rovnž ješt téhož roku i sám arci-

biskup Jan z Jenštejna zabýval se schismatem ve
zvláštním, mysticky naladném, ale pi tom v pí-^

ze Urbanovu nevybírav, i tam, kde zdánliv od-

važuje se k výtkám, se vtírajícím traktáte D e c o n-

sideratione, o nmž ješt jindy bude zmínka.

Jestliže již tato hojná literární produkce svdí
o zvýšené pozornosti, také pilné opisování a tení
traktát o této otázce jinde vzniklých, Jindicha

z Langensteina, Jana z Lignana a j. i jejich, zvlášt

spisu Lignanova, vydatné užití v domácí produkci

jsou dkazem neutuchajícího zájmu. A tu práv ono

ušetení Cech pímých následk rozkolu stalo se, lze

íci, dobrodiním, poskytujíc v uvolnní kritiky tím

vtší možnosti k rozvinutí myšlenek opravných.

Východiskem této kritiky nebo uené oposice

universitní, jak se také íkává, stala se universita

Paížská, jež v otázkách kulturních ode dávna již

udávala tón, a již ke kritice již ode dávna sám

smr jejího uení filosofického vyzýval. Universita

Paížská stojí ve znamení filosofického smru zva-

ného nominalismus.
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Na tomto míst není možno podrobnji vyklá-

dati podstatu tohoto filosofického smru, jenž

svými zaátky vychází v podstat až ze staroec-

kého filosofa i^ristotela, není ani možno vykládati

rozdíly mezi nominalismem a jeho filosofickým

soupeem realismem, jemuž v podstat zá-

kladem jest krajan a vrstevník Aristotelv Plato,

tebas ovšem ani jedno ani druhé uení nebylo

již isté, nýbrž prostoupeno prvky jinými, dílem

náboženskými, dílem jinými vlivy prostedí se

uplatnivšími. Pro dnešního tenáe jemné rozdíly

obou tchto smr na pohled nemají již zájmu,

uené hádky a dkazy zdají se nkdy, a nkdy
opravdu byly, malicherné, pece však v duševním

vývoji lidstva obma tmto smrm i jejich po-

tykám a sporm náleží význam ohromný, a náleží

jim i jejich pomru místo neobyejné dležité

také v našem vývoji náboženském. Jsem proto

nucen aspo letmo dotknouti se toho, teba se

tím vydávám nebezpeenství, že budu svými vý-

klady unavovati ješt více než jindy.

Strun lze vc formulovati tak: Realismus

piítal skutenou existenci, opravdovu jsoucnost

pouze pojmm všeobecným (universalia

realia), tedy pojmm rodovým, druhovým atd.,

pokládaje jednotlivce i spíše jednotliviny (indi-

vidua) za pouhé projevy tchto skutených exi-

stencí všeobecných, za zjevy, kterým jsoucnost

písluší jenom potud, pokud v nich a s nimi bytnost

rodu žije a trvá.

Naproti tomu nominalismus za skutené exi-

stence poišládal pouze jednotliviny (individua), o

pojmech všeobecných uil, že jsou vytvoeny pou-

hou abstrakcí, pouhým odvozením individuálních
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názor, takže jim skutená bytnost nepísluší. Jsou
to pouhá oznaení pro soujem jednotlivých jev,
pro rod, druh atd., pouhá jména, pouhá slova

(voces, nomina) bez skutené bytnosti.

To jsou základní rozdíly, ale pi tom nelze za-

pomínati, že istý proud jeden i druhý jsou vlastn
vzácností, obyejn jeví se všelijak zeslaben. Tak
istý, výstední realismus vrcholí ve vt uni-
versalia ante rem, ímž se rozumí bytnost

všeobecného pojmu naprosto samostatná, na indi-

viduu nezávislá, jež existuje již ped individuem

a jest tedy vlastn jeho píinou. Ale astji vy-

stupuje realismus umírnný, který pipouští také

universalia in re, ve sice ve skutenou
existenci pojm všeobecných, ale pijímaje její

projev i v jednotlivinách; universalia existují mu
sice ped jednotlivinami, ale prozrazují se také

v individuích, trvají v nich, ale ne jimi, nejsouce

jimi podmínna.
Naproti tomu výluný nominalismus hlásá u n i-

versalia post rem, ue, ze ze skutené exi-

stence jednotlivin vznikají abstrakcí všeobecné

pojmy, pi nichž hlavn na totožnosti jména zvo-

leného záleží. V mírnjší form nominalismus kon-

ceptualistický rovnž odvozuje pojmy všeobecné

z bedlivého srovnávání individuí, jež jedin sku-

ten existují, ale pipouští, že pojmy všeobecné

aspo log-icky chovají podstatu vcí.

Jest na první pohled patrno, že z obou smr
dalšího roívoje a pokroku schopen byl pedevším
nominalismus. zejména nominalismus pokrokový,

jenž v dob, k níž jsme dospli, již od delšího

asu b)'! a na dlouhé doby zstal smrem moder-

ním, a stupeií jeho pokrokovosti lze do jisté míry
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obnoveného nominalismu není nikdo jiný než Vi-

lém Occam.

Sice Occam sám to byl, který draznji nežli

jeho pedchdci vytkl rozdíl mezi pravdou po-

znanou a pravdou zjevenou a tedy uril hranice

filosofie a theologie, vysloviv požadavek jejich od-

dlení. Ale v praxi nebylo, zvlášt v tehdejším

prostedí, možno toho zachovati. Staí na p. vzpo-

menouti, že slavný Pierre Ailli, pozdji kar-

dinál Cambrayský a v Kostnici soudce Husv, hor-

livý stoupenec nominalismu Occamova, neváhal

také bez výhrad opakovati jeho vtu: jak papež,

tak koncil mže se mýliti. Ale již samo dsledné

zachovávání onoho vymezení obou vd musilo

vésti k dsledkm jak církevn politicky tak dílem

i theologicky dležitým.

Nominalismus již svým východiskem blíží se

empirismu a ve svém koneném vývoji vede

k individualismu, a teba tyto dsledky

v tu chvíli ležely ješt v daleké budoucnosti, ná-

bhy k nim, plynouce z povahy nomhialismu samé,

ohlašují se hned.

Již zdraznní existence viditelného svta nutí

k bedlivjšímu — vždy arci tak, jak ve stedovku
bylo možno — povšimnutí skutených zjev, k je-

jich cenní a hodnocení, a tím nutn obrací se

proti pove. Jasné poznání rozdílu mezi prav-

dou poznanou a pravdou zjevenou a odtud plynoucí

ostré rozlišení akt rozumu, vztažných k pravd
poznané, od akt vle, odpovídajících pravd zje-

vené, které již ti pedchdc Occamových (Duns

Scotus) vedlo k vyššímu cenní akt vle, na jedné

stran pináší jistou skepsi vi všemu poznání
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filosofickému a tím v budoucnosti pipravuje pád
filosofie scholastické, na druhé stran však, pijí-

majíc úel života, jak vrou kesanskou byl dán,

nutn vede k vnitrnjšímu a opravdovjšímu jeho

chápání. To všecko však v daných okolnostech

nezbytn prohlubuje oposici proti souasnému
stavu církve a nutí ji nezarážeti se ped nadhazo-

váním a nkdy i domýšlením probléni dosahu

zásadního.

Nominalismus Occamv ml v sob tolik životní

síly, že díve nebo pozdji byl by se dovedl uplat-

niti v okolnostech jakýchkoli, nicmén pro jeho

naprosté na as ovládnutí všeho myšlení stalo se

rozhodujícím, že zásluhou žáka Occamova Jana Bu-

ridana získána novému smru záhy universita Pa-

ížská, jež potom, jak již zmínno, zstáváVýcho-
diskem uené oposice na dlouhou dobu. Záhy

však v její šlépje vstupuje a nezídka svého vzoru

tém dostihuje také universita Pražská.

Její sláva rostla tou mrou, že již po ticeti le-

tech jejího trvání, když po vypuknutí schismatu

universita Paížská ocitla se v nkolikerém sporu

pro tuto otázku s kurií i vládou, pi emž jí hrozil

úpadek, již r. 1379 mohl se vyskytnouti vážný plán

na její penesení do Prahy. A nebylo divu, že plán

takový — Jan z Jenštejna byl pedním jeho pod-

porovatelem — mohl se zroditi; dobrá povst
university Pražské mla pevný základ. Tebaže
z velikého potu mistru a professor jejích pe-

mnozí zapadli v neznámo prostednosti, vyskytlo

se záhy pece dosti muž takových, jejichž in-

nost staila zjednati slavného jména universit,

na níž píisobili, zejména však musila hluboko za-

sáhnouti do duševního i náboženského vývoje na-
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šeho, do onoho vení, jež pítomným stavem mrav-

ním i zaáteními pokusy o reformu bylo probu-

zeno.

V 1. 1366- 1377 psobí v Praze M. Jindich
Totting zOyty, rodem z Oldenburka, jenž

pobyv r. 1362 jako rektor škol v Erfurt, asi

v Praze již stal se mistrem svobodných umní a

pozdji také bakaláem v theologii, po nkolika-

letém psobení v Paíži (od r. 1377 asi) opt do

Prahy se vrátil a v 1. 1382— 1385 zde pobyl než

odešel do Vídn a zde zemel dne 12. máje r. 1397.

Po celý as svého psobení na jednotlivých univer-

sitách zstával však vždy v držení výnosných prae-

bend v Hamburce, Widdenbruce a j. Oyta jest

jedním z nejplodnjších a podle všeho i velmi te-

ných a tudíž také vlivných spisovatel, jist vý-

znamnjší než dosud znám. Ve svých velmi etných
spisech, z nichž nkteré ovšem souvisí s výklady

universitními, všímá si vedle thémat filosofických

(Soluciones quarundam questionum,
Questiones Phisicorum Aristotelis)
a theologických (Commentarius in evan-
gelium Marci, Lectura super Cantica,
Lectura primi nocturni psalterii, Ques-
tiones in Petrm Lombardm) k nimž za

pobytu ve Vídni pibyly etné jiné, jež nás zde

nezajímají, všímá si také praktických otázek práv-

ních i denních. Píše o uzavírání smluv CD e c o n-

t r a c t i b u s), kteréhožto spisu zvlášt asto uží-

váno, vyslovuje se proti braní odúmrtí, rozhovouje

se o rozliných záhadách eholního života (Dieta
et responsa cuidam viro religioso de
4 causis), zkoumá oprávnnost svátku o poetí
panny Marie (Quaestio, an conceptio b.
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Marie debeat celebrari), jedná o híších a

zabývá se nkterými lánky víry (De articulis
fid e i), kde sice jeho autorství není zcela proká-

záno, ale jist není pro Jindicha z Oyty nepízni-

vým doporuením, že spis tento také Tomášovi
Aquinskému bývá pipisován, a nkteré názory

hlásí se spíše k Oytovi, jako na p., že jen na zá-

klad, práva lidského vyšlo ustanovení, aby ne-

mohl každý knz každého rozhešovati, ano v-
nuje také zvláštní spis zjevením (De revelati-
o n i b u s) snad Brigittiným. Mimo to proslul jako

slavný kazatel, kteroužto inností hlavn ve Vídni

vynikl, bývaje eníkem university pi slavnost-

ních píležitostech, a ze sbírek jeho kázání ne-

dlních, sváteních i píležitostných (Sermones
dominicales, Sermones de sanctis, Ser-

mones de Maria) jisté mnohé svými zaátky
sáhají do Prahy, pi emž zvlášt nutno vytknouti

také cyklus kázání o tle Kri>tov a jeho z mrtvých
vstání (Sermones de corpore Christi
De resurreccione domini). Jeho innost
vynesla mu za prvého psobení v Praze také dog-

matický spor s ]\I Vojtchem Rakovým, v nmž
až ped kurií musil se zodpovídati, jak se s tím

jinde setkáme.

R. 1368 stal se v Praze mistrem svobodných

umní Konrád von Soltau (Solto w),

rodilý snad z Hannoverská, pozdji bakalá theo-

logie (jmenuje se tak poprvé 1383), r, 1384 rektor

university, jenž svým strannictvím piostil národ-

nostní protivy v tehdejších sporech universitních,

ale již r. 1387 odešel do Heidelberka, — zstávajo

pi tom ješt njaký as kanovníkem Všech sva-

tých na hrad Pražskémf kam mu universitní kar-

S birka pednáick a rozprav VI. . 10. 7
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riéra dopomohla), jako také byl kanovníkem Worm-
ským, Zvínským, arcijáhnem Goslarským, ml
pro visi na kanovnictvi ve Spíru,proboštství vBrun-

švíku a thesaurástvi ve Wormsu a pozdji (r. 1400)

stal se biskupem ve Verdenu (f 1407), — protivník

eských snah na universit, ale spisovatel rovnž
na slovo vzatý, autor spis filosofických (A r g u-

menta veterisartis, což je spolené jméno

pro adu výklad : Dieta super Porphi-
rium, commentum super Predicamen-
ta Aristotelis, commentum super Pe-

ry Ermenias, vzniklých ped r. 1379, A r g u-

mentacontrasolucionesquestionum
Buridani de geaeracione et consump-
cione et de celo dokonená r. 1 37 1 ) i theolo-

gických.

Z tchto hlavn jeho píruní zpracování Sen-

tencí Lombardových (Questiones super
Sentencias), vydané v Praze r. 1385, stalo

se jakousi uebnicí na universit Pražské a záhy

také jinde (v Krakov). Jiné jeho theologické výklady

(Exposicio Psalmorum, Utrum mater
domini, virgo beata, fuerit in peccato
originál) conceptaaj.) jsou ješt málo pro-

zkoumány — a to platí vlastn o celé jeho in-

nosti literární. — ale obracejí se místy také proti

zvrhlým mravm zvlášt knžstva. Jeho obšírný

výklad víry (Super Firmiter credimus
de sancta trinitate), a také eká bližšího

probrání, již velmi záhy v rukopisech jest pro-

vázen poznámkou: „et contra mores cleri — a proti

mravm knžbtva", a povaha jeho mimo to i tím

jest naznaena, že spis velmi záhy upadl v po-

dezení z kacíství.
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A život knžský byl také stálým thématem jeho

kázání synodálních v Praze konaných, jako také

on slynul jako kazatel, teba zvláštní Postilla pi-

ítá se mu asi omylem. Za zmínku však zajisté

také stojí, že v nkterých svých disputacích, tuším

po píkladu Jindicha z Oyty, vyslovil se rozhodn
proti braní odúmrtí, nazvav je loupeží, a že zvláštní

poznámky vnoval také odpustkm (Notáta de
indulgenciis).

Stejnou dobou s ním opustil Prahu Jan M a-

r i e n w e r d e r, r. 1367 bakalá, r. 1369 mistr,

r. 1374 dkan fakulty artistské. R. 1375 jmenuje

se baccalarius cursor, r. 1377 baccalarius formatus,

r. 1380 mistr theologie; byl lenem kolleje Kar-

lovy a odtud kanovníkem Všech svatých do r. 1387,

kdy odešel do vlasti a zemel jako dkan v Kwid-

zin (r. 141 7). Také on jest slavný kazatel nkte-

rými synodálními nebo slavnostními emi známý,

mezi nimiž jsou i kázání o lásce boží, o umuení
Kristov (De caritate divina, de passio-
n e C h r i s t i). Jako spisovatel všímá si i prakti-

ckých úel Jeho výklad na Vím v boha (E x p o-

sicio symboli apostolici) došel hojného

rukopisného rozšíeni.

Podobným smrem vynikl také M. Jan I s n e-

r v, Polák rodem, mistr od r. 1376, od r. 1395

jmenuje se bakaláem v theologii. Souasn byl

rnansionáem ve Vratislavi, o kteréžto hodnosti,

a nemla býti s jiným úadem spojována, vyžá-

dal si r. 1390 svolení papežského, aby ji sml po

držeti, i když se stal scholastikem v Poznani, po-

zdji (r. 1399) také kanovník ve Vratislavi. U nho
však tento shon za tunými dchody — ostatek

vtšin tchto muž spolený — má slouHti úelu
t
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opravdu ušlechtilému. Velikou ást bohatých jeho

píjm jist pohltila vydání za knihy, a poet knih,

který jeho horlivost dovedla shromážditi, jest

zvlášt vzhledem k tehdejší drahot knih opravdu
úctyhodný. Nemén než 17 velikých foliant jest

dosud známo, které bývaly jeho majetkem, a jsou

tu díla, která ho ukazují na výši tehdejší vdy, zá-

kladní díla theologická i spisy nejmodernjších

autor jako Tomáše Aquinského, Scota, Tomáše
Strassburského, Holgota, Jindicha z Oyty, Ma-
touše z Krakova a j.

A v píznivém svtle ukazuje ho i pilná innost

kazatelská. Reformní prvky hlásí se v jeho ei
na smrt Jana z Jerštejna, zvláštní kázání vnoval
dobrému a zlému svdomí (De consciencia
b o n a e t m a 1 a). R. 1401 odešel na universitu

Krakovskou, o niž zjednal si znaných zásluh mimo
jiné i darováním své bohaté knihovny. Zde asi

vznikly i nkteré jeho traktáty (De abusionibus

niisse, De confessione).

Do Krakova následoval ho i slezský Xmec
Matj z Lehnice, r. 1374 bakalá, r. 1379

mistr svobodných umní, pozdji fješt r. 1401

ped odchodem do Krakova) professor theologie

v Praze. Vedle filosofických a theologických vý-

klad (Questiones super librosEthico-
rumAristotelis, Commentacio super
epistolas adRomanos et Corinthios
d u a s), v nichž narážkám na souasné pcmry se

nevyhýbá, a vedle zvláštního spisu, vnovaného
umueni Kristovu (Concordancia evange-
listarum de passione domin ij proslul

zvlášt jako kazatel, o jeho/, oblib svdí mimo
opisy jednotlivých kázání i zvlášt hojné rozšíení
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(a dílem i upravováni pro eské tenáe) jeho

Postilly na epištoly nedlní (Postilla super
epistolas dominicales).
Nad nho vyniká mladší jeho krajan Mikuláš

Mag-ni z Javora, bakalá r. 1378, mistr r 1381,

pozdji (aspo r. 1392 bakalá a (asi od r. 1395)

professor theologie, r. 1397 rektor university, jenž

však již r. 1402 odešel do Heidelberka a zstal

ozdobou této university až do své smrti (1432),

vyniknuv i na koncilu Kostnickém (zde konal

i slavnostní kázání) jako protivník Husv, i po-

zdji jako nepítel jeho stoupenc. (Drándort).

V Praze rozvinul pilnou innost spisovatelskou

i zvlášt kazatelskou. Byl kazatelem v kostele sv.

Havla, k nmuž se pojily tradice Nmc Praž-

ských od doby Waldhauserovy, a v nmž práv
r. 1392 fará Linhart zídil nadání pro kazatele

a oltáníka, k nmuž Mikuláš jmenován. S touto

jeho inností souvisí zvlášt jakýsi cyklus kázáni

o umueni Kristov (Super quatuor pas si o-

nibus domini n osti Jhesu Christi se-

cundum concordanciam quatuor e w an-

gel ist aru mj. Jako spisovatel nevyhýbá se pal-

ivým otázkám asovým, pihlašuje se ke smru
opravám v církvi pejícímu a na potebu ádného
života proti zevnjškovosti a povrchnosti pouka-

zujícímu. Píše traktát (kol. 1400) o povinnostech

ádn žijících eholník (De tribus substan-
cialibus ili De tribus essencialibus vo-

tisj vnovaný jeptiškám kteréhosi kláštera a ká-

rající mravní úpadek života mnišského, doporuu-

jící zachovávání ehole a odsuzující zvlášt sou-

kromé jmní eholniku, v Heidelberce r. 1405 do-

konuje, ale jist užívaje i materiálu v Praze na-
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sbíraného, svj veliký spis De supersticioni-
bus, vnovaný thématu stejn asovému jako

choulostivému, povrám, proti nimž velmi rozhodn
vystupuje.

Rádu dominikánskému náležel Jindich z Bit-

terfeldu, dvrník Jana z Jenštejna, s ním i jeho

asketicko-mystickým vytržením podléhající, jež

však u nho nezapuzují, nýbrž podporují živý

smysl pro poteby praktického života a zálibu

v moderních thématech. Polské královn Hedvice

pipisuje traktát D e contemplacione et vita
a cti v a, podává mystický výklad Písn písní

(ExposicioCantici canticorum mystica),
pojednává strun c svatokupectví (Definitio
simonie), zabývá se zpovdi (D e confessio-
nibus etde proprio sacerdotezr. 139Ó),

etné práce vnuje osob Kristov, svátosti oltání

a jejímu astému pijímání (Magisterium Chri-

sti in septem artibus liberalibus ped r.

1400, De crebra communione ili Quod li-

cite possit cottidie commxunicarilaycus
devotus, De institucione sacramenti eu-

charistie), a otázka tato zajímá ho ješt na

sklonku jeho života — pobyl v Praze a v Cechách

ze všech tchto cizinc nejdéle (zemel po r. 14 19

jako kazatel v kláštee svého ádu v C. Budjo-
vicích) — kdy ovšem s hnutím, k jehož probuzení

byl pispl, již úplné se rozešel, když pokroilo ve

vývoji dále, než si pál; na sklonku života píše

traktát proti pijímání pod obojí.

Do této ady smí také býti piten muž, který

možná že na universit Pražské vbec nepsobil,

leda v jejích zaátcích, a se mu pikládá název

professora theologie, a v Praze jist njaký as
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svého života ztrávil — vbec známe o nm vice

záhad nežli vdomostí, — jest to Aug-ustinián

z ádu poustevník Jindich de Frimaria.
Jeho život jest dosud velmi má'o znám, a nesnází

pibývá tím, že v stejné dob vyskytují se dva

nositelé téhož jména, i že nad to jméno bývá ne-

správn teno. S jistou pravdpodobností jen lze

íci, že narodil se asi v poslední tvrti 13. stol.,

vstoupil záhy do ádu Augustiniánského, vzdlal

se a psobil v Paíži, poznal Itálii a celé N-
mecko, r. 13 18 jmenován byl examinátorem svého

ádu v Xmecku a nkdy potom editelem vyš-

šího studia ádového v Praze u sv. Tomáše, Škola

tato byla sice pozdji pilenna jistým zpsobem
universit, zdá se však, že se Frimar v Praze

toho vbec nedokal, odešed v neznámé dob do

Erfurta a zde snad zemel nejspíše 21. dubna 1354.

Náleží-li jemu, jak za to mám, výklad Sentencí

od neznámého Augustiniána asi ve ticátých le-

tech 14. stol. psaný a podnes zachovaný (Lec-

tura super quatuor Sentenciarum — jisté

jest, že Frimar njaký výklad Sentencí sestavil),

pak ovšem povst velikého uence o nm ne-

lhala. Výklad — místy i asovými narážkami zbar-

vený — jest ueností peplnn (zvlášt v úvod-

ních partiích) až do nesrozumitelnosti, a autor,

opíraje se vedle Tomáše Aquinského a j. hlavn

o autority ádové, pedevším Jiljího Colonnu,

i kdy/ se jim — jen zídka — odvažuje odpírati, iní

to tak, aby stál na stanovisku ješt papežštjším,

jako vbec smýšlení ádové, úpln stotožnné

s programem kuriálním, ve výkladu tomto vystu-

puje velmi oste. Traktát asi nedošel velikého

rozšíení, pokud njaké ohlasy v pozdjší litera-
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túe lze nalézti, nevyboují z mezí, nutných pi
církevním výkladu stejného oboru. Za to tím více

psobily jiné spisy jeho. Jindich de Frimaria byl

spisovatel velmi plodný, jenž s porozumním sle-

doval praktické poteby kesanské výchovy, te-

bas ani zde zpravidla nad bžné stanovisko cír-

kevní se nepovznáší. Podává výklad symbolu, de-

satera, otenáše (Exposicio symbol i, Expo-
sicio oracionis dominie e, Super decem
p recept a), jedná o tajemství mše (D e sacri-

ficio misse), všímá si zpráv o umuení pán
(Concordancia passionis domini) a vedle

jeho etných jiných spis také jeho sváteni ká-

zání (Sermones de sanctis) došla znaného roz-

šíení. Praktický ráz jeho spis dovedl jim pes
církevnické stanovisko autorovo zjednati obliby

v dob, která k tmto thématm i pro jejich a-
sovost i z vnitní poteby se obracela. Zvlášt

výklad desatera velice byl oblíben, jak svdí
ohromné rukopisné rozšíení a astá pozdjší zpra-

cování, takže po této stránce jeho vlivu nelze pod-

ceovati.

Zejména však dv jména nesmjí v této ad
býti pominuta, jejichž nositelm ve vývoji dalším

pipadá místo nejvýznanjší.

Albert Engelšalk ze Strubing, na univer-

sit len národa bavorského, od r. 1373 bakalá

— promotorem byl mu Soltau, — od r. 1376 mistr

svobodných umní, pozdji (asi r. 1390) bakalá

a pak mistr theologie, len koUeje Karlovy, n-
kdy po r. 1402 odchází na universitu Vídeskou,

k jejímž nejslavnjším lenm náleží. Ale již

v Praze zaujímá místo velmi významné, dvakráte

(1386 a 1393) byl, nehled k jiným funkcím, deka-
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nem fakulty artistské, r. 1391 rektorem university

a dovedl tuším i v národnostních rozmíškách za-

chovati spravedlivé stanovisko, což ho inilo ob-

líbeným i u lenu eského národa a zvyšovalo

tak jeho vliv na vývoj náboženského života u nás,

již povahou jeho spisovatelské a zvlášt pronikavé

innosti kazatelské (sem náleží jeho Postili a a

nepochybné i Lectura super evangelia do-

minicalia, Lectura super epistolas domi-
nicales, Lectura in evangelia de sanc-

tis) velmi znaný.
Také v jeho innosti vedle školských výklad

filosofických a theologických (Dis puta ta Phi-
sicoum .\ristotelis, Questiones super
Sentenciarum ped r. 1398) najdeme práci ob-

líbenému thematu, umuení Kristovu vnovanou
(Passio Christi secu n dum 4 ewangeli-
stasj, ani on nevyliýbá se praktickým otázkám —
spolen s Vídeským kollegou Kašparem Mei-

selsteinem jedná o desátcích (D e decimis) —
ale nade vše jiné jeho význam ve snahách oprav-

ných buduje jeho spis Speculum aureum de
titulis beneficiorum, hotový urit r. 1404,

ale pravdpodobn vzniklý již asi o 10 let díve

a aspo v zárodku již v Praze. Ráz tohoto spisu

vystižen jest poznámkou, již nkteré rukojíisy k ti-

tulu pidávají: ,,de simonia" ; v nm ve form
dialogu mezi Petrem a Pavlem oste se biují

souasné pomry církevní, zejména nesprávný

postup kurie v osazování úadíi duchovních a celý

systém i život kuriální, vydranost pi taxách,

prodejnost pi zadáváni úadu, úplatnost zízenc,

libovle a protekcionáství, jež vedou k povyšo-

vání lidí neschopných a špatných.
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Celá kurie ímská od paty k hlavé, jsouc zejm
oslepena svými bludy, ješt jedem svých blud
opila skoro všecky koniny svta, jakoby papež

nesmírnou všemohoucnost stvoitelovu po své li-

bosti mohl omeziti. Všickni sice uvnit reptají,

ale žádný nevolá, a mleti nelze. Spisovatel uvádí

zejména ti nejvtší zla, proti nimž se chce obrá-

titi na základ Písma, zákona pirozeného a práva

kanonického. Jsou to pedem petžké bludy ku-

rie pi provisích a udílení odpustk povahy simoni

stické, jež chce odhaliti a odsouditi. Za druhé chce

dokázati o mnohých spisech kuriálních, že jsou

vlastn kacíské, za tetí že celá kurie jest bludná

i její systém, opírající se o plnost moci papežovy.

Tím jest dáno rozdlení spisu na ti vtší oddíly,

v jejichž jednotlivých kapitolách autor pronika-

vým zpsobem svj slib plní. Celek jest sestaven

velmi úinn, autor popírá vbec právo papežovo

k tak samovolnému jednání, ponvadž pece pa-

pež nemže mniti Písma, ba nesmí ani bez nalé-

havé nutnosti mniti ustanovení velikých koncil
oekumenických. Na etných místech úinek váž-

ných vývod zvyšuje bitká ironie, jako když

vtipnými poznámkami provází bezobsažnost a ne-

pravdivost frásovitých formulí o „dstojnosti a

vzdlání" obdarovaných atd., a také vážné od-

suzování svatokupectví a jiných základních vad

celého systému svojí rozhodností nabývá znané
úinnosti: Tolik se u kurie dje smluv, tolik denn
nadchází plat, kolik beze všeho strachu a studu

jednatel a prostedkovatel svatokupectví jakoby

veejný trh ustavuje. Již za podpis papežv na ta-

kové obroí nebo milost jsi povinen dáti tolik a

tolik, již za dispens k podržení nesluitelných be-
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neficií tolik a tolik ... Již sotva se pihodí, uprázd-

ní-li se beneficium, aby dva, ti, tyi nebo šest

jich k dosažení jeho se nesbhlo, a zaasté oni

nebo pátelé jejich pi té píležitosti i zbranémi

se napadají a navzájem zabíjejí. I loti bhají ke
kurii jako na trh.

A ovšem, jak již z hoejšího patrno, ani zásad-

ním dsledkm svého pozorování nynjší zhoubné

praxe nevyhýbá se autor, spatuje v nich pední
oporu svých vývod: Pouhá vle papežova nemá
íditi klí církve, nýbrž práv naopak spíše proto

byly mu sveny, aby sárn podle nich se ídil a

spravoval . . . Papež, jenž podle své libosti nebo

za peníze rozhoduje o beneficiích nebo udílí dis-

pens ku mnohoobronictví, usurpuje si moc, jíž

nemá... A jestliže tedy papež iní nco protivného

Písmu nebo rozumu, úin moci boží, na jejímž zá-

klad by se to díti mohlo, poustane, a následkem

toho jeho výrok nebo naízení nemá vztahu k to-

mu, co naizuje a ve svém úinku nic nezna-

mená.

Ostrý tón celého spisu, draz, který zvlá.št na

nešvary u kurie položen a etná místa, prozra-

zující myšlenkovou píbuznost s jiným nemén
památným dílem souvkým, zpsobily, že novji

autorství língelšalkovi bývá upíráno a oba spisy

prohlašovány za dílo jednoho autora.

Zde arci není možno této otázky ešiti, ale staí

uvésti, že autorství Eng^elšalkovo jest dostatené

zarueno svdectvím souasníka, jenž v Praze

studoval a Engelšalka znal jest to Dtich
Engelhús, — a že .souasné žaloby nepiítají oba

spisy autoru jednomu, nýbrž dobe j«í rozlišují.

Ideová píbuznost a nkteré stejné doklady v obou
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spisech (pístupných ostatn dnes pouze v po-

zdjším pepracování) se vyskytující nemohou je-

diného autora zaruiti, vysvtlit se velmi snadno

stejným prostedím, v nmž oba spisy vznikaly,

stejnou náladou dobovou a vedle možného pí-
mého použití snad i vlivy osobních styk. Bylt
také autor onoho druhého spisu (i když snad spis

dopsán o nco pozdji) professorem university

Pražské, a pro Engelšalka, i kdyby mylné, nebylo

by nelichotivé, že autorství mohlo býti pipiso-

váno jemu. Je autorem onoho druhého spisu je-

den z nejslavnjších muž tenkrát v Praze psobiv-

ších a z nejvýznamnjších muž své doby, nositel

onoho druhého jména, jež nesmí v tomto výtu
chybti — M. Matouš z Krakova.
Víme dnes bezpen, co díve platilo za sporné,

že Matouš má své jméno po rodišti, polském Kra-

kov ; ale a na universit Pražské b^l pipsán
národu polskému, jest skoro nepochybné, že syn

mstského písae v Krakov, tenkrát dosti n-
meckém, byl pvodu nmeckého, jako také v po-

tomních sporech universitních stává vždy po boku

a nkdy i v ele Nmc. Roku 1365 pedstavuje

se nám jako bakalá Pražské university, r. 13Ó7

byl Jindich z Oyty jeho promotorem pi dosa-

žení mistrovství. Záhy stal se lenem, r. 1378 jme-

nuje se proboštem kolleje Karlovy, odtud postou-

pil ke kanovnictví Všech Svatých (1383 až aspo
do r. 1396), jsa zárove kanovníkem a probo^^tem

u sv. Jiljí ve Vratislavi do r. 1392, kdy hodnost

probošta smnil za faru Týnskou v Praze, již podržel

do r. 1395 (pak smnil za oltánictví v Žárov),

zstávaje kanovníkem Vratislavským a Spírským.

Jako len kolleje Karlovy studoval dále v theo-



109

logii, r. 1380 jmenuje se posledn baccalarius for-

matus, r. 1381 již licenciátem a pak professorem
theologie. Práv však v dob, kdy pijetím far-

ního úadu ml býti ku Praze pevnji pipoután,
stává se tu hostem. Již r. 1391 potkáváme ho
v Krakov, od r. 1394 v Heidelberce. Roku 1396

dostává na svou žádost svolení papežské, aby sml
kdekoli kázati, ale zstává, ne bez perušení, pro-

fessorem v Heidelberce do r. 1405, kdy se stal

biskupem ve Wormsu, spojení s universitou ihned

neperušiv.

Víme již, že podobné nedslednosti nevadily

tm, kdo se jich dopouštli, býti hlasateli reformy,

jako ani nevadily jejich vlivu. Nicmén Matouš
z Krakova neplatí zde toliko da dobé, u nho
lze mluviti o slabosti karakteru. Biskupství Worm-
ského získal za diplomatické a politické iny ve

službách vzdorokrále Ruprechta. a jemu osvdil
se vrnjším než svým pokrokovým zásadám. Muž,

který ve svých spisech neobával se pronášeti ná-

zory, jejichž dsledky samých základ církve mu-

sily se dotýkati, nyní, stárnoucí, z nicotných

dvod, jen jako služebník svého pána staví se

proti reform, již slibuje koncil v Pise, ano ne-

štítí se posmšnými a zlehujícími poznámkami

provázeti jeho opravné návrhy. Zpronevra na

vci reformy byla u nho na sklonku jeho života

úplná, ale dovedla se na nm vymstíti. Muž, který

kdysi uchvacoval ohnivou výmluvností, když v zá-

palu svatého pesvdení pednášel své smlé
opravné názory, v nkolika pípadech, kdy ujal

se slova k hájení vci Ruprechtovy, odstrašuje

tém hluchým bombastem a vnitní prázdnotou

svých projev. Ale je.st s tím ovšem zcela ve shod,
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že bývalý bezohledný kritik kurie a jejího systému,

který ješt jako biskup musil se hájid proti po-

dezení z kacíství, vzbuzenému jeho výpady proti

kurii, nyní pijímá pocty a hodnosti od kurie,

takže vedle obtíží hmotné povahy vlastn jen smrt

jeho r. 1410 zpsobila, že bývalý ervený opo-

siník nezemel v purpuru kardinálském.

Než toto pozdjší odklonní od starších, istých

zásad pokrokových nemohlo již ohroziti úspch,
kterých mu zjednala jeho innost dívjší. Také
Matouš z Krakova jest spisovatelem velmi plod-

ným, a také jeho innost prozrazuje živý zájem

pro otázky životní. V ad jeho spis najdeme

ovšem i filosofické a theologické výklady školní

(Commentarii in Ecclesiasten, Expo-
sicio super Cantica canticorum, Com-
mentarius in Matthei ewangelium,
Commentarii in epištolám ad Roma-
n o s), zajímavé také potud, že podobná thémata

i jejich eské zpracování vyskytují se v této i

následující dob také po esku, a bude úkolem

píštího badání jejich vztahy k Matoušovi vyšetiti,

také kanonistické pojednání se mu pipisuje (Q u e-

stiuncule). Jeho Rád dl božích (Ra-

tionale divinorum operu m), pipsaný War-
mijskému biskupu Jindichovi, byl vhodn oznaen
jakožto theodicea Matoušova, a svými výklady

o pvodu a píin zla, o jeho pomru k Bohu
a p. musí se dotýkati i úelu života lidského a

otázek s tím souvislých. Matouš jeví se zde jakožto

nominalista sice umírnný, ale pece spíše k Occa-

movi nežli k Tomášovi Aquinskému se piklánjící.

Také Matouš zvláštním traktátem (D e c o n t r a c-

tibus vendicionis et empcionis asi r.
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1 38 1) zdrazuje potebu poctivosti pi uzavírání
smluv a obchod na základ podobného díla Jin-
dicha z Oyty a Jindicha z Langensteina, s ni-

miž po dokonení traktát srovnán, dotýká se zvlášt-

ním traktátem i potom ve spojení s moderními ten-

kráte revelacemi Brigittinýmiumuení Kristova (D

e

passione Christi, Revelacionesb. Bri-
gitte de Suecia), jako se také zvláštním trak-

tátem velmi rozhodn vyslovil ve prospch astého
pijímání (Di a 1 o g u s de quodam conflictu
rationis et consciencie de communi-
o n e nebo Duellum rationis etconscie n-

c i e, ideji De frequenti communione),
a jako této svátosti i jindy vnoval pozornost

(Decorpore Christi), podává praktické po-

kyny i theoretické úvahy o zpovdi (D e c o n f e s-

s i o n e a s rozlinými jinými tituly : D e m o d o

confitendi, Depura consciencia, Spe-
culum puritatis et mundicie, Libellus
demundocorde et pura consciencia, De
informatione confitentium atd.) a jedná

o jednotlivých skupinách hích (D e novem
peccatis alienis, rozdílný od kázání o tétéž

látce De peccatis mortalibus et ve-
n i a 1 i b u s).

Zejména však — a v tom spoívá také veliká

ást jeho významu — oddává se horlivé innosti

kazatelské,jaksoustavné(Sermones de šanc tis

per circulum ann i), tak porznu, na synodách

a pi jiných píležitostech A píležitostí dostalo se

mu nkdy velmi slavnostních. Matouš z Krakova

astji navštívil dvr papežský, zvlášt pozdji

jakožto plnomocník Ruprechtv, kdy ovšem, jak

víme, bývalé slávy již nedovedl rozmnožiti, ah*



112

také již díve, nkolikrát byl lenem poselství vy-

pravených universitou Pražskou ke kurii, a oby-

ejn tu proslovil njaké kázání. Tak zejména r.

1385 promluvil ped papežem na choulostivé théma

Isaiášovo : Quomodo facta est meretrix
civitas fidelis — jak to pišlo, že msto
vrných stalo se nevstkou, pi emž, a ped
papežem, jak sám piznává ukládal si reservu,

pece oste se dotýká zkaženosti církve a všímá

si, teba lehce, i jejího pedního pramene — po-

stupu kurie v udílení beneficií, a ovšem zvlášt

nejpatrnjšího následku toho všeho — nynjšího

schismatu.

Zahajuje své kázání — bylo konáno poátkem
adventu — vtipným obratem, že by nyní, soud
podle špatnosti doby a spuštní církve, spíše než

o píchodu (adventus) Kristov mlo se mluviti

o jeho odchodu, anebo radji o píchodu Antikri-

stov, vzpomíná, kolik biskup, kapitul, klášter,

mst i hrad odpírá vrnost pravému papeži a

námstku Kristovu a pidrží se vzdoropapeže na-

mnoze z úel zištných. A kdo jiný zpsobil toto

schisma, nežli knží, kdo tak pronásleduje pána

jako klerikové? Proto by církvi nejlépe prosplo,

kdyby pi obsazování míst duchovních dávala se

pednost lidem schopným a ueným; jest pece
každému patrno, co vše nutno v církvi Kristov
vykoeniti, opraviti a zlepšiti . . .

Jestliže tedy ani tam, kde jistých mezí musil še-

titi, neobával se mluviti dosti oteven, tím ne-

spoutanji zaznívaly jeho výtky tam, kde podobnými

ohledy vázán nebyl, tedy pedevším na kázáních

synodálních. Jest pouné slyšeti i dnes jeho horlení.

Opravdový zápal sálá z jeho slov, a jsou-li doklady
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O život knžském minule uvedené zárukou opráv-
nnosti jeho výtek, objevuje se tu i zárove, jak

reformní úsilí, daným úpadkem živeno, musilo již

dospívati dále.

Již první kázání na íjnové synod 1384 proslo-

vené na théma: ím to, že milý mj v do-m mém páše zloiny mnohé (Quid
est, quoddilectusmeus indomomea
facit sceleramulta? Jer. 11, 15) jest plno

ostrých výtek proti nemravn žijícím knžím, a

kazatel, a praví, že se nechce zmiovati o po-

drobnostech, uvádí jich pece dosti.

Nedbalost knží, zejména prelát ve vykoná-

vání povinností zpsobuje úpadek další. Ponvadž
není, kdo by káral, upadají i svtští stavové do

neestí tím spíše, že sami knží dávají zlý pí-

klad a pohoršení Jsou mezi nimi pímo vlci a pod-

vratní podvodníci, kteí zabíjejí a podvracejí ád.

Díve to inívali kacíi; neustávají ani nyní, ale

knží je v tom podporují, sami jsou pední kazi-

telé lidu, když bez ostychu hoví pitkám, kvasm,
tancm, milkování, ano dokonce tvrdí, že ani horší

vci, rozkošnictví, cizoložství nejsou pro knze tž-

kými híchy, když spolenosti zvrácených lidí ne-

jen se nevyhýbají, nýbrž píiro po ní touží, když

bez ostychu udílejí rozhešení nejvtším híšní-

km, násilníkm, lichvám, sodomnikm a to za

peníze, za pohoštní nebo k udržení pízn, když

jim ukládají nejmírnjší pokání i plné odpustky . .
.

Jedinou útchou lidu jest svátost oltání, ale

i ta se nyní astým vystavováním a nošením po

processích znehodnocuje, ba knží sami ji poskvr-

ují, když pisluhují ne z lásky a povinnosti, nýbrž

ze zisku. Jaký tu div, že mravnost upadá, že lidé

Sbírk.T pfedriáteU a rozprav. VI. í lO- 8
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scházejí se v chrámích jako k dostaveníkm, že si

zde umlouvají milostné pletky. Pispívá k úpadku
i to, že knží je píliš mnoho a že se propjují
ke každé služb. Chce-li míti kdo vychovatele,

písae, kuchae, správce, poídí to vše svým
kaplanem. A to se zase stává, že úadu knžského
docházejí namnoze nesprávn, hlavn simonií, vchá-

zejí do ovince jako vlci a zlodjové,

O rok pozdji, v kázání na théma epištoly Pe-

trovy: Stízliví bute, bdte (Sobrii
estote, vigilate), kazatel pirovnává církev

k obleženému mstu, které, teba sebe silnjší,

musí padnouti, má-li v sob zrádce, ped sebou

oblehatele a málo bdlých strážc. Kdysi byl je-

diný Jidáš, te je zrádc poet nesíslný. To jsou

ti, kdo Krista nehodn pijímají, z jeho ddictví

špatn žijí, ve svátostech ho prodávají a, kesané
jen podle jména, kesansky nežijí. Kolik jest tch,

kdo, jak dí Bernard, živi jsouce z oltáe, jemu ne-

slouží, kdo pijímají dchody, ale pro církev ne-

pracují, ani hodinek neíkají, nýbrž pstují pýchu,

tance, štvanice. To neznamená sloužiti oltái, ale

áblu. Ani výmluva, že i takoví nkdy zboží du-

chovní rozmnožují, neplatí; to by dovedl i laik a lépe.

Jiní ve shonu po penzích nechtí ktíti, zpo-

vídati, zaopatovati, oddávati ani mši zpívati bez

zaplacení, takže se zdá, jakoby opakovali ona slova

rouhavá a svatokrádežná: „Co mi chcete dáti, a já

vám ho zradím . . ." Jiní hlásají veliké odpustky,

za peníze na veliké híchy ukládají mal.l pokání,

tak svádjí lid. Preláti nekáží, nekonají bohoslužeb.

Ti všichni jsou zrádci.

Ale i nepátel mnoho a zase knží. Ti chováním

i radami zpsobili schisma. Každý lovk konáním
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povinností peuje o svou výživu, kn»^ží naopak
zlým píkladem lid svádjí.

A strážc není! Každý vidí, jak se zmnožila So-

doma, jak málo se dbá svatokupectví, jak zavládla

lichva, smilstvo, cizoložství, nádhera, ale nikdo ne-

brání. Kesané žijí pohansky, a knží pomáhají.

Mli by povážiti, jaké to zlo a jak trestuhodné

z drahé krve Kristovy obohacovati kejklíe, oblé-

kati ženimy, sloužiti rozkoši a okrádati chudé.

Tím knžstvo pokleslo, že není zamstnání tak po-

vrženého, aby ho knz nezastával. Ten je proku-

rátorem, jiný kuchaem, celným, ten, jda po žebrot,

bhá po krmách, ten po vsích svádí lid. Došlo

tak daleko, že jest skoro stydno býti knzem, leda

že bohatí jdou k tomu pro prebendy, chudí že

nemají nic jiného. —
A v kázání podzimní synody 1386 na théma

Dstojn chote íDigne ambuletis, Efes.

4, i) hned na zaátku táže se eník: „K emu, nej-

milejší otcové, myslíte, obdrželi jste své dstoj-

nosti? Snad k tomu, abyste se odívali hedvábím a

nachem, abyste denn stkvle hodovali, aby kytara

a lyra, buben a píšala znly pi vašich kvasech

a obžerstvích, v ložnicích a nestydatostech, abyste

žili ve svárech a závisti? Jist ne!... Nebo ne-

ní-li híšník hoden chleba, jímž se živí, jak by

mzdy, jež dlníku písluší, hoden byl ten, kdo

jest dlníkem špatným nebo niitelem? My, kteí

denn naíkáme, že klérus jest co den olupován

a utlaován, kéž bychom povážili, že se to dje

po zásluze, ne, že by utlaovatelé byli v právu,

ale že jsou metlou trestajícilio boha. A já — do-

dává — spíše se divím, že bh nás tak mirné

*restá . .

."
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A pozoruje souasný stav, s bolestnou ironií

volá: „Jak lze vidti i jen jediného pastýe, pe-

ujícího opravdu o duše, když probošti leží v ko-

lébkách, farái hrají v kostky a válejí se po ho-

spodách, biskupové shánjí statky?" ... a roz-

ohuje se k úinné apostrof: „Ptám se t, pre-

láte, kanovníe a farái, jenž z ceny krve Kri-

stovy loo i 50 i 10 kop béeš a o nic jiného

nedbáš, než abys sehnal dchody na kon, drahá

roucha, hostiny a stálé radovánky s panoši, leh-

kými ženštinami, herci a kejklii a kéž by ne s po-

valei a nevstkami, ptám se t, zda bys, maje píjmy
podle toho, zídil jediné nadání, kdybys vdl,
že ho bude zneužíváno k životu, jaký vedeš sám?!"

A ze smlých premis vyplývá smlý závr:

„ím jiným stalo se, že všecky dstojnosti, svt-

ské i duchovní, tak poklesly, než-li tím, že se

k nim dostává mnoho nehodných? Nebo kterému

slušnému a rozumnému lovku chtlo by se hod-

nosti, jíž snadno dosahují nejvtší niemové? . . .

Zajisté kesané špatn žijící stávají se Antikristy,

ale knží zloinn živí stávají se ábly . .
."

Ukázky tyto snad staí k dkazu, že ani jindy

Matouš neopomíjel tímto smrem pracovati.

A stejným, jenže ješt rozhodnjším, smlejším
a všecky dsledky domýšlejícím zpsobem nesen

jest také traktát, v nmž reformní innost Matouše

z Krakova vbec vrcholí, který sice byl dokon-

en teprve r. 1405, ale ideov vznikl již v Praze,

v nmž autor odložil již všecky ohledy. Jest to

onen druhý z traktát svrchu zmínných, onen
pendant k Speculu Eng^elšalkovu, nesoucí karakte-

ristický název De squaloribus curiae Ro-
manae — o špínách ímské kurie.
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Vzpomínaje nejprve biblického píbhu, jak

Mojžíš vidl ke, jenž hoel, ale neshoel, vidí

autor ješt vtší zázrak v tom, že dnešní církev

rovnž jest zachvácena plameny, rozdmychova-
nými bounými vtry, a pece neshoí. To se dje
jen ízením božím, nebo církev sama k tomu ne-

pispívá. Kurie jest ovšem základ celé ímské
církve, ale tam vci duchovní upadly v úplné za-

pomenutí, jen o svtské statky je tam zájem a

shon. Beghardi a Fraticellové i jiní kacíi cho-

djí se vztýenou hlavou, konkubinát v kléru jest

vcí bžnou, podezelé ženštiny v nádherném šat
vystupují okázale, jako by ani taký život nebyl

híšný. Ani nejvtším zloincm nebrání se konati

bohoslužby, ani nejdarebnjšímu bídáku neodepe
se svceni. Nezízená touha po zlat ovládla

u kurie všecky. Za peníze dojde se tam všeho,

nastává pravý hon za obroími, a kdo je smlejší

a obratnjší, má úspch. Služba u kardinála nebo

dokonce píbuzenství s ním váží více než umní
a zásluhy. Ale systém tento nakazil i biskupy, a

tím se zkáza šíí. Za všecko se musí u kurie pla-

titi taxy neobyejn vysoké a neoprávnné. Autor

uvádí doklady, obraceje se proti jednotlivým lán-

km tohoto obchodu, provisím, expektancím, anná-

tm, a nevyhýbaje se pravému jménu, pipomíná,

že knz, jenž svatokupecky úadu dojde, ne-

mže býti ádným pastýem, a neopomíjí ani upo-

zorniti na rozpor mezi ochranou knží zkažených

a pronásledováním ádných.

Matouš z Krakova tedy obrací se oste proti

obchodnímu systému v zadávání beneficií, ale ne-

spokojuje se jen žalobami, jde pímo k jádru vci,

všímá si právní její stránky. Táže se, kdo dal
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kurii právo obsazovati vyšší místa v církvi, udí-

leti biskupství, opatství, kanovnictví, a odpovídá^

že nikdo, sama si je usurpovala. Hájí tudíž práva

kapitul a klášter k svobodné volb a práv bis-

kup i patron k zadávání nižších beneíicií a vy-

týká stejn podrobn jako oste, jak nynjší sy-

stém otravuje celou církev, a nakaziv i biskup)?-,

znemožuje nápravu, když papež, jenž by jinak

mohl chyby napraviti, sám je dlá, a není ke komu
se obrátiti. Na výmluvu, že kurie onm ústavm
jejich práva odala, ponvadž jich zneužívaly, má
pádnou odpov: mlo by se tedy nyní toto

právo odníti kurii, ponvadž ho zneužívá ješt

he. Rovnž pokus vyvoditi její právo k tomu

z plnosti moci papežovy odmítá poukazem, že pa-

pežovo námstnictví Kristovo týká se vcí jen

duchovních, a toliko moc Kristova jest neome-

zená, nikoli papežova.

Prostedkem k oprav jest obecný koncil, je-

muž jako zástupci celku církve písluší to pede-

vším a výhradn. Neomylnost byla propjena
církvi celé — zde se ozývá Occam, — ne pouze

papeži a kurii. Papeži jakožto námstku Kristovu

náleží úcta a vážnost. Nazývá-li se však hlavou

církve, není to pesné. Jedinou hlavou církve jest

Kristus, papež jen prvním údem. Má tedy církev

íditi, ne kaziti, jinak vzdává se sám své moci, a

nikdo není povinen ho poslouchati. Koncil jakožto

veškerenstvo církve smí tedy papeže i souditi a

po pípad ssaditi — to jest nutný dsledek zá-

kladních myšlenek ve spojení s drazem polože-

ným na subjektivní kvalifikaci i u papeže. Autor

sice nevyslovuje známé nám již poslední konse-

kvence Occamovy, vyhýbá se tém prohlášení,
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pokládá-li také koncil za omylný, ale popení
svrchovanosti papežské jest zde rozhodné.

Nelze se tém ani diviti, že spis tak prudký

a smlý nemohl nenaraziti. Již r. 1405 dominikán

Jan Falkenberg obvinil autora, tenkrát ješté ne-

známého, z kacíství, stejn jako autora spisu

Speculum, a Matouš již jako biskup piznav, teba
ostýchav, své autorství spisu Squalores, byl nu-

cen k obran, jež arci protivníka neuspokojila.

Spis i pak pokládán za nebezpený a záhy ocitl se

na indexu.

V Matoušovi z Krakova innost tchto pokro-

kových professor vyvrcholuje, a teba innost

všech nebyla stejn pronikavá, a tebas také

všecky ty ideje nemohly se ihned státi obecným

majetkem, nicmén význam její zajisté byl veliký.

Zárove však objevuje se v ní další rozvoj re-

formních prvk domácích. Zajisté ne bez díivod

vyslovena byla domnnka, že Matouš z Krakova

ke svojí innosti pohnut byl píkladem Wald-

hauserovým i zvlášt Milíovým; píbuznost n-
kterých názor již z tohoto pehledu byla patrná,

jako zase uvidíme Matouše z Krakova i pozdji

ješt ve stycích s jinými zástupci hnutí reform-

ního, na p. Štítným, a jako podrobné srovnání

jist objeví i pímé vlivy zásad Matje z Janova

na Matouše z Krakova. Ale vedle této zevní a

pímé souvislosti jeví se také jinak pímá a ješt

dležitjší vnitní souvislost vcná.

Nevadí, že mužové tito byli cizinci, vtšinou

Nmci. Až dotud hnutí nepozbylo svého interna-

cionálního rázu. Úpadek církve, její obadnictví

a dusící tíha autority práv proto musily tak

všeobecn býti pociovány, že byly universálního,
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mezinárodního rázu, a práv proti nim se obracejíc,

musila i innost tchto muž psobiti na všecky

vrstvy. Bylo to dáno již její povahou. Nominali-

stické pesvdení filosofické tchto muž samo

již vedlo k tomu, že se obraceli proti pove, jak

již z výtu jejich spis jest patrno. Ale v tom

jest již také obsaženo, že jejich innost musí se

obraceti proti vlastním pramenm^ z nichž povra
prýštila, a jimi ve spolku se ziskuchtivostí byly

práv celý duch tehdejšího církevnictví, zdraz-

ování obad, vyvyšování ostatk, peceování
odpustk.

Proti tomu míí innost tchto muž, jenže tato

negativní a vzhledem k tehdejšímu stavu teba
destruktivní stránka jejich innosti jest tsn spo-

jena se stránkou positivní, tvoivou. Nebží jen

o to zbaviti se toho, co jest špatné, nýbrž také

nahraditi to ním lepším.

Není nahodilé, že v jejich literární innosti tak

asto se vrací théma o povinnostech ádného ži-

vota eholník, a ješt mén jest nahodilé, že se

i zvláštními spisy, i celým rázem své innosti o-

bracejí k praktickým otázkám dne, že zdrazují
nutnost poctivosti a vbec ádného života ke-
sanského ve všem a všude. Také tito mužové

podléhají obecnému híchu doby, ani oni nezdrá-

hají se pijímati úady, jichž nevykonávají, ani oni

neostýchají se shánti beneficia pomocí kurie, a
to v zásad odsuzují. Ale tato nedslednost, již

potom vlastn teprve Hus odstrauje, tento kom-

promis s názorem dobovým, který jejich innosti

nijak nepekáží, ponvadž práv celým nazíráním

dobovým jest podmínn, nejde tak daleko, aby

jim dovolil zapomínati na jejich základní my-
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šlenku. Pijímají beneficia z ruky papežovy, pon-
vadž jinak jich dosíci není možno, berou dchody
z úad, jichž nezastávají, ale pi tom nevzdávají

se požadavku, že jejich život, i když s tímto hí-
chem doby se smiuje, jinak má a musí býti

ádný, v pravd kesanský.
Požadavek subjektivní kvalifikace, požadavek

osobní zodpovdnosti, požadavek shody života se

zásadami Kristovými, který u Milice a Waldhau-
sera již se hlásí, stává se ješt zetelnjším. Ne-

záleží zatím na tom, jakým zpsobem kdo svých

úad nabyl, ale jak je živ, A pijímajíce tento

požadavek z hnutí staršího, tito pokrokoví pra-

covníci sledují ho až do konce, jak arci práv
schismatem bylo umožnno. Z požadavku toho

není vyat ani knz, ani biskup, ani papež, také

u nho mítkem oprávnní k úadu jest jeho

život. Jest to jen další doklad, jak hnutí z úel
ist reformních a bez úmyslu dotýkati se dog-

matu vzniklé, již svým mravním úsilím musilo se

dostati na cesty vedoucí k rozporu nejprve s ny-

njší praxi, potom s officiální církví a v dalším

vývoji vedoucí i z officiální církve — rys, který

našeho náboženského hnutí již neopouští, ani když

se stává husitským, nebo také husitství, i když

vdom opouští pdu dogmatu, iní tak jen vlivem

svého mravního úsilí.

Avšak tato souvislost také jinými okolnostmi

byla podmínna. innost tchto pokrokových ci-

zinc v jistém smru znamená první sblížení onch
dotených svrchu tí oposiních proud, a jako

každé jejich sblížení znamená krok v ped na

dráze za neuvdom-lými cíli daleké budoucnosti,

tak musilo býti i zde.
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Ze hnutí humanistického a z náboženského úsilí

humanismem podbarveného vyvinula se, jak již

jindy uvedeno, jistá zmna literárního vkusu, jistá

záliba v uritých thématech. Skoro každý z uve-

dených cizích professor jest autorem jednoho

nebo nkolika spis o umuení Kristov, o život
a skutcích jeho. Théma bylo moderní, nicmén
má vc také hlubší pozadí. I když by jen z mo-
dernosti a bez hlubších motiv vnitních voleny,

což arci o všech neplatí, látky tyto mimovoln
upozorovaly na význam Kristv, vyzdvihovaly

pravou podstatu jeho vykupitelského díla, oceo-
valy jeho vzorný zásadový život — tedy zase

v píkrém odporu ke zpovrchnlému církev-

nictví.

A vlivy tyto musily se státi tím vydatnjšími,

že jejich rozkvt tolik vychází vstíc také nábo-

ženské nálad lidové. Bylo by zbyteno znovu

upozorovati, že všickni tito uenci prosluli jako

znamenití kazatelé, a stejn není teba znovu zd-
razovati, že tato jejich innost jeví se asov
i vcn pímým pokraováním psobení slavných

kazatel doby Karlovy, zvlášt Waldhausera á

Milice. Bylo již také upozornno, že tato jejich

innost, teba kázání svá konali latinsky a n-
mecky, dotýkala se i vrstev širších. U Matouše

z Krakova jeho úzké styky s obyvatelstvem máme
také jinak dosvdeny, u jiných vedly k nim již

samy úady, které zastávali, a vedle pímého p-
sobení vlivy jejich uplatovaly se z ásti ovšem

také negativn, jak o tom ješt pozdji budee
Ale nechyblo — a po tom, co o povaze jejich

innosti již víme, i to snad není teba opakovati

— ani positivních moment, a také ty jsou z ásti
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jen pokraováním toho, co již u Milice, jak jsme

vidli; se dostavovalo.

Zdraznní nutnosti vnitního, opravdového ži-

vota a vbec požadavek osobní zodpovdnosti na

stran jedné a upozorování na pokleslou mrav-

nost u knží na stran druhé nutn musilo ce-

lému hnuti dáti uritý, teba zprvu bezdný ráz
protiknžský, který trvajícím odcizováním

knží a lidu, o jehož píinách již jindy byla

zmínka, nabýval podoby uritjší. Klade-li se d-
raz na osobní vlastnosti, na ádnost života v kaž-

dém stavu, nutným závrem musí- tu býti, že laik

ádn žijící jest a musí býti výše cenn nežli ne-

šlechetný knz, jak toho zárodky vidíme v našem
hnutí již dávno.

V posledních dsledcích však tento vývoj ne-

vyhnuteln vede k zásad naskrze proticírkevní,

k zásad t. zv. obecného knžství laik.
Arci zásada tato v plnjším uvdomní svého do

sáhu smla býti vyslovena teprve po více než stu

let, v dob, o níž jednáme, nikdo nebyl si jí pln
vdom, a snad každý byl by se jí zhrozil. Ale tím

se nic nemní na faktu, ze, tebas bezdky, ohla-

šuje se již pece, že všecky okolnosti k ní tlaí

a nutí a že, tebas neuvdomlá, svou vnitní

silou obrací vývoj uritým smrem, což také

v jiné form a opt v pokraování vývoje Milí-

em zahájeného se objevuje.

Od dob Milíových zstala otevena otázka a-
stého pijímání, o níž již víme, že nechtíc mla
stejné pozadí, že jsouc dkazem neskonalé úcty

ke Kristu a svdectvím jejího všestranného pro-

niknutí, zárove prokazuje snahu zjednati ádné
žijícímu laikovi ást tch výhod, jimž se tší knz,
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tebas nehodný, tedy opt projev této zásady,

teba neuvdomlý. A zase skoro všickni z uenc,
jejichž jména byla uvedena, objevují se nám ja-

kožto pívrženci tohoto požadavku. Od vtšiny

z nich máme zachována díla doporuující asté
pijímání zpsobem rozhodným, dvody pesvd-
ivými. Stanovisko k tomuto požadavku stává se

mítkem pokrokovosti, a psobení tchto muž
i tch, kdo vedle nich a po nich v tom smru
pracovali, náleží zásluha, že požadavek Milíem
vyslovený již nezanikl, nýbrž tímto duchem vy-

víjel se dále až k požadavku pijímání pod obojí,

jež, jak již bylo vyloženo, jest pímým následkem

astého pijímání a s ním tedy v pímé a orga-

nické souvislosti.

Ale v tétéž souvislosti také horlivá kazatelská

innost tchto mistr, již známe jako pímé po-

kraování úsilí Milíova a Waldhauserova, jejich

zdrazování nutnosti astého a pilného kázání

vede dále. Na tém.ž základ a za týchž vývojo-

vých podmínek mohl vzniknouti a skuten vznikl

požadavek, jenž jest dalším pokrokem oné zá-

sady: aby i schopný laik mohl se ujmouti slova

na kázáni, jak se s ním již v nejbližší dob a stále

astji setkáváme.

Dobová nálada, jež innost tchto muž vznítila

a podporovala, sama z ní zase erpá podnty
další. A nebylo možno jinak, když všecka tato

innost nese známky opravdového a upímného
úsilí, a když jí pee opravdovosti vtiskuje vedle

ochotného, ale bezdného podléhání vnitnímu

tlaku pokrokových nálad také jistá, arci jen do

jisté míry se jevící neohroženost, s níž stojí za

psledky svého pesvdení.
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Když roku 1371 M. Vojtch Rakv Jindicha

z Oyty obvinil z kacíství, jak o tom ješt po-

zdji uslyšíme, mezi lánky, které byly oznaeny
za kacíské nebo podezelé, a k nimž Oyta, a
s jistými výhradami a omezeními, pece se znal,

teme také tyto vty: Kdo njaký skutek, o sob
dobrý, k nmuž jest vázán píkazem, slibem nebo
povoláním, uiní, jsa ve smrtelném híchu, heší
tím nanovo smrteln . . . Toliko duch sv., nikoli

knz, mže odpouštti híchy; povinností knéze

jest toliko oznámiti, že duch sv. híchy odpustil . . .

Ze dvou knží, z nichž jeden dovede rozeznávati

(posuzovati, discernere), ale nem.á moci rozhešo-

vati, druhý však, m£.je tuto moc, nedovede tak

dobe rozeznávati, lépe jest (ke zpovdi) voliti

prvého . . . Universita v tchto láncích ztotožnila

se s Oytou.

Roku 1385 M. Jan Munczing-er, rektor škol

v Ulm a nkdy žák university Pražské, byv od

Dominikán svého psobišt obvinn z kacíství,

pedložil universit Pražské (i Vídeské) lánky
prohlášené za podezelé, a universita Pražská

(i Vídeská) neobávala se, teba opatrn, prohlá-

siti, že nic kacíského není v láncích: Tlo Kri-

stovo není bh; lovenství Kristovo není

lovk; posvcená hostie není buh, o nichž,

teba nebyly kacíské, vždy bylo choulostivé mlu-

viti, a ujala se také vt: Žádný tvor nemá býti

uctíván kultem latriae, ponvadž ten jen Bohu

písluší; Kristus pi svém z mrtvých vstání osla-

vil všecku svou krev, jež míily pímo proti ob-

adnictví církevnickému a kultu ostatk.

A stejn nelze nevzpomenouti neohroženosti,

s jakou Matouš z Krakova vyslovoval i nejkraj-
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njší konsekvence svých zásad. Matouš sice, jak

víme, neopakuje výslovn vty Occamovy, že také

koncil mže se mýliti, ale slyšeli jsme z jeho úst

vtu, že papeže neádn žijíciho neteba poslou-

chati, a není mu cizí zásada, že híšný knz jest

vlastn zloinec.

Zdá se mi tém vyloueno, že by žádného

z tchto zjev nebyla si povšimla, že by nieho
z tchto zásad nebyla zaslechla dospívající gene-

race universitní, k níž náležel také Hus, jako

vskutku také u Husa najdeme stopy aspo zev-

ního dotení píkladem tchto muž a hojn shod

myšlenkových, a jako ješt na zaátku 15. stol.,

také jinde mžeme pozorovati znalost jejich dl.

Než dejme tomu, že nemožnost byla by skute-

ností, že by Hus a jeho generace opravdu nic ne-

byli zvdli o tchto mužích a o jejich innosti.

Ani pak nedalo by se tím odiniti, že mužové
tito u nás psobili, že psobili pronikav a po-

krokov. Pi nejmenším innost jejich budila a

pomáhala udržovati zájem o vážné otázky životní,

dotýkajíc se rozliných, i nejtžších problém,
ukazovala možnost uvažovati i o nich a tím do

jisté míry — vždy ovšem ve smyslu dobovém — vy-

bojovala jistou volnost projevu i o záhadách nej-

choulostivjších, vzkísila náladu pro tyto záhady,

zpsobila, že nové myšlenky, když se objevily,

nalezly pdu pipravenu, že také smr dalšího

vývoje byl již takoka peduren. Také zde tedy

vývoj další jest s jejich inností nerozlun spiat,

jest pímým jejím pokraováním, i když snad n-
kdy — nutno se vrátiti k tomu, co svrchu nad-

hozeno — popudy z jejich innosti vznikající byly

také rázu více negativního.
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To platí do jisté míry o innosti kazatelské.

Víme již, že ani pímého vlivu jejich na vrstvy
nejširší nelze vyluovati, ale ješt více psobily
tu vlivy nepímé — a také zde vidíme souvislost

s minulostí i budoucností. Listina ehoe XI. na
popud protivník Milíových proti nmu kdysi

vydaná, zmiujíc se o neoprávnném Milíov vy-

konávání úadu kazatelského, dala podnt, že úad
arcibiskupský ješt ped odchodem Milíovým do
Avignona vydal naízení, aby nikdo, kdo není

k tomu oprávnn svým úadem anebo nemá
zvláštního dovolení, neopovažoval se kázati. Zákaz

tento potom asto opakován a písn provádn,
zstal po celou budoucnost posledním prosted-

kem úadu arcibiskupského proti nepohodlným
kazatelm. Zvlášt písn však provádn pod
dojmem listiny ehoovy nyní. A tak kdežto

v Avignone Milí ml úspch, v Praze, jak již

jinde doteno, jeho smr ješt ped jeho odcho-

dem a tím více po jeho smrti pronásledován a

potlaován.

Zprávy o vyšetování — nutno se k tomu na

chvíli vrátiti — ukazují již tenkrát další pokrok

myšlenek Milíových v lidu samém, jenž iní také

pochopitelnými následující vlivy zmínných pokro-

kových kazatel. Již v onch žalobních artikulech

proti Milíovi teme, že nkteí z jeho pívrženc
na boží hod vánoní žádali pijímati tikrát s od-
vodnním, že v ten den i knz tak iní. A teba

pi prolhanosti onoho pramene nelze uriti, pokud

skutenost žalobu odvodovala, také zde platí,

že tendence vývoje postižena tu dobe. A stejn

do vývojového rámce zapadá, slyšíme-li nyní pi

výslechu stoupenc Milíových o žen — byla to
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Kaka z eledi paní ze Šternberka — obvinné,

že káže, a omezující popení viny aspo tím, že

doma po návratu z kázání opakuje družkám jeho

obsah, i piznávající, že složila njaké modlitby.

To ovšem zvýšilo pozornost a horlivost úadu
arcibiskupského. Svtlý zjev Milív stal se tém
pízrakem, jenž strašil špatné svdomí, mnoho
úsilí vynaloženo na potlaení jeho smru. Kazatelé

jemu oddaní písn trestáni i vypovídáni, kázání

zakazována a omezována, až se zdálo, že se úsilí

podailo. Ješt r. 1380 straší jméno Milíovo po-

lekané úady, ale pozdji se s ním v této souvis-

losti již nesetkáváme, zdálo se, ovšem klann, že

i památka jest vyhlazena.

Shoda okolností chtla tomu, že tyto kroky

pedevším dotkly se kázání eských. Universitní

professoi mli vždy postavení ponkud nezávis-

lejší, a kdežto tedy oni svým krajanm mohli ká-

zati jejich jazykem, lid eský zstával namnoze

bez této útchy. Ale nebylo lze zapomenouti in-

nosti nkdy Milíovy a jeho školy, nedostatek

pokrokových, opravdových kázání eských tím

vtší budil touhu po nich, tím více podncoval

kazatelskou náladu. Zákazy arcibiskupské v jedné

vci docilovaly, eho jist nechtly, eská kázání

konána soukrom, ano pokoutn po <iomích a

tedy bez kontroly.

Ale stupovaná nálada hledá všech prostedk

k svému ukojení, jak jen pomry dovolují, snaží

sp i zákonnou cestou dojíti, po em touží. Mno-

ží li se v pozdjší dob nadání práv pro kazatele

urená, jest to jist výmluvný doklad neutucha-

jící nálady. A jejím opravdovým vtlením stává se

kaple Betlémská
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Již sama zakládací listina ze dne 24. kvtna
1 39 1 a ostatní listiny, jež se založením jsou v sou-

vislosti, jsou po nejedné stránce zajímavé, nejen
tím, že se zde hlásí i noví lidé — Kíž kramá,
v dalším vývoji ne nedležitý. Hlavním úelem
nového ústavu jest pedevším a výhradn kázání,

jemuž se v jistém smyslu pikládá význam vtší,

než každé jiné služb boží — jiných moment
dotknu se jindy. Kazateli a správci kaple ukládá

se za povinnost konati uritá kázáni, nikoli však
sloužiti mši, to se ponechává jeho svdomí. Za-

kladatelé tedy jist oekávají, že mši zpívati bude,

nebo to má býti knz ádný, dbalý svých povin-

ností, ale neukládají mu toho, práv proto záleží

jim více na jeho kázání. Ale také jinde jest pa-

trno, že tento kazatel má býti jiný než veliká ást
tehdejšího duchovenstva. Správce nové kaple ml
také velmi písn zachovávati residenci, a zaklá-

dací listina, a poítá s možností, že by chtl

míti beneficií více — byl to hích tak všední, že

se nad ním skoro žádný nezarážel a možnosti

jeho ani u ádného knze nevyluoval, — nai-

zujíc vzdálení jen v pípadech opravdu nevyhnu-

telných, jen se svolením úad a s dodatkem, aby

neopomíjel za sebe ustanoviti zástupce, a hrozíc

jinak ztrátou dchod, dává na jevo, že zaklada-

telé, a oné možnosti nevyluuji, pece si jí ne-

pejí, zrovna jako Kíž kramá, když r. 1396 zi-

zoval v kapli místo oltáníka a druhého kazatele,

výslovn mu zakázal sloužiti mši jinde — za pe-

níze.

Podobn zakladatelé smiují se s obvyklými

oframi a milodary, pipouštjí je, nemají však

pipadati správci kaple, nýbrž ukládati se ve spo-

Sbfrka pednáiek a rozprav. VI. i. 10. 9
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léné pokladn (po jednom ze tí klí mli míti

správce, patron a jeho rádcové), aby z nich pla-

cena byla pedevším náhrada farái sv. Filipa a

Jakuba, z jehož farní osady kaple byla vyata a

svými právy opatena, dále opatovány knihy a

zbytek zachován pro zízení druhého kazatele, po
pípad, až by kapitál náležitou mrou vzrostl, na

založení kolleje pro chudé studenty, k emuž pak,

když štdrost a zbožnost Kížová sama nového
kazatele nadala, dosti záhy došlo a vznikla kollej

s biblickým jménem Nazaret — i zde smíme vidti

vliv biblické nálady Milíem vzbuzené.

Jako tedy hlásí se zde noví lidé, tak v díle je-

jich hlási se nový program, program r e-

formní, a kaple Betlémská jakožto výraz kaza-

telské nálady dobové, jakožto ztlesnní jejich po-

žadavk, pedstavuje také na venek pímou sou-

vislost minulosti s budoucností.

Tím ovšem není eeno, že by hnutí další bylo

toliko napodobením toho, co pedcházelo, ale jest

jist souástkou celého vývoje, ovšem vývoje
stále pokraujícího, na který vedle starších p-
sobí i vlivy nové, které, již pi zakládání kaple

Betlémské se dílem uplatnivše, rostou i dále, ne-

bo noví lidé stávají se a zstávají jejich pro-

stedníky, noví horlivci, již eští.
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Stedovk své uenosti z veliké ásti neerpal
z pvodních pramen, nýbrž cizím prostedni-

ctvím, z druhé ruky. Jen tím lze vysvtliti, že

pes to, že spor mezi realishiem a nominalismem

táhne se celým myšlenkovým vývojem stedov-
kým a že základní rozpor obojího tohoto smru
pramení z rozdílných názor obou velikých ec-
kých filosof Aristotela a Platona, stedovk ani

Aristotela a tím mén Platona neznal bezpro-

stedn, z originálu, a ovšem ne dkladn. Ari-

stoteles byl celkem známjší, ale také on znám
byl pedevším prostednictvím arabským a ím-
ským, prostedníkem znalosti Platona byl na

prvém míst sv. Augustin, který svou opravdu

velikolepou soustavu, držící klenbu veškeré po-

tomní vrouky církevní, zbudoval na realistickém

základ Platonov, ovšem doteném již také vlivy

pozdjšího, ze základ Platonových vyrostlého

uení t. zv. novoplatonismu.

A tím dospíváme ke skutenému významu onoho

hnutí v djinách našeho náboženského vývoje,

které lze u nás oznaiti jménem novoaugusti-
nismus. Bylo již upozornno, že hnutí toto u nás

jest ist náladové, nekritické ; obliby dochází

zprvu vše, co se njakým zpsobem pojí k osob
Augustinov a jeho pátelského kruhu, co se za
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Augustinské nebo z jeho cyklu vyšlé vydává, jak

o tom všem již jinde byla e.
Než pi vší jen povrchni modernosti, pi vší

náladovosti, pi všem shonu za zvukem jména

musily se zvolna dostavovati také úinky hlubší.

Již sama záliba v dílech Augustinského cyklu,

v jejich tení, opisování, pekládání, zpracování,

nejenom udržovala tuto náladu, nýbrž i nutn
prohlubovala, teba ponenáhlu, také vdomosti
o nm, šíila známost vedle nepesných také sku-

tených spis jeho, pivádla poznání jeho nauky
a zásad.

A v tom práv tkví cena tohoto hnutí, v tom

spoívá význam novoaugustinismu pro vývoj na-

šeho hnutí náboženského. Novoaugustinis-
mus pipravuje návrat pes Augustina
k Platonovi, usnaduje pechod k proniknutí

druhého tehdejšího sméru filosofického, otevírá

cestu vlivm druhého po Paíži východiska ue-
ného odporu proti pokleslému stavu církve, vli-

vm university Oxfords^ké, urovnává pdu zky-

penou pokrokovým nominalismem pro pijetí po-

krokového realismu Wyclifova.

Není správné tvrzení, které dosti asto se vy-

skytuje, jako by Wyclif se svým realismem stál

jaksi mimo vývoj. Ovšem nominalismus byl v tu

chvíli a zstal na dlouho — víme již pro — sm-
rem moderním, ale ani realismus Wyclifv nesmí

býti vyluován z vývoje, k nmuž tolik pispl.
Záleží pedevším na tom, že to byl realismus p o-

krokový, a neposlední známkou jeho pokroko-

vosti jest, že zstávaje ovšem vren svému filo-

sofickému základu, v praktických otázkách ne-

uzavíral se vlivm, jež pi nich jeho filosofický
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soupe nabízel. Realista AVyclif stoji v otázkách
církevn politických pod silným a nepopiratelným
vlivem názor, jež vyslovoval nominalista Vilém
Occam. Filosofický základ ovšem byl nesmiitelný,

boj nominalismu a realismu se vystoupením Wy-
clifovým a jeho vlivem zvlášt na Pražské uni-

versit piostil, ale pokrokových dsledk nomi-

nalistické praxe se nevzdal ani realismus, když
na Pražské universit zvítzil, pokrokovým jeho

zásadám se nezpronevil.
Tak abych jednoho píkladu dotknul se hned

zde již pedem: Pozdjší vystoupení M. Jana Husa
a Stanislava ze Znojma proti podvodným zázrakm
s domnlou krví Kristovou ve Wilsnacku jest je-

nom pirozeným pokraováním uvdomlého boje

nkdejších nominalist Pražských proti pove
a zištnéma jejímu vykoisování, a také jinde uvi-

díme eské Wyclifovské realisty navazovati na po-

krokovou práci nominalistických pedchdc.
Tím však již pedbíhám pásmu vypravování

v nmž jsme dospli teprve k zaátkm, nebo

snad lépe ped zaátky vliv university Oxford-

ské. Poznáme pozdji píiny, které psobení Wy-
clifovo na náš náboženský vývoj inily tém
samozejmým a nevyhnutelným, ale jest obecné

známo, že vlivy tyto, nepopiratelné a nikým nikdy

nepopirané, byly velmi znané. A již tato sku-

tenost sama pojišovala by tudíž vynikající místo

v našem náboženském vývoji tomu, kdo první na

Oxford upozornil, kdyby ani jiná jeho innost mu
tohoto místa nezabezpeovala. A mužem, jenž

první uvedl zem naše ve styk s universitou

Oxfordskou a jenž také jinou inností ve smru
reformním vynikl, není nikdo jiný než nejuenjší
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Cech té doby, „muž hrozného rozumu a odivné

pamti/^ jak pkn Štítný vyjádil svj obdiv

k nmu — M. Vojtch Rakv, nkdy žák, po-

zdji professor i rektor university Paížské, potom
slavný kanovník a scholastik kapituly Pražské.

M. Vojtch Rakv z Ježova (M. A-
dalbertusRanconis de Ericinio) zní

plné jeho jméno, ale mimo jeho vlastní podpisy

jen zídka najdeme je v pramenech pln uvedeno.

Nebylo toho ani teba, Najdeme-li v pramenech
pouhou zmínku o M. Vojtchovi, mžeme ji oby-

ejn vztahovati k Vojtchovi našemu, nebo zpra-

vidla záznamy další nkterým detailem potvrdí

nám, že nás tušení neklamalo. Bylo sice v této

dob nkolik vynikajících muž i mistr toho jména,

ale M, Vojtch byl pece jen jediný, pi jedno-

duchém vyslovení tohoto jména sotva kdo ze sou-

asník myslil na jiného. Štítný nebyl sám, jenž

se divil hrozné jeho uenosti, koili se ped ní

poctiví souasníci všichni, nazývajíce ho lovkem
osvíceným a mužem ohromných vdomostí (vir

nimie literatue), ba sami protivníci nesmjí, po-

kud ovšem nejsou stranníky vášní zaslepenými,

upíti mu názvu nejslovutnjšího mistra. A vším

právem. Jestliže v novjší dob djí se pokusy

tento jeho význam snížiti, jest to skuten kivda.

M. Vojtch Rakv není sice vzorem pevného a

istého karakteru, ale jeho veliké uenosti a tím

i velikého významu vdeckého nelze mu upírati.

Pocházeje asi z vládycké rodiny z Ježova na

Táborsku — pan Ranek z Velikého Ježova, do-

brodinec kostela v Téchobuzi, jest asi otec a paní

Bta odtudž snad matka jeho — Vojtch r. 1349

stal se v Paíži mistrem svob umní a potom
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i theologie, profesorem i lenem kolleje Sorbonny,
r 1355— 1356 i rektorem university a psobil
nkdy pozdji jako professor také na universit

v Oxforde. I z tohoto pobytu mže nás zajímati,

že na obou místech, v Paíži i Oxforde, kupoval
a dával opisovati knihy; nejeden rukopis od nho
a pro nj tam poízený zachován podnes, jako také

jiné zprávy ukazují, že jeho bibliothéka byla velmi

znaná, tebas jinak jeho hmotné pomry nebyly

píliš stkvlé.

A ovšem i píležitost k významným osobním
známostem se nacházela. Není vylouena možnost,

že mimo jiné vešel v bližší styky s arcibiskupem

Fitz Ralphem, s nímž pozdji srovnáván.

Již r. 1349 obdržel provisi papežskou na kanov-

nictví a prebendu pi kostele sv. Víta. Ale bu
že nedovedl v podobných vcech ješt dosti obratn
si vésti, nebo z jiných píin, ješt r 1363 neml
místa podobného, a obdržel t. r. novou provisi

na kanovnictví Vratislavské. Zatím však M. Voj-

tch, vpraviv se do pomr, zaal proces o ka-

novnictví Pražské, a r. 1366 skuten mu rozsud-

kem uprázdnné místo kanovnické pieno. Od
té doby vidíme ho mezi kanovníky, r. 1369 došel

výnosného úadu scholastika. Ze by také byl býval

profesorem university Pražské, jest tvrzení úpln
bezpodstatné.

Nemilá aféra, do níž se zapletl, obviniv, a tu

ším jen z nedorozumní, r. 1371 Jindicha z Oyty

z blud, zpsobila mu však nové nepíjemnosti.

Universita ovšem stála za svým vynikajícím le-

nem, ale také veejné mínní bylo poboueno,

nejspíš také tím, že Vojtch, a mu v nepítom-

nosti arcibiskupov generální viká uložil mlení,
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V pesvdení, že Boha jest více poslouchati než

lidí, vydal se do Avignona a tam vc oznámil

auditoru papežskému. A prý se tak stalo jen

soukromí, byl Jindich z Oyty pece obeslán, ne-

ušel ani domovní prohlídce, ano ml i do vzení
býti uvržen, od eho prý také pímluva Vojt-
chova ho zachránila. To vše arci stupovalo roz-

ilení v Praze, zvlášt když se ukázalo, že Jindich

z Oyty své artikuly všelijak omezil, a když r. 1373

výrokem rozsudí podezení z kacíství bylo s nho
sato.

M. Vojtch stal se v Praze nemožným, a smíme

asi viti zpráv, teba z kalného pramene ply-

nula, že sám císa Karel odal mu svou píze.
Obvinní z kacíství vrhalo stín na celou univer-

situ, na níž si Karel právem zakládal — M, Voj-

tch uznal sám za dobré universit se omluviti

zvláštním listem (r. 1372), v nmž snaží se chování

své vysvtliti, a arci ne vždy se zdarem a snad

ani ne vždy podle pravdy.

Do Prahy však M. Vojtch vrátiti se asi neod-

vážil, odebral se do Paíže, znovu k úadu uitel-

skému. A tu málem bylo by ho potkalo cosi po-

dobného, jako v Praze pipravoval Oytovi. Hned
na poátku této jeho innosti jeden výrok jeho

zdál se ne sice kacíským, ale povážlivým, a M.

Vojtch musil ho odvolati. Smíme-li viti zmín-
nému již kalnému prameni, bželo o mínní, že

knží i farái, J30u-li na studiích, nejsou povinni

íkati hodinky, což ovšem, jak ješt uvidíme, zá-

sadám Vojtchovým by neodporovalo

Ale podle všeho událost tato nezstala bez

vlivu na jeho postavení na universit, jeho hmotné
pomry nebyly asi stkvlé. Ovšem také o tom
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vypravuje svdek ne práv spolehlivý, mladý Jan
z Jenštejna, potomní arcibiskup, jenž tou dobou
zavítav do Paíže, s Vojtchem se tu setkal, ale

vypravuje o tom teprve pozdji, po úplném zne-

pátelení, a jest-li v jeho líení i zejmá nepravda
nebo úmyslné zkroucení, jinde zase jest vidti,

že tu není pravda celá. Vyítá mu sice všecka
dobrodiní, která mu prokázal, prý mu dokonce
musil slušný oblek koupiti, ale zapomíná, co víme
odjinud, že služby byly oboustranné. M. Vojtch
zase byl mu pomocníkem pi shánní penz, jichž

lehkomyslný nastávající biskup Míšeský vždy po-

teboval, a byl mu rukojmím pi výpjce 500
zlatých, kterážto ohromná na ten as summa ne-

svdí práv, že by stav Vojtchv byl býval tak

bídný. Také již r. 1374 vrátil se M. Vojtch bez

závady do Prahy ke svému úadu, který zastával

do smrti Zemel ve vysokém vku jako „movitý
kanovník" dne 15. srpna 1388.

M. Vojtch Rakv jest typem universální, in-

ternacionální uenosti stedovké, první Cech,

kterého takto poznáváme. Všecky pednosti a

všecky vady, jež karakterisují tuto uenost, na-

jdeme u nho, a také jeho povaha jest plna od-

por. Obsáhnuv všecko vdní souasné, zddil

také jeho domýšlivost a nesnáSelivost k cizímu

mínní — obé patí ke karakteristice stedovké
uenosti, — a tyto vlastnosti v jeho etných spo-

rech objevují se nkdy velmi nepkn. Krajn
úzkostlivý o jednotu víry, tuší leckde kacíství

bez dvod, ale sám nedovede se ubrániti ná-

zor podezelých a nedá se ve svém pesvdení
zviklati, ani když mu vášnivý protivník výtku ka-

cíství skuten vrhá v tvá. University Paížské
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hájí, i když za schismatu pilnutím k Avignonu

stala se v ím nenávidnou; a v traktáte, který

dvojici papežské vnoval, vede si tak, že mu roz-

ilený arcibiskup vytýkal, asi neprávem, sklon

ke vzdoropapeži.

Universita Paížská byla jeho chloubou, tím, že

byl jejím lenem, chlubí a vynáší se nkdy až do

malichernosti, drážd tím zvlášt Jana z Jenštejna,

stejn domýšlivého a stejn malicherného, ale pi
tom projevuje správné pochopení pro innost

Štítného a jest mu rádcem v obtížných otázkách,

stejn jako zpracováním píbuzenského názvosloví

pispívá do vznikajícího eského slovníku. Také
pro jiné zástupce smru reformního má, jak uvi-

díme, plné porozumní a stejn jest i sám pí-

telem oprav, ale to mu nevadí, aby po celý život

spokojoval se jenom dchody svého úadu, od-

mítal vyšší svcení, nenosil tonsury a zdráhal se

zpívati hodinky, odbývaje prý naléhání arcibisku-

povo výmluvou, že již, co teba, slyšel v kostele

od jiných, což ovšem pepiatému arcibiskupovi

nestailo, zvlášt když ho vinil, že pro stálé mlu-

vení a povídání s jinými kanovníky neml ani

asu poslouchati. A pi všem chápání a schvalo-

vání innosti Štítného a vbec innosti literární,

potebám lidu sloužící, M. Vojtch sám necítí s li-

dem, z nhož vyšel, a když arcibiskup odhodlal

se zíci se t. zv. odmrtí, t. j. nespravedlivých

nárok na jmní poddaného sedláka, zemelého
bez pímých mužských ddic, M. Vojtch zaujal

proti lidumilnému odhodlání arcibiskupovu stano-

visko odporn zpátenické, na nmž nic nemže
zmniti, že také arcibiskup v tomto velikém sporu

(vzbuzeném z ásti i jinými píinami, pi nichž
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M. Vojtch, nepoínal si vždy dosti mužn a

svými jízlivostmi dráždil protivníka k urážkám a

hrubostem) zachoval se k starému uenci neoby-
ejn surov a bezohledné. Spor nebývá vždy
líen správn, a nemohu se zde jeho Uením
zdržovati. Jest zajímavé, že nepímý podnt k n-
mu dal král Václav — jest to jedna z píležitostí,

kdy mžeme pozorovati živý zájem tohoto pa-

novníka o otázky vdecké, — a výpovdi Vojt-
chovy o prbhu této ásti sporu nejsou tak

nepesné, jak se nkdy tvrdívá od tch, kdo za-

mlují násilnosti, jichž se vi Vojtchovi arcibi-

skup dopouštl. A také když se potom spor roz-

šíil na otázku odúmrtí, M. Vojtch vyvracel, a ne

neobratn, jen biblický základ svých protivník,

ímž ovšem nechci hájiti ani stanoviska, které za-

ujal v praxi, žádaje, aby aspo pro kapitulní statky

zstalo v platnosti, eho se arcibiskup pro své

statky vzdával. Bylo to stanovisko krajn nehu-

mánní, a také ovšem v této otázce budoucí hnutí

M. Vojtcha úpln opustilo.

Také zde lze vidti, jak pokrokoví realisté eští

ujímají se ddictví svých nominalistických ped-
chdc cizích, proti stanovisku M. Vojtcha Ra-
kova vracejí se v souhlase s úmysly arcibiskupo-

vými k zásadám or.ch pokrokových cizinc. Jest

známo, že také Hus sám nejednou vyslovil se

rozhodn proti braní odúmrtí, stejn jako inili

Stepán z Kolína, Ondej z Brodu, Stanislav ze

Znojma, Petr ze Stoupna.

Vbec jeví se nám M. Vojtch jako syn své

doby, doby pechodní, jejímž vlivm, pednostem

i vadám podléhá, ani snad nevda. A tím práv
lze vysvtliti, že pi všem svém konservatismu,



140

nkdy pímo zpátenickém, pece stojí v ele
pokrokového hnutí; kolem nho opravdu sesku-

pují se všickni, kdo jsou pokrokoví, zvlášt také

z eského národa. Vedle Štítného poznáme jeho

upímné a obtavé styky také s Matjem z Ja-

nova, ze starších zástupc hnutí reformního vi-

díme ho v pátelské korrespondenci s Waldhau-

serem, s nímž v obdivu k jeho innosti pátelské

styky navázal ješt ped osobním seznámením,

jsa k nmu arci lákán i svým odporem proti mni-

chm žebravým. Milice sám nazývá svým ob-

zvláštním pítelem, jemuž také opravdu své pá-
telství astji skutkem osvdil. Víme již, že svým
výrokem o kázáních Milíových z vnuknutí ducha

sv. psaných jist pispl k zmírnní postupu proti

Milíovi po jeho oznaení Karla IV. Antikristem,

on to také byl, jenž svj obdiv k Milíovi vyjá-

dil pknou nadsázkou, že ku kázání, k nmuž
Milí pipraví se za hodinu, on sám by potebo-
val msíc.
Zejména však nutno vzpomenouti jeho úsilí,

aby Milív Jerusalem zstal zachován svému
úelu, k emuž ho vedle pán z Rosenberka Milí
sám uril svojí závtí. M. Vojtch piinil se o to

opravdu horliv, ale úsilí úad duchovních shla-

diti památku Milíovu bylo silnjší. Ješt r. 1374

císa Karel daroval Jerusalem ádu Cisterciácké-

mu. M. Vojtch ani pak neustal, nkolikráte vy-

zval Cisterciáky, aby Jerusalem vyklidili, a jak

mu na vci záleželo, jest nejlíp patrno z toho, že

ješt krátce ped smrtí dbal vykonáním toho, co

jemu se nepodailo, poviti jiné.

Listina o tom jest v nejednom smru zajímavá.

Byl to opravdu výkvt pokrokové spolenosti,
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který tu Vojtch kolem sebe shromáždil, vedle

jmen starých hlásí se také zde i jména nová. Za
vykonavatele ureni tu vedle pána z Rosenberka
a j. nástupce Vojtchv v úad scholastika, bu-

de-li Cech, jinak dkan Pražský, knz Martin,

kdysi spoleník pana Milice, Vojslav, fará v Mi-

liín a korrektor, nkdy rovnž spolupracovník

Milív, oltáník Štpán z Kromíže, rovnž vrný
druh Milív, Mikuláš, kazatel Milív a M. Matj,
fará ve Veliké vsi — což není nikdo jiný, než

Matj z Janova, z mšan pak Pražských mimo
jiné Angelo apoteká, známý nám již praktický

prkopník snah humanistických, Machuta suken

kráje, který za pronásledování smru Milíova

dovedl se vymknouti inkvisitoru, když žádal, aby

proti Milíovi vypovídal, Kíž kramá, za málo

let pozdji zakladatel kaple Betlémské.

Ale obdiv nebyl pouze theoretický, pátelství

nejevilo se jen úinnými úsluhami pro živého

i mrtvého, svtlý píklad Milív budil k násle-

dování. M. Vojtch sám proslul inností kazatel-

skou, jeho vybroušené výmluvnosti užíváno zvláš

pi slavnostních píležitostech (nad rakví Karla

IV., pi vítání legáta papežského Pilaea a j.), a

jeho ei, pokud jsou pístupny, ukazují, že povst
o jeho enické sláv a veliké uenosti nelhala. Staí

vzpomenouti jeho pohrobní ei nad Karlem IV.,

mistrn stavné api vší nkdy až petíženosti citáty

upímnou bolestí prodšené — zde poprvé užito pro

Karla názvu otce vlasti, — stejn jako stkvlou a

pi tom nevtíravou a nevlichocující se, nýbrž srde-

nou apostrofou mladého Václava psobící.

Povst jeho enická mla ovšem star.ší základ.

Již za prvního pobytu v Paíži jeho výklady pro-
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sluly, a jejich smr lze vytušiti, když protivníci

íkali o nm, že jest „jednoduše Armachanus",

ímž mínn biskup Fitz-Ralph, známý svými

ostrými útoky na mnichy žebravé, s nímž, jak e-
eno, není nemožno, že M. Vojtch ml i osobní

styky, a zcela bezpená zpráva tato není. Nálada

tato obráží se i v jeho zmínném již dopise Wald-
hauserovi, ujímajícím se zvlášt fará proti pe-
chvatm mnich žebravých, z nhož zárove lze

vytušiti, jak tu asi psobilo jeho živé slovo.

I v samé kapli Sorbonny dostalo se mu píleži-

tosti kázati, tím spíše tedy užíval jí v Praze. Na
synod r. 1385 ml kázání proti zkaženosti knž-
stva, horle zejména proti svatokupectví a nesluš-

nému obleku knžstva. Stav církve, praví zde,

zhoršil se vlivem nkterých velikých knží, kteí

vstupují za peníze jako Simon Mágus, nebo pro-

dávají milosti duchovní, nebo pomocí bohatství,

píbuzenství, násilí i pímluv mocných tohoto

svta uchvacují knžství, obelhávajíce papeže.

Tím také život knžský upadá: chodí bez pi-
krývek hlavy nebo s birety mistrskými po kr-
mách, jiní v sukních naped i vzadu rozstižených

se procházejí na potupu stavu knžského, jiní

v nosatých stevících bhají mezi lid^ v krátkém

a vykasaném odvu pi tanci skáí; od tisíce let

nebylo tak rozpustilého obleku u knží, a ten jest

píznakem nepoádného života

Ovšem srovnány se smlými výtkami kazatel

výše uvedených znjí tyto výroky dosti krotce.

M. Vojtch cítil asi sám, že jeho vlastní životní

praxe nedává mu oprávnní k píliš veliké pís-

nosti. Tím hlubší bylo za to jeho psobení lite-

rární. Jestliže jeho vlastní zkušenost podnítila jeho
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vystoupení spisem dosud málo známým e

vectigali clericis imponendo, jak se zdá,

proti petžování desátky papežskými, jeho v-
decký vhlas inil ho druhdy rozhodím v jednot-

livých sporných otázkách.

Jest jist zajímavé, že od nho vychází první

jakýsi nábh ke kritickému zkoumání list pií-
taných sv. Jeronýmovi, tedy jednomu z autor
jakožto píslušník kruhu Augustinského tehdy

zvláš oblíbených, a jeho zkoumání vyznlo proti

pravosti jednoho z tchto list. Podobn všímá si

sv. Bonaventury, kterého jeho mystika inila rov-

nž oblíbeným autorem, a poizuje praktické vý-

pisky z jeho výkladu na evangelium Janovo (No-

tule de libro Bonaventure super Johan-
nem), i pozdji oblíbené.

Na pání Augustinián Teboských vyslovuje

se o závaznosti jejich ehole (a druhé, choulo-

stivé otázce o vidní boha opatrn se vyhýbá).

Sem náleží i list o pravidlech životních, sice jep-

tiškám Svatojirským adressovaný, ale všem jep-

tiškám Benediktinským urený a slovy rozhod-

nými povinnosti eholní, zvlášt neoprávnnost

soukromého jmní pipomínající a pílišné uvol-

nní mravní, nedovolené pletky a asté opouštní

kláštera vytýkající, jak k tomu patrn dal pod-

nt nedávný pípad abatyše Kateiny z Lipoltic,

jež pro rozpustilý život musila býti donucena

k odstoupení (1386).

A ovšem také jindy bylo M. Vojtchovi dotazy

o jednotlivých pochybnostech zodpovídati, z nichž

nejpamátnjší jest jeho odpov na dotaz fa-

rá<í u sv. Martina menšího, Martina z Nové vsi,

v niž se vyslovuje, a opatrn a s výhradami,
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ve prospch ne sice denního, ale astého pi-

jímání.

Tato innost pojišuje M. Vojtchovi významné
místo v našem vývoji vedle ostatních již uvede-

ných uenc a nkdy i ped nimi. Prostedkuje
spojení s minulostí, pipravuje budoucnost. Po
této stránce však nejúžeji pipojuje ho k vývoji

dalšímu jeden z posledních jeho in, jeho záv
z 2. dubna 1388. Listina sama jest nejedním sm-
rem zajímavá. Jest psána v dom Kíže kramáe,
kterému pi vykonávání závti mla pipadnouti

znaná úloha, vedle nho i mnozí z tch, které

jsme svrchu v okolí Vojtchov poznali, tu vy-

stupují; jejího významu po stránce národní bude
ješt níže doteno. Ale nade vše dležitý jest její

obsah. Všecko své jmní (mimo knihovnu, již v-
noval klášteru Bevnovskému, kde také zvolil po-

hebišt), velmi znané, uril na stipendium pro

dva eské studenty na studia v Paíži a Oxforde.

Sám první Cech, který v Oxforde psobil, tímto

inem pojistil bližší sblížení Prahy s Oxfordem,

které na vývoj našeho náboženského hnutí mlo
nabyti tak závažného vlivu . . .

Než plod této poslední setby Vojtchovy ml
vzejíti teprve pozdji. Zatím naše hnutí nábožen-

ské, vyrstající dosud na výsluní vlivu university

Pražské, práv nyní mlo se ozdobiti novým, ušlech-

tilým kvtem, jaký jen v této dob a jen na naší

pd vzejíti mohl. Díve než Oxforský ješt jed-

nou ml se ponkud jinak a pímo uplatniti vliv

Paížský, ovšem vliv zažitý, domácími prvky pro-

buzený a ovzduším celé doby prosycený.

M. Vojtch Rankv nebyl jediným Paížským
mistrem v souvkých Cechách, a práv o nm, a
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si na tom tolik zakládal, nebylo tohoto oznaeni
specificky ani užíváno. Arci o nm nebylo toho

ani teba, pro nho stailo pouhé jméno, jako zas

oznaení mistr Paížský platilo v této i pozdjší
dob, pokud jím ml býti rozumn domácí nkdy
len této university, vždy jinému muži, blízkému

krajanu Vojtchovu a blízkému jemu také smýšle-

ním, a tu ovšem nad nho jak životem, tak in-
ností i zásadami vysoce vyniká.

„Mistrem Paížským" nazývá se Matj Vác-
lavv z Janova na Táborsku, rovnž asi rodu

vládyckého, asi v polovici 14. stol. narozený. Po-

átkem let sedmdesátých setkáváme se s ním

v Praze. Jist smíme se domnívati, že touha po
vzdlání pivedla ho sem, a opravdu také za to-

hoto pobytu v Praze celému jeho dalšímu vývoji

položen základ, od nhož se Matj po celý život

neodchýlil. Než nestalo se tak na universit,' je-

jímž lenem Matj z Janova stal se nepochybn
teprve mnohem pozdji. Za tohoto pobytu v Praze

prošel školou jinou, jejíž vlivy snad byly ješt

pronikavjší, než by byly mohly býti universitní.

Matj z Janova ml to štstí, že poznav již asi

nkdy ped tím Waidhausera a Milice jako kaza-

tele, dostal se také do kruhu onch horlivc, jež

kolem sebe shromáždil Milí, a tebas, jak se sám

piznává, v blízkosti Milíove setrval jen kratiký

as, vliv Milív objevil se trvalým. Uvidíme po-

zdji, že innost Matjova vychází vlastn z Mi-

lice, jest pímým a uvdomlým pokraováním
v innosti jeho, teba prohlouben<^jším, a teba
dospívala s postupujícím vývojem také dále. Ale

snad ješt lépe osvtlí ten nžný pomr, jimž

kouzlo osoby Milíovy ho k sob pipialo, ona

Sljirka pfeclnájlclc a rozprav. IV. i. 10. \Q
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krásná slova, kterými Matj z Jancva ješt po
letech provází své velé vzpomínky na Milice,

prav, má-li vypravovati o ctnostech Milíových,

že vidí na sob splovati se slova básníkova:

nadbytek iní mne k tomu chudým.

Ješt ped smrtí Milíovou však, r. 1373 Matj
z Janova odešel do Paíže, r. 1376 stal se mistrem

svobodných umní a studoval dále theologii, cel-

kem 9 let, tedy v dob velmi vzrušené, kdy, jak

již jinde doteno, papežské schisma hrozilo pod-

rýti i existenci university. Matj z Janova zde

mnoho získal, jeho sklon k mírnému realismu a

s ním píbuzné mystice, snad již z Prahy pine-

sený, byl tu ješt utvrzen, i když ne vlivy uni-

versitními, nýbrž jinými. Ale také universit d-
koval za své znamenité vdomosti, jež ho staví

na vrchol souasné vdy; a jest tudíž docela pi-

rozené, že si, a prost domýšlivosti a malicher-

nosti Vojtcha Rakova, university Paížské velmi

vážil, nazývaje ji nejvyšším sídlem veškeré mou-

drosti a uenosti, jako také vlivy Paížského stu-,

dia prozrazují se v jeho innosti všude. Chystaje

se do vlasti, Matj z Janova nejprve vypravil se

do íma ke kurii, kde r. 1381 obdržel milostný

list papežský na kanovnictví Pražské s preben-

dou, až by se která uprázdnila, jako již od r. 1378

byl v držení provise na jakýkoli jiný úad du-

chovní na patronáte arcibiskupa, probošta, dkana
i kapituly Pražské. Nezákonný tento zpvsob za-

dávání úad duchovních tak se již vžil, a tak bylo

nesnadno jinou cestou hodností dosíci, že ani

Matj z Janova neváhal tuto da dob zaplatiti,

a myšlenky z okolí nkdy Milíova erpané
v nm nijak neutuchly. Práv pi této píležitosti
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poznal však ím, poznal i jiná msta italská, a poznal
zárove hluboký mravní úpadek knžstva, jak se zde
jevil, a asto pozdji uvádí doklady práv odtud.

Vrátiv se, asi pes Norimberk, do Prahy, Matj
z Janova byl sice na základ svých listin pijat
do potu kanovník, ale to byl pouhý titul, d-
chod nedošel, a akoliv tyikrát se pokusil

i cestou soudní své nároky na jednotlivá bene-
ficia uplatniti, dchod kanovnických nedošel ani

r. 1392 ješt, ani nikdy potom, musil vidti, jak

místa jemu náležitého zmocnil se jeho protiv-

ník, sám zstal chudým uencem. Ve stísnných
pomrech podal mu pomocné ruky M. Vojtch
Rakv, poskytnuv mu pohostinství ve svém
dom až do své smrti. Teprve potom, r. 1388,

podailo se Matjovi, snad na základ druhého

listu papežského, dojíti fary ve Veliké vsi (Mi-

chelsdorf) u Mašova.
Než Matj z Janova nechtl ani pohostinství

Rakova užívati v neinnosti. Jsa v té dob také

zapsán na universit Pražské, oddával se horlivé

innosti spisovatelské a vnoval se také, pijav

již dávno ped tím svcení, úkolm knžským,
jednak jako poenitenciá arcibiskupský u sv. Víta,

zejména však jako kazatel u sv. Mikuláše na Sta-

rém mst. innosti kazatelské v tomto kostele

neperušil, ani když mu byla propjena fara ve

Veliké vsi — nadbytený doklad pro to, co jsme

poznali již díve, jak tomuto híchu doby podlé-

hali i ti, kdo o zlepšení mravního stavu chtli

pracovati. A kázání Matjova opravdu nesla se

duchem Milíovým, nad nhož arci pokroil dále.

Vycházeje z poznání, že zevnjškový formalis-

mus a ploché obadnictví církev ovládnuvší jsou
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jí na škodu, a spatuje neustále kolem sebe do-

klady o škodlivosti tohoto systému, Matj z Ja-

nova neváhal své posluchae na to upozorniti,

vystupuje oteven proti pílišnému uctívání ob-

raz, soch, ostatk. Prvním podntem k tomu bý-

valy podvody, k nimž podobné vci svádly. To
jsme vidli u Waldhausera, Milice i j., to bylo

také popudem Matjovi z Janova. Ale jako tam

jsme vidli, že odpor má také hlubší pozadí, tak

d Matje z Janova dostavují se také další d-
sledky. Nejenom proti podvodm, pokud s tím

jsou spojeny, ale vbec proti peceování úcty

obraz vystupuje Matj z Janova, ukazuje, že pí-

lišné uctívání obraz a ostatk odvádí od pravé

úcty k Bohu, vede k zpovrchnní života kesan-
ského, k pomíjení vlastního jeho úelu. Matj
z Janova nezamítá obraz vbec, jakmile však

njaký obraz jest více uctíván než jiné, jakmile

se lid astji u nho zastavuje a svíce zapaluje,

má býti obraz z chrámu odstrann. A dokonce,

když se mluví o zázracích, které obraz nebo socha

iní, má býti ihned zniena, ponvadž tím ábel
pokouší lid. Naproti tomu žádá Matj z Janova
prohloubení kesanského života, jemuž tato ne-

zízená obadnost brání, jak jest mu toho nejlep-

ším dkazem, že jest nejvtší pekážkou nejúin-

njšího prostedku k povznesení života — astého
pijímání, které velmi horliv doporuoval.

Než otázka astého pijímání, jako se stala he-

slem pokroku, tak byla nenávidna u úad du-

chovních již od dob Mincových, jako vše, co s Mi-

líem souviselo. R. 1388 (:8. íjna) vydán na sy-

nod písný zákaz, aby nikdo neopovažoval se

podávati laikm astji než nejvýš jednou za m-
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sic, a také již tenkrát jednáno o tom, že se nemá
vystupovati proti úct obraz. Nemohl tudíž

Matj z Janova, když ani pak ve své innosti ne-

ustal, ujíti zbystené pozornosti úadu arcibiskup-

ského. Dne 1 8. íjna 1389 byl Matj z Janova se

dvma pívrženci donucen k odvolání. Musil pro-

hlásiti, že obrazy nedávají podntu k modloslužb
a nemají tudíž ani pro jakékoli zneužívání býti

nieny a páleny, že mají býti uctívány i klekáním

a zapalováním svc, a o zázracích, které pi nich

se stávají, má se viti, že se mocí boží djí, že

ostatky svatých, jejich kosti, odv atd. mají býti

ctny, a že svatí v nebi více mohou zásluhami a

pímluvami prospti než lidé svat žijící, že ze

zásady, že lovk dstojn pijímající stává se

mysticky údem Kristovým, nelze vyvozovati, jako

by i jednotlivé jeho údy stávaly se údy Kristo-

vými, že laikové nemají býti vedeni a pobízeni

k dennímu pijímání, že nemá každý zaínající ka-

jícník býti vybízen k pijímání, a že k dennímu

pijímání nemá býti pipuštn každý bez rozdílu.

Vi tmto obvinním nemlo arci velkého vý-

znamu, že ml Matj z Janova také býti tázán,

pro zanedbával íkání hodinek anebo je zkraco-

val, ml-li kázati, ponvadž ani studium ani ká-

zání neopravuje k jejich pominutí.

Za pokutu bylo Matjovi z Janova zapovzeno

kázati a bohoslužby konati mimo svj farní ko-

stel; ml býti patrn odstrann z Prahy. Ješt

krutjší trest stihl druhého z jeho stoupenc do-

nuceného k odvolání, knze Jakuba z Kaplice,

u nhož arci vývoj pokroil dále.

Srovnáme-li záznam o jeho odvolání 3 tím,

k emu se Jakub sám piznal ve své žádosti ke
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stolici papežské — oba prameny se dílem sho-

dují, ale doplují se i tam, kde se rozcházejí, —
poznáváme, že Jakub dospl již ke konsekvencím

mnohem smlejším, tebas ve láncích, jež musil

odvolati, i ony byly ješt nkdy zvelieny. Jest-

liže podle vlastního piznání ekl, že Marie mže
lidem více prospti než ostatní svatí, sotva bude

lze pochybovati, že ani mínní, které musil od-

volati, nebyl vzdálen, že totiž svatí v nebi nijak

lidem žijícím nemohou pispti, a že modlitby za

mrtvé nic jim nepomáhají, nebo také výrok,

k nmuž sám se zná, že plnost milosti jest toliko

v Kristu, v pann Marii však toliko prosteden,
ve skutenosti neznl tak nevinn, a správnji

asi vystihuje i smýšlení i drastický zpsob vyja-

dování Jakubova odvolací artikul, podle kterého

užil slov, že panna Maria jen tak jest milosti plná,

jako nádoba naplnná pivem anebo lovk dobe
nasycený jídlem a pitím.

Odvolací lánek, že zbožný lovk smí knzi
odpírajícímu asté pijímání svátost vyrvati z ru-

kou, jist vzniknul z neporozumní (snad úmysl-

ného) píliš populárnímu výkladu, že zbožný laik,

kdyby mu knz odepíral asté pijímání, smí tak

usilovn žádati, až by se zdálo, že svátost knzi
tém rve z ruky, a tak také jinde asi nedoroz-

umní spolupsobilo. Ale nepekvapí vty: tm,
kdo uctívají Marii, Augustina, Františka a p., do-

pouštjíce se pi tom krádeží, cizoložství, vyd-
raství a jiných zloin, ono uctíváni nemže pro-

spti, a dobré skutky, uinné ve stavu híchu,

teba jinak prospšné, k životu vnému prospti

nemohou, tedy totéž, z eho byl vinn Oyta. Ja-

kub sám, pipouštje své horlení pro asté pijí-
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maní a odsuzování pílišné úcty svatých na úkor

úcty k božímu tlu, zná se k výroku, že lépe by
bylo obraz úcty této Bohu ujímající spáliti, a jinde,

že udíleti odpustky k obrazm, a ne k tomu, koho
pedstavují, jest pošetilé. Ale i tu jest snadno

možné, že pílišná horlivost strhla ho i dále, že

tedy není zcela bez podstaty obvinní, že kosti

a relikvie nemají býti ozdobovány, že by nebylo

híchem spáliti je, a že Jakub jednou, ukázav na

sochu panny Marie, ekl, že by si na ohni z ní

radji uvail hrách. Podobn asi správnji v od-

volání než v piznání zní žaloba, že místo pede-
psaných hodinek staí studovati a kázati, zásada

to, z níž souasn i Alatj z Janova byl vinn, a

jež pln odpovídá smru jejich innosti, zevnjš-

kové obadnictví odmítající.

Ale to platí také o názorech jiných: almužny na

smrtelném loži za sebe nebo rodie uinné ze

jmní kiv nabytého prospívají nanejvýš tomu,

komu jmní odcizeno, nebo Bh nepijímá obtí

z krádeže; živý lovk (sám Jakub) je spíše hla

satelem pravdy než kže mrtvých zvíat (perga-

meny); kdo se žehná kížem, než jde krást i
smilnit, tomu znamení to není nic platné; kdo ze

jmní vydeného ozdobuje sochy a ostatky, neiní

nic bohumilého.

Jsou to skoro vesms názory, které pln vy-

plývají ze základ daných, k nimž vývoj smo-
val, i když vždy dojíti nemusil, tím zajímavjší,

že se objevují již nyní, jako se také i v podob
mírné i v nejkrajnjší objevují v dob této i mno-

hem pozdjší, v oné již nyní, jak brzo uvidíme.

Ale ovšem lze pochopiti, že trest Jakubv, je-

hož se pak odvoláním ke stolici papežské chtl
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zbaviti, byl mnohem tžší ; byl zbaven práva ká-

zati na I o let. —
Matj z Janova odvolal, ale pesvden nebyl,

a jako pozdji asto svého odvolání želel, tak

pesvdení svého nezmnil. Otázka astého, teba
denního pijímání zstala jako ped tím i potom
jeho základním požadavkem, o který nikdy se ne-

pestal zasazovati s nejvtším úsilím. Ve svém
velikém životním díle, o nmž sám dí, že je psal

z lásky a úcty k svátosti, nestaí na potebu a-
stého pijímání upozorovati, théma se vrací znovu
a znovu i ve velikých souvislých ástech, i v á-
stech jiným otázkám vnovaných. A že také zá-

klad zstává týž, že ádným laikm má se dostati

ásti výhod, jimž se tší knží, ukazují na p.
slova: „Knží dnes, asto sloužíce mše, tší se

z nasycení tlem a krví Kristovou. . . . Pro tedy

neiní tak i jiným, totiž laikm . . , stejn je k svá-

tosti pipravujíce a pobízejíce? . . . Odpovídají-li,

že jim bylo dáno, jest to irá nevdomost a lež,

nebo pán dal sebe všem obecn bez pijímání

osob . . . Ríkají-li však: my jsme hodni a k tomu
zízeni, ne laikové, nebo aspo my více než lai-

kové, jest to pýcha a z ní závist a neschopnost,

nebo nikoliv úad iní koho dstojným k pijí-

mání^ nýbrž víra a láska a dobrý život".

A že nezmnil svého pesvdení o úct obraz
a ostatk, toho nejvýmluvnjším dkazem jest, že

do svého životního díla pojal i své spisy této

otázce již ped odvoláním vnované, závadných

partií nevypustiv i nové téhož rázu pipojiv. Tak
tu teme: „Stává se, že ve chrámích skrze obrazy

djí se znamení, zázraky, uzdravováni; to jest ve-

lice nebezpené a tém zjevné tajemství a ped-
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zvst Antikrista a dílo ábl, aby Kristu bylo
ukivdno a prostí lidé svedeni, piítajíce jakousi

božskou moc obrazu devnému nebo kamen-
nému, . . . zapomínajíce, že jest to devo bez
smyslu a bez života, neposvcené aniž požehnané
slovem božím. Každá šibenice v mst jest uži-

tenjší a prospšnjší než njaký nejuctívanjší

obraz i socha v chrám. Nebo šibenice jest pro-

stedkem a znamením spravedlnosti boží a zmen-

šením špatnosti lidské, má tedy pevné svdectví
v slov božím, kdežto o obrazech mnoho zlého

eeno jest v Písm, . . . ano od obraz a jejich

ctní všecka pohanská nodloslužba vzala po-

átek."

Podobn také pro onu mén závažnou výtku

najdeme etné doklady i pozdji, na p. : „Dnes
více dbají toho, jestliže knz náhodou neodíká
primu pede mší, nebo nedrží se zvyklého po-

ádku, než když jest lhá, opilec nebo lakomec

atd. A mnohem spíše dlají si svdomí, když jiný

veršíek nebo responso nebo alleluja ekne pi
mši, než velí obecný pedpis, než když jde do

krmy a celé hodiny i dni marn žvaní a kle-

vetí."

Smýšlení svého Matj z Janova tedy nezmnil

nikterak, jen o nkdejší jeho horlivosti kazatelské

již neslyšíme, za to tím pilnji oddal se innosti

spisovatelské. Pes nkdejší odvolání úad arci-

biskupský, víme ovšem, že právem, m.u nedv-
oval. Roku 1392 Matj musil mu pedložiti své

dva spisy. Jeden bylo asi jeho životní dílo, o nmž
hned bude e, o druhém dovídáme se zajímavé

podrobnosti, že byl psán esky; o osudu jejich

však ne.slyšíme, jen se ješt dovídáme, že pozdji
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13- záí 1392 Matj z Janova slíbil v konsistoi

poslouchati rozkaz arcibiskupových ve všem do-

voleném a slušném, naež mu dovoleno konati

knžské funkce kdekoli. To jest poslední zpráva.

Roztrpen smutným stavem pítomným, Matj
z Janova ustupuje z veejnosti a v ústraní umírá

dne 30. listopadu 1394. Na jeho hrob u sv. Víta

položen r. 1398 mramorový náhrobek. Ale trva-

lejší pomník než tento, který ješt v 15. stol. po-

škozen, zbudoval si sám svou inností.

Literární innost Matje z Janova byla dosti

rozsáhlá. Vedle nkolika kázání zachoval se i la-

tinský výklad desatera (De decem preceptis)
a jist jest zajímavé, že také on zvláštní spis v-
noval umuení Kristovu (Super passione
domini), tím zajímavjší, že spis dokonen byl

hned v prvních letech pobytu Paížského, snad

r. 1378. Ale vlastní literární i reformátorský vý-

znam Matjv tkví v jeho velikém díle životním,

dokoneném mezil. 1388— 1392 De regulis Ve-
teris et Novi testamenti — o pravidlech
Starého i Nového zákona.
Bylo o tomto díle kdysi eeno, že název ne-

vystihuje obsahu, že by mu lépe slušel název

„o pravém a lichém kesanství", bylo dále e-
eno, že jest ^_písnou kritikou tehdejšíl^o stavu

spolenosti církevní. Ale to není vše. Regulejsou

jist rozjímáním o pravém a lichém kesanství,

jsou i písnou kritikou tehdejší církve, jsou spi-

sem vzdlavatelným i polemickým zárove, ale

vedle toho všeho a nad to vše jsou také smlým
výkikem duše stísnné pítomným tlakem, srov-

návající život nynjší se životem, jaký by podle

zákona Kristova býti ml a v prvotní církvi
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opravdu byl, hledající východiska z nesnesitelného

stavu smrem jiným, jsoupedevším výmluv-
ným dokumentem doby, jejího chtní a

sn až ení.

Bohoslovné vzdlání Matjovo z nich tém
na každé ádce vyzauje, Matj z Janova vnáší

k nám theologickou uenost Paížskou, jest to

kniha tžká a vážná. Ale pece zase upím-
nost, která vane z celého díla, jeho nadšení a jeho

mluva tém biblická psobí dojmem tak mohut-

ným, že ani moderní tená, kterého pece dnešní

výchova tomuto cítní tém úpln odcizila, ne-

dovede aspo nkterých míst peísti bez pohnutí.

A skoro se mi zdá, jako bych se ocioval v po-

stavení Matjov, když psal své vzpomínky na

Milice. Nadbytek iní mne neschopným, mám-li

se pokusiti o zachycení ne myšlenkového postupu,

ale jen jakéhosi pehledu obsahu, jakéhosi sesta-

vení myšlenek porznu se vyskytujících podle

uritých hledisk s hlavním zením k tomu, co

prostedkuje spojení mezi minulostí a budouc-

ností, pi emž jen na nkolika málo místech chci

dáti slovo Matjovi z Janova samotnému spíše jako

ukázkou než dokladem.

V dob, kdy Regule vznikaly, dosud trvalo,

ano ješt tžším se stalo ono dusné ovzduší, v ja-

kém zjitené fantasie docházejí úlevy v blouznní

a zjeveních. Proroctví sv. Hildegardy, revelace sv.

Brigitty, o nichž ješt jinde uslyšíme, jsou et-

bou, odpovídající této nálad. Matj z Janova jich

astji vzpomíná, ale ješt uritjší vzpomínky

pojí se k této stránce innosti Milíovy, která

týmiž dobovými prvky byla podmínna. Lze íci,

že Matj z Janova vbec Milice jaksi jen v této
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souvislosti pojímá a chápe, astji ho nazývaje

Eliášem, vzpomínaje, že on to byl, který perušil

dlouhé mlení o posledním píští Kristov a o pí-

chodu Antikristov. Milíovy Knížky o Antikristu

Matj z Janova doslovn pojal do svého velikého

díla, zrovna tak jako uinil s proslaveným apoka-

lyptickým a polemickým spisem nkolika Paíž-
ských professor (zvlášt Viléma de S. Amore)
De periculis novissimorum temporum, piznávaje

tak obojí vliv, domácí i francouzský. Jenže vliv

Milív objevuje se tu silnjším, názor Matje
z Janova o Antikristu vyvíjí se pedevším pod
dojmem slov Milíových.

Ale není to již ono blouznivé hledání Antikrista

v upadajícím císaství, ani rozilený shon za fan-

tomem osobního, hmotného Antikrista, nýbrž ono

ethické pojímání Antikrista z doby uklidnní Mi-

líova. Sice také u Matje z Janova setkáme se

s pojmem veliký Antikrist, a také Matj z Janova

nalezl svého velikého Antikrista v osob vzdoro-

papeže Klimenta VII. Ale to neodporuje jeho cel-

kovému pojímání, nýbrž jest jeho spíše potvrze-

ním. Matj z Janova, a jest si vdom — a uvi-

díme to ješt — dosahu schismatu, jest pece
pesvden o legitimnosti Urbana VI., zstává

povždy horlivým stoupencem jeho a jeho nástupc,

musí se mu tudíž osobivé vystoupení Klimenta

VII. jeviti jako vystoupení Antikristovo. Praví na

p. : „Jako Kristus byl všecek pravdivý c skrze

pravdu pišel, tak Antikrist bude všecek lživý,

všecek vzhledem k základním vlastnostem lid-

ským, tedy co do svdomí i co do úmyslu, a

pijde skrze lež. Kdož však jest ten v tomto ase,

jenž jest lživý, a pišel skrze lež v papežství,

I
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mže tomu, kdo nespí, býti známo." Matjovi
z Janova tedy Antikrist jest doslovn protiklad

Krista, vše, co se Kristu protiví, a tím také do-

kladem pítomnosti Antikristovy stává se mu po-

kleslý stav církve.

Každý kesan, a to knz, kazatel, mnich nebo
kdokoli . . ., stojí-li ve vlastním zájmu o vdu, sv-
cení, beneíicia, dstojenství v církvi, zjednává-li

si hodností akademických za úelem vlastního vy-

výšení a obohacení, jest bez odporu údem Anti-

kristovým. Každý mnich vstupující do kláštera,

aby ml pokojný život a zabezpeení hmotné, jest

údem Antikristovým, ponvadž jeho jménem odívá

se zdáním svatosti. Všecky kláštery, jež si libují

v oblib a oslav, jakou jim vzdává lid, jsou t-
lem Antikristovým. Všecka zevnjšková nádhera

mající zdání svatosti a vymyšlená k svtské sláv,

k pilákání lidu, nabytí zisku, to vše jest roucho

Antikristo/o, pod nímž rozvíjí mystické síly své

ábel k snazšímu svedení a ublížení lidu . , . Hla-

vou Antikristovou jest každý duch rozvazující

Krista, a tlem Antikristovým jest všecko množ-

ství kesan, které znovu odpadlo k svtu napo-

dobením a láskou tohoto svta a žije podle tohoto

svta . , . Každý kesan, jenž miluje tento svt,

jenž asto a rád mluví o tomto svt a miluje, co

jest ve svt, má na ele svém a na pravici vidi-

telné znamení, že jest údem Antikristovým. A ím
vyšší místo zaujímá v církvi, tím vtším jest

údem Antikristovým a bližším jeho hlav; jestli

pak na nejvyšším míst, stojí li svou mocí a

vážností v ele všech, pak jest nejvyšším Anti-

kristem na nejvyšším míst (summus in summo
Antichristus),



158

Církev prvotní — a Matj z Janova jest první

u nás, kdo s takovýmto drazem upozornil na vý-

znam prvotní církve, což v budoucnosti mlo na-

býti zvláštní dležitosti — byla jiná, následovala

Krista^ nynjší se mu tém odcizila. Matj z Ja-

nova krásn to vyjaduje pi závru místa, které

pozdji uvedu, o úincích nynjšího schismatu,

biblickými slovy: „Lišky mají svá doupata a ptáci

nebeští svá hnízda, ale syn lovka, to jest pravý

kesan, syn pána našeho Ježíše Krista, nemá,

kam by hlavy sklonil . . . Nebo hle,tém všickni jsou

pátelé Ježíše Krista eí a jazykem, ale skutkem

a životem tém všickni nepátelé, všickni do-

mácí podle tla, ale skoro všickni cizinci skutkem
a oddaností. Vyleješ-li komu duši svou oddaností

a eí, jakobys chtl Ježíše ukižovaného nalézti,

odejdeš roztrpen v duši, shledávaje sám v sob,
žes tam milost Ježíše Krista a spolu práci a krásné

své ei ztratil; a tak ani zjevn ani slavnostn

neodvážíš se vyznávati Ježíše ukižovaného, pon-
vadž ihned za kacíe budeš pokládán a neodejdeš

nepotupen a nepoplván; a tu ze zkušenosti po-

znáš toto trápení nejvtší a hokost nejtrpí všech

v pánu Ježíši vrných tl, svdomí i duší."

Proti pvodní jednoduchosti církve zavládla

nyní pílišná nádhera, jež nevede k Bohu, nýbrž

k svtu. Následkem toho lid zvolna zapomíná na

Ukižovaného, zapomíná proto, že rozhodující kruhy

v církvi vzpomínkám takovým nepejí, ano pímo
zakazují vzpomínati, a vše smuje k tomu, aby

vzpomínky z myslí vypudilo.

Nádherná roucha, stkvlé chrámy, umlý zpv
v nich, do odpornosti stupovaný pepych ob-

ad, pílišný poet svátk, nezízená úcta k ob-
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rázm a ostatkm, upílišená víra v zázraky, nov
vymyšlené odpustky, asté neodvodnné posty,

to vše odvádí od pravé zbožnosti, ale, což roz-

hoduje, odporuje také Písmu, pispívá k jeho

zlehení a znevážení. Jsou to vynálezky lidské,

které by k oprav církve mly býti odstranny.
Matje z Janova tento rozpor mezi životem

a Písmem dotýká se tím bolestnji, že jemu
opravdu Písmo jest celým životem, veškerým
snažením, zkrátka vším. Matj z Janova sám to

vyjádil krásnými slovy: „Bible jest to, již jsem

si od mladosti své zamiloval a nazval ji pítel-

kyní a nevstou svou, ano matkou krásného mi-

lování a poznání a bázn i nadje svaté. A když

jsem etl Augustina ... a Jeronýma . . ., ihned

pilnula duše má k bibli u vné lásce ; a tak vy-

znávám, že od mJadosti mé neodstoupila ode mne
až do stáí a kmetství, ani na cest ani doma, ani

v zamstknání, ani v prázdni. A ve všem svém
soužení, ve všech rozpacích vždycky v bibli a

skrze bibli dostateného a jasného rozešení jsem

nabyl a útchy duše své, a v každém pobouení,

pronásledování i smutku všude utíkal jsem se

k bibli, jež, jak jsem ekl, všude se mnou byla,

ta má nejmilejší" . . ,

Tak dojemnému piznání jist nelze neviti,

kdyby ani dílo Matjovo svými nesetnými citáty

z bible a svou skuten evangelickou mluvou ne-

bylo jejich velikým potvrzením. Ale také to vede

dále. K emu již pedcházející praxe a z ásti

i theorie ukazovala, to jest zde vysloveno jakožto

požadavek. Bible jest zde postavena do ostré

protivy proti formalismu a obadnosti souvkého
cirkevnictvi, a i více. Matjovi z Janova jest
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bible tém výhradným pramenem víry.

Stanovisko, na nmž stála praxe Miliova, jest

zde vysloveno theoreticky, a od minulosti jde ne-

petržité spojení do budoucnosti. Zásada tato již

nezaniká, od Milice pes Matje z Janova vede

pímá a nepervaná cesta k tomuto požadavku
husitskému. Zárove však tato zásada, toto

jednostranné zdraznní jenom Písma, jest

vlastn proticírkevní, a byla tím více proti-

církevní v této dob ; samo úsilí o prohloubení

mravnosti tímto zpsobem znovu jest vhánno
na rozcestí . . .

Ono zatlaováni a znevažování bible samo jest

pedním dokladem vlády Antikristovy v církvi,

ale pítomná doba podává i spoustu doklad dal-

ších. Kristus nedal ueníkm žádného psaného
zákona, také apoštolé málo psali a ješt mén po-

roueli. Nyní jest pravý opak, a Matj z Janova

uvádí jednotlivé formule kanceláe papežské na

doklad rozkazovacího tónu nynjších náelník
církve, jako ovšem také doklady o jejich potu
snadno mohl nalézti. Papežové vydávají nespo-

etná naízení, kdo by je chtl všecka znáti, mu-
sil by studiu tomu vnovati celý život. A pi tom
hrozí se v nich písnými tresty všem, kdo by ne-

poslechli. Následek toho jest, že lidé bojí se více

tchto hrozeb než hnvu božího, že se více sta-

rají o naízení lidská než o zákon boží. Studium

pikázání božích stále více upadá, naproti tomu
studium naízení lidských jest církví podporováno,

zjednává velikých titul, vyznamenání, bohatství.

Studium dekret a kanonického práva cení se

výše než studium zákona a prorok, dopomáhá
spíše k beneficiím než znalost theologie.
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Spravedlivý nemá na svt tém místa, proje-

ví-li nespokojenost, hned je pronásledován, ale

i když pouze chce býti skuten kesansky živ,

hned jest mu trpti posmch a nadávky, že je

beghard. bekyn i turhpinus, hned je tedy po-

dezírán z kacíství. Zvlášt tato stížnost vrací se

u Matje z Janova velmi asto v rozliných ob-

mnách, prozrazujíc odpor k onomu trapnému slí-

dní po všem, co porušovalo vnjší jednotu, a po-

dezírání všeho, co vyboovalo z uježdných kolejí.

Tak mluv o pokrytcích, praví také, že vyná-

šejí ty, kdo jim štde dávají: „A stávají se tak

jim podobnými a jako pátelé' tphoto svta osla-

vují, svatoeí je a pijímají do svých bratrstev a

do úastenství svých zásluh, ospravedlujíce je a

tvrdíce, že jest jim život vný pipraven i od-

puštní hích, akoli tito lidé byli mrtvi u víe
a pátelé tohoto svta. Avšak spravedlivé chudé

a svaté boží v církvi, jejichž jediným podkladem

jest Ježíš Kristus, a kteí na takové pokrytce

mén dbají a jich nenásledují, nýbrž jsou jim ne-

podobní a protivní, tito pokrytci zabíjejí ostrým

meem svého jazyka, totiž tajn i veejn jim

utrhajíce, omezují je a drásají rozlin, nazývajíce

je kacíi, beghardy, turlipiny."

Mám za to, že slova tato zasluhují také po jiné

stránce ješt pozornosti. Velmi asto totiž v této

souvislosti vrací se u Matje zmínka o svobod
ducha sv. (libertas spiritus sancti), jejíhož

významu tuším nelze pehlížeti. Již u Milice se-

tkáváme se také s pojmem pátel božích (amici

dei), který ani Matjovi z Janova, a se oznaeni

samému tuším vyhýbá, pojmov není cizí. Mimo-

voln jsme tu nuceni vzpomenouti na hnutí t. zv.

Sl.irka nfiln;;',,-!: a rn7|,r.->v. VI i' Kl ]|
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pátel božích v Nmecku, hnutí šh-oce rozvt-

vené, i když snad jednotlivé jeho skupiny nemly
k sob uritjších svazk a vztah, hnutí hluboce

mysticky založené, vidoucí toto pátelství boží

v mystickém splynutí s bohem, ve „zbožnní"

jednotlivce, jež pak vlastn nahrazuje píslušenství

k církvi, jako zase svojí mystikou stýká se již

s kacískou mystikou t. z v. bratí svobodného
ducha, která rovnž etnými samostatnými skupi-

nami vystupuje, tebas netvoila jednotné sekty.

Nechci tím ovšem ani z daleka naznaiti, že by

u Matje z Janova bylo lze mluviti o takovéto

kacíské mystice, zrovna tak jako ho nechci pro-

hlašovati pímo za lena nkteré ze skupin pátel

božích, leda pokud toto hnutí vbec znaí náladu

'dobovou, tebas spisy pedních jejich zástupc,

jako byli Jan Tauler a Jindich Amandus Seuse

(Suso), aspo po jedné stránce nebyly mu ne-

známy, a teba jeho jedna zmínka o Norimberce

mohla by o njaké známosti takové svditi. Ani

kdyby snad i njaká vtší závislost a po jiné

stránce prokázati se dala, Matj z Janova nepo-

zbyl by svého významu myslitele samostatného a

svérázného.

Ale práv proto lze také míti za to, že jeho po-

zornosti toto mohutné proudní souvké nemohlo
ujíti zcela, tebas i pak pomr zstal zcela volný.

Matj z Janova byl by vdechl ovzduší své doby,

ale také tu nebželo by o jiný než o nezávislý

pomr, jako byl u jednotlivých skupin pátel bo-

žích k sob. Jestliže pi tom vlivy pátel božích

byly by psobily pímo i jen nepímo celým
ovzduším dobovým, jest otázka sice již významu
podízenjšího — postavení Matje z Janova jejim
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vyízením, a již jakýmkoli, nebude podstatn pro-

mnno, — ale pece taková, že snad stojí ješt
za další pozornost.

Naproti tomu ona zmínka o bratrstvu a o úasti
na zásluhách v citátu svrchu položeném ukazuje

jasn, kdo jsou tmi pokrytci mínni. Matj z Ja-

nova spatuje hlavní píinu zmínného utrpení

vrných v tom, že sami knží a mniši nenávidí

lidí svat žijících, že to, co na svatých v nebi ve-

lebí a vynášejí, u lidí svat žijících pronásledují,

obrazy a kosti mrtvých svatých obkládají zlatem,

ale svatým živým dávají strádati v nahot a bíd;
a tak podlehnuvše tém všeobecn mravní zkáze,

uvádjí ohavnost spuštní na místo svaté.

Její zaátek vychází od papeže, jenž si ne-

správn piosobil obsazování všech úad du-

chovních a tím vlastn všecky stavy duchovenské

zkazil. K tomu pipojuje Matj z Janova velmi

ostrou a písnou kritiku všech stup hierarchie,

od biskup pes veliké kanovníky po venkovské

faráe, kritiku velmi bitkou a pounou, stejn

zajímavou pro poznání tehdejšího stavu, jako pro

Matje z Janova samého.

Papežova usurpace udílení všech úad du-

chovních jest ovšem netoliko nezákonná a dává

podnt rozliným híchm, zvlášt svatokupectví,

ale musí i jinak míti zlé následky. Papež nemže
znáti všech žadatel, a již tím dostávají se k úa-
dm lidé nehodní, jichž však pibývá, proto, že

za tchto okolností o jejich povyšování rozhodují

zaasté zetele jiné. Papež touto usurpací povýšil

se píliš nad biskupy, s nimiž by ml úzce býti

spiat, vyhledává piliŠ styku s knížaty a mocnými
tohoto svta, vzdaluje se od biskup na úkor
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moci duchovní, jež tím trpí. Tím se porušuje po-

mrné a souladné uspoádání mystického tla

Kristova — církve, to petrhává veškeré piro-

zené svazky jeho.

Ale tím také nakazil papež biskupy, kteí rov-

nž hledají spíše spojení s pány svtskými, nad

své podízené píliš se vyvyšujíce a svých povin-

ností také jinak nedbajíce. A tím také nakaženi

farái, kteí se rovnž vynášejí nad své osadníky,

provozují pijímání osob, shánjí bohatství. Zp-
sob u kurie zavedl nové umní vyzískávati
beneficia (ars beneficia lucrandi), hledati jich všemi

prostedky. Mnozí, nepestávajíce na jednom

úad, shánjí etná obrocí. Takoví zasluhovali by

býti obšeni, a to výše, než obyejní zlodjové a

loupežníci, ponvadž jejich zloin lakomství jest

tak veejný a nestoudný.

Pi tom zase duchovní z moci papežské pový-

šení nechtjí býti poslušní svých pedstavených,

a etné exemce a immunity stupují tento nezá-

konný stav. Ale jestliže mnohdy chování fará
podrývá jejich vážnost v lidu, dje se to nkdy
i tmito exemcemi a reservacemi. etné pípady,

k jejichž rozhešení staila by moc, jíž nabývá

fará svým svcením a ustanovením, jsou bez nut-

kavých dvod vyhrazeny vyšším prelátm, a

chudí lidé Jsou tím nuceni konati daleké cesty do

sídel prelát, úpnliv prositi a tžko dosahovati

rozhešení, ne bez velikých náklad a vydání, již

i pouhým písam, kteí jim listiny o tom vyho-

tovují ...

Matj z Janova svojí ostrou kritikou velmi dobe
ukazuje, jak nynjší systém, i kdyby chtli, nedo-

voluje knžím psobiti blahodárn. Jenže tch,
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kteí by chtli, je málo, a zase vinou systému.

„Pohle, prosím," horlí Matj z Janova, „kdo máš
oi, kam až dospla církev, a jak záe slov pána

našeho Ježíše Krista jest zastena a zatemnna.
Toho stupn dostoupila pýcha Antikristova, že

všeobecn ženou se k nejvyšším místm nevo-

láni, ba žádný již neeká, až bude, jako Aron, po-

volán na stolici, nýbrž i prosbami, službami, pe-

nzi, mocí, pátelstvím a všemi možnými cestami

vlupují se k úadm a dstojnostem. Ale nejen

to, beze všeho svdomí, strachu a studu iní tak,

ano ten jest nejlepší a moudrý, kdo lépe a spíše

umí a dovede se k úadu dotíti . . ." „Opravdu
nelze nyní nalézti zloinu nebo špatnosti, jíž by
se nedostalo z evangelia a písem ochotné a vy-

myšlené ochrany nebo aspo jména njaké pí-

buzné ctnosti . .
."

To znovu nutí srovnávati s prvotní církví, a

práv tím vyniká nynjší úpadek ješt více. ,.Lid

boží, v nmž kdysi nemravnost ani nesmla býti

jmenována, nyní jest zakryt smilstvím a obžer-

stvím, a zvlášt knží . . . Církev a chrám vesms
naplují smilníci a kubnái, a beze strachu a

studu svátosti ohmatávají, do bohoslužeb se ple-

tou . . . Nebo smilstvo tak nyní hýí v knžstvu
i mezi mnichy, že i oním nejposlednjším híchem
Sodomským mnozí jsou poskvrnni, a ožralství tak

se rozšíilo, že se již nezdá žádnou hanbou, když

knží a mniši denn se oddávají chlastu, veejn
chodí do krem a v ustaviném opilství vrávo-

rají."

Ješt výmluvnjší známkou oné ohavnosti spu-

štní jest^zkaženost mnich, i také pokud se ony
exemce jeví v jejich rušení ústavy církevní. Ma-
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tjovi z Janova pipadá tento stav jako tetí ruka

u tla lidského nebo páté kolo u vozu. Ale také

mnichm žák Miliv dovede initi výtky velmi

vážné. Vedle jiného vytýká zejména jejich shoví-

vavost vi slabostem lidu, s jakou si chtjí za-

chovati píze jeho, jíž potebují pi své žebrot.

Jemu však sama žebrota jejich se nelíbí. Viní

mnichy žebravé, že žijí z potu a mozol chudého

lidu, žádají, co jim nepatí, proti pikázání Kri-

stovu i apoštol, chodí, a mladí a silní, po že-

brot, ubírajíce tak almužnu lidem starým a

opravdu potebným. A svoje v pravém smyslu

slova vydírání almužen provozují he nežli svtští

násilnici, kteí užívají mee a muírny, tedy zbraní

tlesných, kdežto mniši žebraví svým lichocením

nebo vyhrožováním pedevším duše lidské ohro-

žují a poškozují.

Mimo vše jiné svdí však o jejich zhoubné

snaze pojistiti si ze zištných úel píze lidu

zejména jejich pomr k horlivým a ádným kaza-

telm, již pro svou pravdymilovnost a otevenost

u lidu oblíbeným. Pomr ten vždy jest nepátel-

ský. Kdyby — míní Matj z Janova — takový

kazatel byl jedním z jejich stedu, byli by na
pyšni, a jeho slávu považovali by za svou. Takto

však staví se proti tmto kazatelm i z obavy,

aby jejich vlastní híšný život nebyl odhalen, i ze

zmínné již obavy o zisk. Od té doby, co mniši

žebraví po svt se rozmohli, nebylo jediného

svatého a vrného kazatele nebo horlitele pro

spravedlnost, a^^ to byl doktor, fará i biskup

kterého by nebyli pronásledovali, proti nmuž
by nebyli vystupovali, jemuž by nebyli pe-
káželi.
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Jejich psobení jest tedy církvi škodlivé, a nej-

vtší vadou jest, že moc mnich jest píliš veliká,

zvlášt také, že na základ exemcí papežských

jsou vyati z pravomoci biskup. To jim dovoluje

etné jejich híchy; vkraují do práv duchoven-

stva farního, pekážejí mu a svým životem kazí

lid. To dává podnt k etným rozporm. I v lidu

tvoí se strany; ten jest stranníkem faráovým,

onen mnišským, na újmu pravé zbožnosti. Matj
z Janova výslovn se ohrazuje, že nemíní stav

mnišský vbec, ale nedovede zapíti, že mu není

pítelem. Neobává se ani radikálního návrhu, že

by všickni mniši, kteí žijí mezi lidem, mimo klá-

šter, tedy ve správ duchovní (na farách), mli
prost býti vazeni mezi duchovenstvo svtské,

a piznává, že by tím nkdy proti mnohým ne-

vzdlaným farám pibylo knží uených a ád-
ných. Tedy myšlenka na zrušení klášter není ho

píliš vzdálena, a pipouští, že by ti, kdo z pe-
svdení touží po život rozjímavém, mohli se mu
oddávati nkde v ústranní, na samot, tedy ne

mezi lidem.

Nicmén tato koncesse sama není se stanoviska

Matje z Janova dobe proveditelná. Matj z Ja-

nova chce se tím snad krýti ped výtkou, že vy-

stupuje proti klášterm vbec, nicmén jeho od-

por jest velmi blízký odporu zásadnímu. ehole
samy jsou mu vlastn výmyslem oné zvláštní sou-

kromé zbožnosti, církvi jakožto celku neužitené,

V prvotní církvi bylo ovšem spoleenství ke-
san, ale všech, netoliko jen nkolika, jak k tomu
vedou ehole. V prvotní církvi onu zásadu bylo

možno zachovati, ponvadž Kristus svým duchem
kesany sjednocoval v jedné lásce. Prostedky
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lidskými však takové jednoty nelze dosíci ani

mezi omezeným potem (a to je vlastn samo ne-

pípustné), jak práv nynjší kláštery dokazují.

Veškerá spolenost jeví se tedy Matjovi z Ja-

nova v hlubokém úpadku a rozvratu. Proti tomuto

pokleslému stavu nevidí Matj z Janova jiného

prostedku, z této spousty nezná jiného výcho-

diska, než návrat ku Kristu, odmítnutí vší zevnéj-

škovosti, pokrytectví a všeho, co církev proti

krásnému píkladu prvotní církve zkazilo: pro

hloubení vlastního života, srovnání jeho se živo-

tem Kristovým, následování Krista. A toho lze

vedle kázání a více než jím dosíci jenom astým
pijímáním a písným zachováváním jediného pra-

vidla všeho života kesanského, kterémužto ná-

leží pednost pede všemi vynálezky a pedpisy
lidskými — Písma.

V Matjovi z Janova vývoj náboženského hnutí

eského ped Husem pokroil nejdále, odtud mu-

sil se bráti uritou cestou, po níž nebylo návratu.

Mnohé z jeho myšlenek v pozdjším hnutí, již hu-

sitském, vidíme se vraceti znova a znova, jeho

idea o Antikristu u Jakoubka ze Stíbra ozývá se

mnohdy doslovn. Jakoubkovo vystoupení pro

kalich jest, i když snad také jiné vlivy pispti
mohly, pímým dovršením názor Matjových o a-
stém pijímání, ale také radikální názory husit-

ských stran rostou pímo z názor, jeho. Vývoj

nedlá skok. Sotva lze si pedstaviti, že by to,

co uchvátilo Jakoubka, úpln nedotena bylo z-
stavilo jeho pítele Husa. Bylo by ovšem možné,

a dokud nebude ukoneno bádání v tom smru,
dosud vlastn tém nezaaté, lze i pipustiti, že

Hus opravdu spis Matjových neznal, a jist
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o jeho innosti vdl. Ale myšlenky zde byly a

zstaly ddictvím budoucnosti, s nimi se setkával

všude, i když by byl neznal jejich pvodu, A my-

šlenky Matjovy nalézáme u Husa skutené, i když

není všude slovných ohlas. Tak myšlenka, že zbožný

lovk bývá zván kacíem a beghardem, jež u Ma-

tje z Janova tolikrát se vrací, najde se u Husa
astji, tak i jiné, nehled ani k stížnostem na

základ všeho zla v systému kuriálním^ na pokles-

lou mravnost duchovenstva, na život mnich a je-

jich rušení práv farních, což vše viselo ve vzdu-

chu a prost nemohlo zstati nepovšimnuto, jako

také každé další srovnávání bude tchto myšlen-

kových shod nalézati stále více, jako najde jist

další stopy pímé znalosti, a jako také jinde ješt

najdeme další ' pojítka a svdectví nerozluné sou-

vislosti. Zde však ješt jedné vci nutno se do-

tknouti.

Nestaí dosti asto upozorovati na to, co jak

jinde, tak u Matje z Janova jsme vidli, že er-
paje posilu pro své názory z doby pítomné, již

pouhou snahou po prohloubení mravního života

i necht musí se dostávati na pdu již miraocír-

kevní, a že také v tom jeví se ona vnitní, vývo-

jová souvislost s hnutím dalším.

Také to jest jednou ze zvlášt karakteristických

známek hnutí našeho, jež ho vyznauje již ped
Matjem z Janova a neopouští ani za Husa ani

pozdji, že úchylky dogmatické nejsou mu úe-
lem, že, i když se vdom dostavují, dostavují

se jako pouhé dsledky reformního úsilí, ale do-

stavují se pirozen a nutn. Jako pozdji u Husa,

vidíme to nyní u Matje z Janova. Jestliže již

formulace Antikristské idee pipouští, tebas jen
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nepímo, ale pece bez omezení, existenci Anti-

krista i na míst nejvyšším, najdeme tyto dsledky
také jinde uvdomle vysloveny.

Jak již doteno, pojal Matj z Janova do svého

díla také Paížský spis De periculis novissimorum

temporum, "pojal ho, a vdl, že od Alexandra

IV. za kacíský byl odsouzen; a jako již pedtím
se o nm asto pes odsouzení vyslovil velmi po-

chvaln, tak provází jeho vazení do svého díla

poznámkou: „Tomu ovšem, že kterýsi papež, jenž

byl z ádu Minoritu, zavrhl a odsoudil i zamítl

tuto knížeku, plnou užitku pro církev, neodvažuji

se protiviti, aby se nezdálo, že svá ústa zdvihám

proti nebi. To však pece míním, že to spíše

zpsobila láska a horlivost pro ád Minoritu a

jiné ády na žebrot založené, než vrný zetel

na obec svaté církve, když tato knížka byla za-

vržena a odmítnuta . . . Ale chváliti za to onoho

papeže nemohu, ponvadž, tebas bratím žebra-

vým knížka nebyla píliš užitená, . . . pece ne-

obsahuje nic bludného," a uspokojuje se na konec
tím, že se odsouzení stalo z vle boží . . .

Matj z Janova i pi tchto a podobných, n-
kdy i zcela proticírkevních názorech neustává

ujišovati, že se nechce od církve dliti, že se

církvi podrobuje, a nemáme práva pochybovati,

že jest to mínno upímn a opravdu. Matj z Ja-

nova skuten nechtl se od církve. dliti, on fak-

ticky odvolal, a svých názor se nevzdal, pod-

robil se autorit církevní, ale pesvdení svého

se nezekl. Jest to jistá slabost povahy, jakási,

jak pkn bylo eeno, jozpolcenost lovka doby
pechodní, doby kulturního pelomu, jakou jsme

poznali také na jiných vynikajících mužích této
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doby, a jaká i pozdji se vrací, až ji v sob úplné

pemáhá teprve Hus.

V tomto jist správném poznání jest mnoho
pravdy, ale vc sama pece také vede dále a

hloubji, lze najíti vysvtlení, jak souasná doba
také jinak ješt umožovala tento postup, jak

Matj z Janova, ustupuje moci autority církevní

a odvolávaje, avšak s úmyslem setrvati na svém
pesvdení, mohl pece upímn býti pesvd-
en, že se od církve neoddluje. Zde pítomná
doba, a zvlášt vlivy schismatu psobí nejproni-

kavji: bží o sám pojem církve.
U Matje z Janova mžeme dosti zeteln po-

zorovati, jak se jeho názory pod vlivem doby vy-

víjely. Církev jest rozdvojena, vlastn roztrojena.

Mimo Reky, kteí již dávno se odtrhli, na samém
západ dva papežové prou se o nejvyšší dsto-
jenství v církvi, protivníky proklínají, zbožný v-
ící neví, která z tchto církví jest pravá. U Ma-
tje z Janova nkolikrát s malými obmnami vrací

se toto místo: „Pozoruj, co dnes se spatuje, že

totiž ono veliké msto svta kesanského ve ti

ásti jest roztrženo, ímskou na jihu, eckou na

východ. Francouzskou na západ. Z nichž í-
mané praví: Zde jest církev a zde jest Kristus,

Francouzové praví: Není tak, nýbrž my jsme cír-

kev a zde jest Kristus, a vypínaví Rekové ne-

ustále volají: Lžete vy i vy, my jsme církev a zde

jest Kristus. Hle doslova se naplnilo evangelium,

jež dí: V onch dnech budou vám íkati: ,,Hle

zde jest Kristus, hle tam." Ejhle zatmní slunce

i msíce, takže i msto na hoe položené (;= cír-

kev) jest zakryto a v mlhách, že ho nelze vidti,

až do té míry, že z nesíslného množství ke-
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san nesnadno lze koho nalézti, aby si byl jist,

kde jest jediná pravá církev boží, aby se odvážil

písahati a naznaiti tazatelm, kde mezi tmito
temi jest církev a kde jest Kristus. Toto pra-

vím ne o všech, nebo nkteí jsou,
kteí poznali, kde jest Kristus a jeho
tlo . . . A já vím, že v oné ásti, jež se drží

íman, jest Kristus, ale co pravím, pravím
zetelem ke všemu množství tch, již

kdysi sluli kesané; mluvím také zete-
lem k jistot prvotní církve svatých,
kdy bylo zejmo, kde jest církev a kde
jest Kristus; zde však, totiž ve zmín-
ných ástech tchto, naprosto nikde
není takové jistoty o pítomnosti Kri-
stov, aby za ni nkdo mohl odvážn nabídnout

se zemíti . .
/'

To jsou slova dosahu zásadního a ohromného.

Matj z Janova jest si jasn vdom následk ny-

njšího schismatu, vidí trapnou nejistotu všech

zbožných vících, když není naprosto žádné zá-

ruky, kde pravou církev hledati. Ví také, že n-
kteí lidé poznali, kde je Kristus, a pro svou

osobu pipouští, že Kristus jest u íman, tedy

v obedienci Urbanov a jeho nástupc, ale znova

s drazem opakuje, že tu jistoty není žádné. Toto

rozeznáváni pravé církve od církve Urbanovy, pi
níž sice jest Kristus, ale která pece není pravá

s plnou jistotou, pipouští toliko jediný výklad,

který ostatn Matj z Janova jinde podává sám.

Matj z Janova (nehled ani k místm, kde mluví

o církvi Antikristov, jež nemá s Kristovou nic

spoleného), rozeznává vlastn církve dvé.
Pijímaje všecky prostedky k spasení, jež ví-
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cím zde na zemi se nabízejí, tedy zejména svátosti

a j., musí nutn pijímati také prostednici tchto
milostí zde na zemi, a za takovou uznává obedi-

enci Urbanovu.

Ale nutných známek pravé církve Kristovy

nemá ani ona. A Kristus pece slíbil, že své

církve, neopustí, a o pravdivosti jeho slov nelze

pochybovati. Z toho nutn musí plynouti závr,

že žádná z onch sváících se církví nemže býti

pravá, že jí nemže býti ani církev ímská, te-

bas jest pravou prostednicí milostí, že vedle ní

a nad ní musí existovati jiná pravá spolenost

Kristova, neviditelná, nepropadnuvši vlád Anti-

kristov, nedotená schismatem. A na tomto zá-

klad Matj z Janova na rozdíl od tchto tí

církví, na rozdíl od obedience Urbanovy, již za

pravou prostednici milostí uznává, formuluje po-

dle Aug^ustina — a snad i zde dotení zásadami

pátel božích bude lze pozorovati — svj pojem

církve Kristovy jakožto neviditelné spo-
lenosti vyvolených, která má všecky

známky pravé církve Kristovy zmínné v Pism,
která jest mystickým tlem s hlavou — Kristem.

Odtud pochopíme, že lovk tak neskonale

zbožný, jako byl Matj z Janova, klidn se pe-
náší nad dosah svého odvolání, že lovk tak

opravdový nezaráží se nad mravním rozporem
svého odvolání a pesvdení. Matj z Janova pod-

robil se autorit církve, již zde na zemi uzná-

.val, odvolal, a mínní svého nezmnil, ale mohl
tvrditi, že se od církve neoddlil, a stál již mimo
ni, práv ze svého pesvdení k tianu erpaje
odvahu. Není to njaká záludná výhrada, njaká
reservace, Matj z Janova jest poslušen autority,
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odvolává, ale neustupuje od svého pesvdení,
jež jeho pravé církvi neodporuje. A zde jest také

klí k pochopení, jak také v dalším vývoji roz-

chod eského hnutí náboženského s oficiální

církví již jen jeho mravním úsilím musil a mohl

nastati.

Po této stránce vliv pítomné doby, vliv schis-

matu musil míti úinky nejhlubší, jež po Matjovi

z Janova mohly býti jenom stupovány. Také zde

tedy Matj z Janova s dalším vývojem souvisí

nerozlun, i když na další vývoj uplatnily se

i vlivy jiné. Než ješt po jedné stránce jeví se

tato souvislost, stejn zajímavé a stejn dobou

probuzené.

Rozkladný vliv schismatu, viklajícího samými
základy universalismu církevního, zvlášt jedním

ješt smrem pinesl uvolnní. Tíživý tlak auto-

rity, její nivelisace všeho lidského myšlení umož-

nna byla také tím, že užívala universálního a

uniformujícího prostedku — latiny. Odpor nyní

uvolnný musil se jeviti také draznjším než

díve odmítáním tohoto prostedku: papežské
schisma podporuje vzrst vzdlá v a-

telné literatury národní.
Zaátky jsou zde ovšem starší, ale také zde

uvolnní schismatem nastalé musilo pinésti no-

vou vzpruhu, snaha po duchovním a náboženském

uvolnní jednotlivce splývá se snahou po uvol-

nní národním. A také zde Matj souvisí s bu-

doucností.

Starší názory literárn historické spatovaly

projev této snahy již u dívjších hlasatel re

formy, a byl to zvlášt Milí, jemuž ada spis
esky psaných piítána. Toto mínní objevilo se
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mylným, a zvlášt Milí mimo njaké modlitby

esky nepsal. Ale tím souvislost eského snažení

literárního s reformním úsilím náboženským není

ohrožena. eské spisy vzdlavatelné ureny byly

duševním potebám nejširších vrstev, a mužové,
kteí jako Milí, denn mli píležitost s lidem se

stýkati s kazatelny a eským kázáním tmto jeho

potebám sloužiti, nepociovali ovšem nutnosti

initi tak také slovem psaným. Dokladem jest

práv Matj z Janova, jenž píše latinsky, dokud
se s lidem stýká na kazateln, jakmile innost
tato jest mu znemožnna, zaíná psáti po esku
zmínný již spis, nám nedochovány.

Než Matj z Janova není v této píin první.

A nic nemže lépe potvrditi správnost názoru

o vnitní souvislosti všeho tohoto snažení a záro-

ve ovšem i o dalším rozvoji ideí v nm utaje-

ných, nežli to, že innost literárn vzdlavatelnou
jazykem národním nezahajuje žádný kazatel ani

knz, nýbrž laik Tomáš ze Štítného.
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Ani probuzení národní literatury vzdlavatelné,

a jím již našemu hnutí náboženskému pibývá
další význaný rys z tch, které ho iní eským
a pozdji husitským, není ješt zjevem ojedinle

eským, nýbrž jen samostatným ramenem širo-

kého proudu svtového. Ani nyní ješt, jak víme,

nesnesitelný tlak dusivého ovzduší církevnického,

tebas nyní schismatem pispíval již k probuzení

národních individualit, nepozbyl svého universál-

ního rázu, pirozen tudíž ani odpor proti nmu
nepestával se jeviti universáln, teba již týmiž

vlivy zaínají se v nm silnji hlásiti prvky ná-

rodní, které teprve dalším vývojem., a ne všude

stejn, pispívají k jeho uritému rozrznní a

zesvéráznni.

Také všude jinde pozorujeme již od delší doby

stejné nebo podobné zjevy, svým pvodem ovšem
starší, jež však, ze stejných základ vzíkajíce,

stejn se vyvíjejí. Vedle nmecké mystiky pede-
vším také národním jazykem pstované, která sem

náleží, a se již díve zaíná volnji rozvíjeti,

staí vzpomenouti nkolika jmen, která nás také

jinak mohou zajímati, jako jest v Itálii na p.
slavný kazatel, jehož již pi zjevu Milíov ne bez

možnosti njakých bližších styk a vliv vzpo-

menuto, Simon Fidatus de Cassia a jeho
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Žáci, nebo v Porýní a Nizozemsku Jan R u y s-

broeck a Geert Groot aj., abychom po-

znali, že ani vnikání národního jazyka do litera-

tury nábožensko-obrozenské u nás není zjevem

ojedinlým. Tito mužové vedle pilné innosti ka-

zatelské rozvíjejí namnoze také rozsáhlou innost

spisovatelskou, která však, pokud tak oni sami

již neiní, zásluhou pekladatelské innosti jejich

žák zaznívá také jazykem lidovým. Také

oni velmi ostrými výtkami obracejí se proti po-

kleslé mravnosti souasné, také oni horlí pro asté
pijímání, a také u nich, aby analogie byla úplná,

dostavují se již ovšem prvky proticírkevní, ale

také již tém kacíské (Ruysbroeck), jako v-
bec i zde mžeme jen potvrditi pravdivost vty,
že hranice mezi mystikou církevní i kacískou

byly vždy velmi pohyblivé.

Zvlášt onen posledn jmenovaný Geert Groot,

potomní zakladatel náboženské, ale sociálními

prvky siln podbarvené spolenosti „Bratí spo-

leného života", mohl by nás i proto zajímati,

že podle jedné, bohužel málo urité zprávy

pobyl také v Praze, a pobyt ten, je-li zpráva

spolehlivá, náležel by nejspíše do doby nejvt-

šího rozkvtu innosti Milíovy, takže by tyto

vlivy byly potom mohly psobiti na jeho vlastní

konversi r. 1375, kdy ze svtáckého majetníka

dvou tuných prebend kanovnických stal se,

vzdav se i soukromého jmní svého, chudým ka-

jícníkem a — a neknz — horlivým kazatelem.

Ale i pak bylo by to více zajímavé než dle-
žité. Pi zjevu tak obecn rozšíeném není teba
a snad není ani možno mluviti o njakých vzá-

jemných vlivech. Jest to jen další doklad, že

Sliirka pednášek a rozprav VI i^ Up, ]0
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dusné ovzduší stejnými životními podmínkami

povolávalo v život stejné zjevy na místech

nejodlehlejších, ili, jak to pkn ekl Haller,

bží o myšlenky vyrostlé z téže pdy a do-

spvši na výsluní djin souasn, ale neodvisle

k rozvití.

Mystická literatura, kterémužto odvtví vtšina

spis onch muž náleží, zstávajíc z píin, kte-

rých již bylo nebo ješt bude doteno, jakožto

nejvýstižnjší výraz nálady dobové stále, ano vždy

více oblíbena, i když není ješt pstována jazykem

národním, zstává vždy zvláštním projevem sou-

asného cítní i pevládajících nálad, a je-li po

této stránce vždy mítkem duchovního života

stedovkého, nemohla ovšem nenalézti si cesty

k nám. Vedle rukopisného rozšíeni jednotlivých

oblíbených traktát mystická literatura stedovká,
ješt než se stává jazykov národní, mže i na

naší pd vykázati se nkterými ušlechtilými

plody samostatnými. Z nich nás zde mže zají-

mati spis, o jehož oblib vedle ohromného ruko-

pisného rozšíení mže svditi, že hned po vy-

nalezení knihtisku dokal se vydání tiskem. Jest to

granátové jablko — Malogranatum, spis ve

form dialog-u uvažující o pednostech i povinno-

stech života eholního ve stupni zaínajících, pro-

spívajících a dokonalých, a tím také mysticky jed-

nající o život kesanském vbec a hlásící se pi
vší zdrželivosti do smru reformního mimo jiné

i tím, že za prostedek zdokonalení života kesan-
ského doporuuje asté pijímání. Tradice klade

— sotva bez oprávnní — vznik díla do kláštera

Zbraslavského, jehož ušlechtilému snažení literár-

nímu pibývá tím nový vynikající lánek; doba
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vzniku dá se uriti kolem polovice 14. stol., jist

ne ped r. 1335, pravdpodobn déle po r. 1340.

Ale ani v národní, esky psané literatue ne-

chybí již v dob o nco starší nábh k podobné

innosti, ale jen velmi nesmlých a neumlých,

tak že pi vší své cen literární a pi všem vý-

znamu historickém existence jejich nic nemže
zmniti na faktu, že první, kdo tímto smrem
u nás psobiti zaal, jest Tomáš ze Štít-

ného. Nebží zde toliko o prioritu asovou,

nýbrž o hluboké rozdíly i ve vci i ve významu,

jak se proti dívjším neobratným pokusm pro-

jevují v této innosti Štítného. Nehled ani k to-

mu, že jest uvdomlým a chtným pokraováním

v reformní innosti pedcházející, že k eskému
duchu nkterých reformních spis dosavadních

pináší také eské slovo, novota a tím i význam

její netoliko v tom, nýbrž pedevším v tom spo-

ívá, že jest to prvý soustavný a zamýšlený

pokus o zpístupnní kesanské nauky a tím

o prohloubení celého života. V innosti Štítného

pihlašují se nové prvky, jest to pokus získati

opravnému smru nejširší vrstvy, také, a zvlášt

venkovské, a vlastn již do jisté míry pokus

o prolnutí ueného snažení cítním lidovým ; ne-

bo Štítný, a sám náleží vrstvám vzdlaným,

mže pece také býti oznaen zástupcem lidového

živlu v našem náboženském vývoji. A práv proto

tím více jest litovati, že zpráv o jeho život jest

tak málo.

Rokem jeho narození byl nejspíš 1331 nebo

1332, a jenom se znanou pravdpodobností, ni-

koli s plnou jistotou, lze za jeho rodišt poklá-

dati tvrz Štítné v kraji Táborském, jež urit byla
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jeho majetkem. Ale skoro se mi nyní zdá, že bych

pece jen ml ponkud opraviti výrok, že Štítný

na dráhu, po níž se dal, vstoupil první. Aspo
v jistém smru, a ovšem v kruhu mnohem užším,

Tomáš ml pedchdce, a tím byli jeho otec

i matka. Upímná vdnost i láska znjí jist ze

slov, jimiž Tomáš vzpomínkami na mládí odvod-
uje vznik i dialogickou formu jedné ze svých

knih: „Vzpomínaje, kak mi jest z mladu milo bylo

cos bu slýchati kesanských vcí od otce svého

i matee, pro nž jsem pak i v písma pišel

u nkakú známost, vymyslil sem knihy tyto, ja-

koby dti tázali otce a otec jim odpoviedal." A
piteme-li, jak ješt po letech vele vzpomíná

tklivých slov své babiky, „jež jest byla pedobrá
žena v poestné sprostnosti", neubráníme se pe-
svdení, že vzpomínky tak srdené mohly se

táhnouti jen k mládí ztrávenému v domácnosti

prosycené teplem lásky a spokojenosti, jejíž vlivy,

položivše základy jeho vzdlání, pomáhaly také

urovati smr budoucího vývoje mladého hocha.

Vyššího vzdlání poskytla mu universita Praž-

ská, jejímž asi záhy po založení stal se lenem, a
doby tchto studií blíže uriti nelze ; sám zmiuje

se pozdji: „neb sem piln z své mladosti rád

etl o tom, rád mistry slyšal," a jinde vyznává:

„a nejsem i jeden mistr, a sem byl i ztrávil

v uení prvá léta své mladosti." Hodnosti akade-

mické tedy nedošel a nepochybn vbec dojíti

nechtl. Co Štítného tak krásn karakterisuje, co

mu dodává jistého rysu tém moderního, jest

práv — ovšem vedle snahy poskytnouti pouení
jiným — pedevším snaha pouiti sebe. Štítný, a
sám si toho není vdom, ano i pohrdliv mluví
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o tch, „ješto se vždy uie, ale nikdy k konci

uenie nepijdu," sám pece, arci v jiném smyslu,

není nikdy na konci svého studia, touha po vzd-
láni provází ho stále, a jako svých spis neustává

pepracovávati a upravovati, tak také každá úprava

další jest zárove svdectvím dalšího rozvoje jeho

vzdlání. A jest v tom snad i nco symbolického,

že ani zevn nechtl jaksi konec svého vývoje

oznaovati pijetím hodnosti akademické.

Máme-]i však pro dobu jeho mládí a jinošství

aspo narážky, pro další dobu nkolika let jsme

úpln beze zpráv. Patrn Tomáš tenkrát ujal se

správy svého zboží, a v klidu venkovského zá-

koutí, nerušeném žádnými dalekosáhlými pevraty,

zapadají i zprávy o nm. Zdá se, že njaký as
aspo ve spolené domácnosti s ním byly jeho

ti sestry Dorota (ped r. 1373 provdaná za Odo-
lena z Chlumu u Sedlan). Anna a Peltrata, která

se po r, 1384 stala správkyní Rožmberského špi-

tálu v Teboni, v kterémžto úad, osvdivši se,

pežila bratra (posledn se pipomíná r. 1414). Pi
chudých zprávách o život Tomášov zvlášt tato

zmínka není bez ceny. Mže zajisté vedle jiných

zpráv svditi o njakých, teba blíže neznámých,

stycích také Tomášových s pány z Rožmberka,
jimiž by zase dala se vysvtliti (lépe než jinými

okolnostmi jeho života) i patrná jeho nechu ke

králi Václavovi i snad jakási jeho, teba nepatrná

a lehounká, vdomost o mladém humanismu, a
ovšem ani on za njakého stoupence tohoto smru
prohlašován býti nesmí.

Ale tebas nerušen pohnutými událostmi zev-

ními, bez bolestných vzrušení a otes pro To-

máše nebyl ani tento klid venkovského zátiší.
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V této dob zemela jeho cho, a tebas ani

o ní nebylo bližších zpráv, nelze pece pochybo-

vati, že její smrtí bylo perváno manželství šastné,

jak svdí krásná slova, jimiž Štítný již ve svém

nejstarším zachovaném sborníce pipomíná dtem
její památku: „Vidíte to a vidli ste, kak máti

vaše darmo vás milovala, a vy jí nic dobrého

prvé byli neuinili . . . Protož vždy pomnte na

svú matku, jist ež jest vás snažn odchovala a

milostiv, vtší prací, než mnohé matery inie

;

a proste boha plnu žádostí, a jí buóh ráí milostiv

býti a dá se jí za odplatu. A jest ona božím

zpósobem sešla s svta, nema jejie pamt sníti

proto s vašich srdcí a jejie milost."

Snad také jinak událost tato nezstala bez vlivu

na další rozvoj jeho innosti. Aspo Štítný sám

na tomto míst pipomíná také: „A chcete- li zna-

menati, i já také miluji vás; by pro vy nebylo,

velím, bych živ byl jináejie." Štítný zajisté cítil

povinnost nahraditi dtem také matku, a tebas

tento zetel nebyl jediným, ani snad vlastním po-

pudem k jeho odhodlání spisovatelskému, zstává

pece stálým vdím motivem jeho innosti.

Ze pti dítek z onoho šastného satku vzešlých

však jedno zemelo záhy, dv dosplejší dcery

ješt ped r. 1380. Snad i tyto rány osudu, ale

pedevším nepemožitelná touha po vzdlání a

innosti spisovatelské pimly Tomáše, že r. 1381,

pronajav své jmní, se zbývajícími dtmi Janem a

Anežkou odebral se do Prahy. Než žádaného

klidu k vdecké práci nedokal se hned. Již roku

1390 pro neplaceiií nájmu byl nucen uvázati se

ve tvrz Štítné a „panovati" tam až do náhrady

škody.
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Jak nemilé bylo mu toto vyrušení a jak rád

se Tomáš vracel k zalíbené innosti, patrno z toho,

že v nejbližší dob nepovšimnul si ani mnohem
vážnjšího nebezpeenství, které mu co do jmní
hrozilo. Zatím totiž zemel nájemce bez ddicíi,

jmní jeho i zástavy Stítenské zmocnil se mark-

rabí Jošt, od nho markrabí Prokop, jenž zas

prodal jiným. Ale také král pihlásil se s nároky

na jmní odumelé. V právním jednání o to vznik-

lém nkolikrát uinno prohlášení, aby se pihlá-

sil, kdo má nároky. Pihlásili se jiní, Tomáš ni-

koliv, snad pro práci ani o niem nevda. A tak

když jiní odporníci práv svých neprokázali, a je-

diný, kdo právo ml, ani se nepokusil ho uplat-

niti, byla odúmr a s ní také jmní Tomášovo
(dne 8. ervna) 1392 pieno právoplatn králi

Teprve nyní, když již vlastn proces byl ztracen,

dovdl se o vci Tomáš a pihlásil se se svými

nároky. Král Václav zachoval se šlechetn. Pes
to, že rozsudek byl již vynesen, pipustil r. 1393

nové jednání, ale trvalo dosti dlouho, nežli Štítný

(teprve 16. ervna 1394) svého jmní se opt do-

mohl. To asi je druhá píina jeho nechuti ke

králi Václavovi, a jemu vlastn nelze nic vytý-

kati, a Štítný svou nehodu zavinil sám.

Od té doby mohl již nerušené oddávati se své

oblíbené innosti, zemel uprosted práce r. 1401

nebo 1402 snad v Praze.

Nepotebuji snad vysvtlovati, pro jsem se

u tchto nkolika životopisných dat zdržel pon-
kud déle. Jsou pouná i pro poznání osobnosti

Štítného, i pro zachycení nkterých aspo vliv,

pod nimiž jeho innost se vyvíjela P»^s nkteré
lidské slabosti jest Tomáš zjevem opravdu úcty.
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hodným, ale také vynikajícím, a to netoliko v d-
jinách našeho vývoje, nýbrž i z nejznamenitjších

své doby vbec. Muž písných zásad mravních,

stejn písný k sob jako k jiným, ale pece ne

mrzutý nenávistník života, zcela pohroužený a

nkdy na vlastni škodu oddaný svému vzdlava-

telnému úsilí, ale pi tom ducha naskrze praktic-

kého, vzorný otec a vzorný kesan, ale pes to

nebo práv pro to o opravu církve usilující, syn

své doby, již však perstá. Jak hned uvidíme,

jest pímým žákem Milíovým, a to jedním z nej-

nadšenjších. Sebeobtavý altruismus Miliv, je-

hož ve všem pidržeti se nemohl — také o tom

bude hned e, — u Stítiiého objevuje se vtlen

ve šlechetné nadšení svým vdním, stále množe-

ným, prospti jiným. Podléhá vlivm své doby,

ale brání se jim a vždy si zstává vdom svých

praktických cíl, a již proto, vycházeje z hnutí

pedcházejícího a souasného, také je sbližuje s vý-

vojem dalším.

Souvislost s minulostí mžem.e v nejednom

smru pozorovati. Jist jest zajímavé, že jednou

z prvních, ne li vbec první jeho prací literární,

jest eské zpracování Augustinského spisu O bo-

jích hích se šlechetnostmi, jako i po-

zdji asto se vrací k pekladm dl Augustino-

vých i jeho cyklu, a jako také Augustin jest ze

spisovatel nejastji u Štítného citovaných. I zde

zajisté bží nkde o citát z druhé ruky, ale nelze

pochybovati, že ze spis Augustinských mimo ty,

jež zpracoval, i jiné z vlastní etby znal, ano práv
Augustin to byl, který v nm utvrdil starší od

hodlání psáti eské spisy vzdlavatelné: „Rózo-

chviloj m jedno kázánie .sv. Augustyna, ež budu
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udatnjie psáti eské knihy, ješto píslušejí k sv.

Písmu" piznává sám.

A nálada doby pispívá také k probuzení iiných

jeho literárních zálib. Dusné ovzduší, o nmž již

tolikráte byla e, jako ji samo rodí, tak stále

nejvhodnjší etbou iní literaturu mystickou. A
tak Štítný horliv obrací se k vynikajícím mysti-

km všech smr a všech dob, a vren své zá-

sad erpati pouení odevšad, pekládá a zpraco-

vává spisy obou pedních zástupc mystického

augustinismu Paížského, jako jsou Hugo a Ri-

chard a S. Victore, stejn jako ho poutá ádová
mystika františkánská, a jest jejím zástupcem

slavný „doctor seraphicus" Bonaveniura, nebo

povstný inquisitor kací David bosák (z Augs-

burka). nebo jeho slavnjší žák Berthold e-
sensJ,'ý, jako jeho pozornosti nemohl ujíti ani slavný

Cisterciák a nejvtší mystik stedovký svatý

Bernardy jeden ze spisovatel Štítnému nejo.blí-

benjších, a jako ho zajímá i nejmodernjší v tu

chvíli mystik anglický Robert Holkot professor

Oxfordský (ý 1349), nebo nejvýznamnjší v tu

dobu mystik nmecký, „bratr Tohodoben", domi-

nikán Jindich Suso (f 1366), a jako jeho obliby

dochází i zástupce domácí produkce v tomto

smru, autor Maloíí"ranata.

U Štítného však jeho záliba v mystice není

pouhým hovním nálad doby, odpovídá také filo-

sofickému pesvdení tohoto umírnného realisty,

kterýžto filosofický smr nikdy neml k mystice

daleko, a najdeme ješt pozdji vysvtlení, pro
práv mystika stala se Štítnému i mimo vlivy do-

bové útchou a potebou. A ostatn dostateným
zdvodnním vnitní poteby jeho mystických zá-
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lib jest ta okolnost, že jeho peklady z uvedených
autor nejsou zpravidla skutenými peklady ve

vlastním smyslu slova, nýbrž jakýmsi zpracová-

ním; nepekládá doslovn, nýbrž voln, vypouští

i pemisuje jednotlivé ásti, pidává myšlenky
své, jak se práv jeho úelm kdy hodilo, takže

pi stedovkém pojímání originality i tyto práce

smjí do jisté míry initi nárok na oznaení za

vlastní práce Štítného. Ano bylo by, kdyby práv
nebželo o zjev ve stedovku tak obvyklý, možno
i íci, že také zde Štítný mohl by platiti za uitele

Husova. Jest to týž zpsob, s jakým pozdji ve

svých eských spisech Hus užívá Wyclifa, uvá-

dje jeho myšlenky sice mnohdy snad ani nevda,
ale vybíraje z nich, i když jeho díla doslovn pe-
kládá, a vypouštje a prokládaje je myšlenkami

svými, jak to práv Hus, jenž jako myslitel nijak

Štítnému nezadá a jako stylista ho arci neoby-

ejn pedí, svým obdivuhodným zpsobem do-

vedl.

Zárove však postupné vystupování jednotli-

vých tchto jmen i rostoucí poznávání jednotli-

vých apis tchto autor jest nám spolu dokla-

dem i rostoucího vzdlání jeho vlastního, k nmuž,
jak víme, Tomáš, hledal píležitosti vždy a všude.

Vedle etby a pemýšlení dalším pramenem byl

mu styk s uenými lidmi, a nebyli to poslední

uení lenové tehdejší spolenosti, s nimiž že se

stýkal, mohl se honositi. Býval posluchaem Wald-

hauserovým, Matouš z Krakova náležel mezi jeho

literární pátele, samému arcibiskupovi Janovi

z Jenštejna ukazoval své spisy, korrektor kléru,

nejspíš Vojslav, nkdy spolupracovník Milív,
vdl o jeho innosti ode dávna, a také M. Fráa
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(z Benešova), kdysi úedník papežský, potom
vlivný prelát pražský, chválil jeho innost. M.
Vojtch Rakv byl mu pítelem obzvláštním,

jemu vnoval své první soustavné zpracování

svých zásad o povinnostech kesanských, z ásti

i proto, aby slavné jméno bylo dílu jeho záštitou

ped útoky nepátel, u nho hledal a nacházel

pouení v obtížných a záhadných otázkách.

Nade všecky však psobil na Milí. astokráte
vrací se v jeho spisech vzpomínka na Waldhau-
sera i Milice, a vzpomínky jsou zárove obranami
jejich innosti. Vzpomíná, jak ábel mnichy „za mé
pamti bieše vzbudil proti Kunrátovi, šlechet-

nému pravdy božie kazateli, kúc, by byl apo-

stata, ež falešného duchovenstvie lest ukazoval a

uil, coj' pravda; tak i protiv dobrému Milíovi;

a ješt zlí zle o nich mluvie, ale kivdu. A jsú

také, ješto by rádi, by i to bylo, ješto já píši,

utopeno, ješto se jim chce, aby jen sami múdi
vidieni byli." A ješt krátce ped smrtí vzpo-

míná: „A jist, že je to tak bylo proti knzi
Kunrátovi a_knzi Milíovi, jenž sta v Praze byla

ctná, vrná a statená kazatele slova božieho,

jeden Nmcóm a druhý Cechóm : že mluvili proti

tomu, že v svatých staviech nesvat bydle, mnozí
emi hrdými a nepravými jako hromem proti

nim bili, a a ješt zle mluvie o nich ti, jenž

zlému kú, by nebylo zlé, a pak jim dobrým kú,
že zlí byli." A jist tyto muže, a zvlášt Milice,

ale již také sebe (jak již i první výrok naznauje)

míní Štítný, když horše se na pokrytecké mnichy,

opakuje myšlenku Matje z Janova: „mrzí je

každý kazatel dobrý neb kterýžkoli dobrý
lovk, jenž rozumí jich zablúzení; rádi by ho
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i kacieem uinili, aby mli své lsti vtšie svobo-

denstvie."^

Jestliže však již z tchto slov jest patrná nejen

veliká úcta, ale také plný souhlas s inností tchto

muž, Milí pece pro Štítného znamenal ješt

více, z nho erpal netoliko pouení a povzne-

sení, nýbrž pímo povzbuzení k innosti vlastní,

a také zde máme to potvrzeno jeho vlastními

slovy. Již tém na samém sklonku svého života

a své innosti Štítný, mluv o manželství, pipo-

míná, že lovk i neženat, mže vychovati mnohé
zdárné dti — duchovní: „x^Vni je byl knz Milí
bez nich; by nebyl on, snad by i tch všech

knih nebylo, které sem já psal."

Nelze z tchto slov uzavírati, jak se nkdy stá-

valo, že Milic Štítného k innosti literární pímo
vyzval. Tomu odporuje Štítný sám, jenž pi ob-

dobném výkladu ve starší redakci svého díla for-

muluje svj pomr k Milíovi takto: „Ani Milí
bez nich bude; neb kdyby nebylo jeho k á z á n i e,

snad by nebylo i knih tchto. Neb já první nebyl

bych se k písmu tak obrátil. A co jest pak sta-

tenjších hnulo s jím k dobrému svému." —
Ne tedy pímé vybídnutí Milíovo, ale jeho ká-

zání, jeho svtlý píklad to byl. který Štítného

k innosti literární pohnul, jak zde výslovn pi-

znává. Ale ani toto výslovné piznání nepovídá

nám vlastn mnoho nového, potvrzuje toliko, co

i bez nho z celé innosti Štítného jest patrno.

Štítný pvodn, když zaal psáti, ml pedevším
své dítky na mysli. Jim jsou ureny jeho R_e i

besední, krásný, ze vzpomínek na vlastní šastné

mládí vzešlý a neobyejn šastný pokus o pro-

stonárodní výklad svtovélio názoru i nauky ke
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sanské, nebo lépe jakási theodicea Tomášova, ^ v

snad nejfilosofitjší, i když ne ve všem pvodní
.j
y^ '

dílo Štítného; pro své dti shrnul své názory o zá-
""

kladních povinnostech kesana ve své Knížky
ses t e r_y o obecných vcech kesan-
ských z r. 1376, pro n pozdji tuto látku pe-
pracovával, pro n a zejména pro dceru Anežku
podnikal i jiné práce literární, zvlášt také po-

slední, již nedokonené zpracování látky knih še-

sterých v konenou redakci. Tak vznikla dlouhá

ada jeho prací, jichž výtem nebudu unavovati,

a jež jsou bu celková zpracování souvislé sku-

piny otázek, zpracování samostatná i peložená,

nebo díla jednotou úelu ve formu knižní spojená,

„knihy", jak je jmenuje Štítný sám, bu jednotlivé

„knížky" ili traktáty podrobnjším otázkám vno-
vané, zpra iridia zpracování cizích myšlenek. Štítný

není tu originální v nynjším smyslu slova, ale

ovšem smí initi nároky na originalitu ve smyslu

stedovkém. Koncepcí i provedením na mnoze
jsou to jeho vlastní práce, i když ml nkdy pro

n vzor, i když nkdy reprodukuje toliko práce

cizí. Ale zpravidla i tu prokládá je úvahami vlast-

ními, jež se stídají s cizími nebo je prostupují, jak

toho žádal vzdlavatelný úel, asi nco podob-

ného (arci jen základní myšlenkou) jako Tolstého

Kruh etby.

Avšak teba pedevším na své dítky myslil,

Štítný ovšem ani jiných tená nevyluoval, ne-

vyhýbal se tomu, aby práce jeho dostaly se do

rukou širšího obecenstva, naopak pál. si toho. Již

v nejstarší redakci svého díla o povinnostech ke-
sanských praví, že ji skládal „prvním úmyslem
pro své dti, a potom všem, kdož by kdy kterým
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se z nich slovcem upamatovali k dobrému"^ a míst

podobných lze nalézti v jeho knihách bez potu,

kdyby pak ani to nestailo, ukazuji to nejlépe

i zpracování ne již pro dti. nýbrž pímo pro ve-

ejnost urená, jako jest vedle jiných, jež pozdji

poznáme, jeho pedposlední redakce známého

thématu : Knihy nauení kesanského
z r. 1400.

Novota tohoto poínání narazila však záhy na

silný odpor. Hned bylo dosti protivníkii a nepátel.

o nichž se Štítný vyjaduje: „rechnie a vrí pyšní

na m anebo hlúpí, ješto vše hyzdie, jemuž ne-

mohu sami rozomti, ež píši esky", a kteí ze-

jména vytýkali, že Štítný píše jazykem lidu a že,

a není mistrem, píše spisy obsahu náboženského.

M. Vojtch Rakv, jehož jméno, jak víme, Tomáš
sám chtl míti záštitou, nebyl z nich, schvaloval

innost Štítného a hájil j^í, ale Štítný dovedl se

také hájiti sám: „A liénie-liž lépe esky ísti dobré

na hradiech neb kdežkolivk a v ta doba aspo
mieti k bohu dobru žádost, zapomenúc zlé milosti

smilné, aneb klevet na besed, aneb sváróv?"'

Ale k tomuto i jiným podobným dvodm piro-

zeným pistupují také závažné dvody jiné, z Písma

a staré praxe: „i sv. Pavel, komuž jest epištoly psal,

psal jest jejich jazykem, Zidóm židovsky, Hekóm
hesky. Sv. Jeroným babám psal a vyklad písmo

z neznámého jazyka" . . . „Král Asverus jml roz-

liných jazykóv písae, aby lidu svému každému

azykem jeho psal své listy, a Písmo to pipomíná:

pro by pak pán Buóh i Cechóm své vole nepsal

a nenapomínal jich písmem užiteným?" A pro ty

pyšné, kteí haní, nerozumjíce, má pádnou od-

pov: „Múdejší tomu rozumjí, a že tak vzácen
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jest jemu [Bohu] ech jako latinník; by chtli,

dobe by se toho vleptali na sv. Pavlu".

Námitka, že lid obecný tomu nerozumí a o po-

uení nestojí, pro Štítného neplatí. Ví, že tomu
není tak, a kdyby i pravda bylo, nic to nezna-

mená: „Protoliž mostóv nedlají," táže se, „že by
nemúdrý mohl upadnuti s nho?" Uznává sice ob-

tíže svého podniku, cítí nesnáze prvých zaátk,
pochybuje druhdy i o své vlastní zpsobilosti,

omlouvá „svú malost", ale to ho neodstrašuje,

útchy mu dodává Písmo i prostý rozum: „A zdali

jest i oslice pravdy nepovdla Bálamovi duchem
svatým? a zdali i po shnilých žlebiech netee
druhdy voda istá?" A vzpomínaje legendy, jak

sv. Pavel, sbíraje díví na ohe, aby s druhy se

ohál, uštknut byl hadem, ale beze škody, dodává

:

„A protož nechžt m had i uštne, a já sbierám

tyto tieštky k dobrému ohni, abych se i s vámi
shél, i ufaji v Buóh, že se zhojím, jakož sú se zho-

jili i jiní."

A nejmén již váží námitka, že píše, nejsa mi-

strem. Nkolikrát v rozliných obmnách vrací se

stížnost: „Ale divné jest do nkterých, že nechtie

znamenati, pravdalij, c o se praví, ale jen chtie

vdti, k t o praví," a hojné doklady o tch, kdo

psali, nemajíce uených hodností, zaruují mu
oprávnnost jeho odhodlání: „Brigita bába a Milic

nemistr psali knihy, ani je ten chtl uený sluti,

který psal knihy tyto."

Jakkoli však z tchto výrok, jejichž poet
snadno bylo by lze rozmnožiti, vyplývá nade vši

pochybnost, že Štítný byl pesvden o poteb
i dvodnosti eského spisování, bylo by pece
nesprávné, dosah tohoto jeho pesvdení podle
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dnešních našich názor peceovati. Nebží o obra-

nu eského psaní vbec, nýbrž práv o obranu

smru, který zahájil sám. Praví výslovn: „Ano
mnozí rádi by eské knihy zatratili a tož jen dobré.

Onm básním, jimiž smilní viece se v svém smil-

stv rozžehují, nic nedjí, aneb ješt ponúkají, aby

svt byl vždy milován protiv zapovdí boží."

Štítný tedy vdom a v plném vdomí zodpo-

vdnosti píše po esku, ale jazyk není mu úelem,

nýbrž toliko prosUedkeni^ hlavní vcí jest obsah

spisu. A práv po této stránce jest psobení jeho

nejdležitjší, zde vyplývá pímo z poteb doby.

stává se zárove projevem oné snahy po vyma-

nní z tlaku dusného ovzduší, navazujíc vdom
a úeln na to, co vykonali, kdo pišli ped ním.

Není nahodilé, že také v obranách spisovatelské

innosti vStítného setkáváme se se jménem Milí-

ovým. Také zde jest si Štítný vdom své sou-

vislosti s Milíem, teba se dostával dále, a byla-li

to kázání Milíova, která ho k této innosti pod-

nítila, dala mu pece také více než pouhý popud.

A opt jest to Štítný, jenž to prozrazuje sám. Jest

to jedna z nejvelejších vzpomJnek na Milice, kde

Štítný, dotýkaje se slov evangelisty Jana, praví,

„O s kakú žádostí kázáše jednu šlechetný Milí

u sv. Jiljie u Praze slovo toto! To plápoláše silný

duch z nho v boží milosti, mnohoj tu vydal oho-
vých slov. A já v tej památce jakéž takéž, mnoho

opust, chci e mluviti sv. Jana.'^

Jest to pímé potvrzení, že chce ze vzpomínek

vybaviti si ono kázáni Alilíovo a podati je, ne-

toliko vcí, ale také formou chce následovati pí-

kladu Milíova. Štítný tedy vdom vstupuje do

služeb kazatelské nálady dobové, pomáhá ji udr-
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žovati, ano svou inností stupuje ješt její nevy-

slovené dsledky: a laik, pejímá ást povinností

knžských, ujímaje se slova ku kázání. Jeho celá

innost literární jest vlastn projevem celé této

nálady kazatelské.

Ješt- v jednom z posledních svých zpracování

známého thématu — jsou to Knihy nauení ke-
sanského z r. 1400 — vyslovuje Štítný tuto zá-

sadu: „Ani jen kazatelé mají lid uiti, ale móž
každý vésti i uiti družce svého, dti své, ele
svú, ne týmž obyejem, by stoje jako kazatel nad

jinými, ale móž mluviti k jiným, jako jsa z nich

jeden, a s nimi rozmlúvati, neb na dobrých kni-

hách nebludných ísti jim hodné, a proto sprost-

njších kazatelóv nehanje, a uie a káží nižším

rozumem. A ehož by dobe jist nebyl, neu toho,

neb dv máš uŠi, aby slyšal, a jen jedna ústa, aby

mluvil, a mnohos snad slyšal, jemuž nemóžeš roz-

umti."

Slova ta psána jsou v dob, kdy již — bude

o tom ješt zmínka — stanovisko Štítného znan
se zmírnilo; ale také zde, pes ohrazení, že si ta-

kový pouovatel nemusí vésti jako knz na ka-

zateln, i z celé souvislosti, i z omluvy, že tím

sprostnjší kazatelé nemají býti hanni, jest pa-

trno, že Tomášovi tane na mysli opravdové pso-

bení kazatelské, jak to ostatn i jeho názory i jeho

innost starší ukazují ješt zetelnji.

Jestliže již v Knihách šesterých praví dtem,
že etba v nich má jim posloužiti zvlášt „v svátky

doma ve vsi, kdež ani kázánie bývá ani nešpor", a vi-

dí-li tedy opravdu ve své tvorb náhradu za kázání,

r. 1 392 spisuje své ei nedlní a svá-

tení, jež nejsou niím jiným než postillou

Sbirka peduáiek a rozprav. VI. i. lO. 13
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z péra laikova, sbírkou kázání, pi emž nic ne-

vadí, že ze znané ásti jsou to peklady a zpra-

cování eí cizích (i Milíovy zmínné), nebo úel
a pvod celé práce jest tu rozhodující, a ten ji

iní nejzetelnjším projevem této snahy Štít-

ného, jíž ostatn, jak již eeno, všecka jeho práce

jest urena.
Látka, k níž Štítný ve všech svých prácech

znova a znova se vracel, dá se vyjáditi schéma-

tem: pomr lovka k Bohu, k sob a k svtu,
a jist jest karakteristické, že tento výklad tane

mu na mysli od samého zaátku jeho innosti.

Jeho spisy tedy v prvé ad mají úel vzdlava-

telný; praktický smysl Štítného všude tu vystu-

puje do popedí, zárove však spisy jeho jsou

svdectvím, že ani název, který mu v novjší dob
byl dán, „praotec filosoíie eské", není nezaslou-

žen. Již úel spis jeho odhaluje také jeho filoso-

fický základ, bží o vyložení a zdvodnní ke-
sanského názoru svtového a ovšem také o pí-

stupný výklad veškeré kesanské nauky, kterýžto

úel nkdy zcela oteven se hlásí. Štítný nevy-

mýšlí njaké nové soustavy filosofické, ale jeví se

všude jak duch myslící, hluboký, opravdu filoso-

ficky založený. Jeho filosofie jest filosofie schola-

stická, ale zde jeho postava vztyuje se k vý-

znamu širšímu než pouze národnímu, ekl bych,

že Štítný jest první, který filosofii scholastickou

uinil srozumitelnou.

Bývají asto uvádny doklady jasnosti a pla-

stinosti jeho výklad, a jsou to opravdu výklady

mistrovské. Ale snad ješt více záleží na tom, že do-

klad toho druhu lze u Štítného nalézti hojn
snad pi každém nahodilém otevení nkteré jeho
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knihy. Staí na píklad peísti již v Knihách še-

sterých jeho krásné poznámky, jimiž chce zabrá-

niti mylnému chápání slov symbolu o pravici boží,

vrcholící v obraze: „ale mieníme, že jako pravice

jeho jest to nebeské blahoslavenstvie a jako le-

vice svt tento", nebo jeho pístupný dkaz víry:

„Avšak každý, chtj neb nechtj, vždy nemu
viti musí v každém uení, coj' ho na svt . . .

prvé než toho móž rozumem dosieci. A zdali vie

kto, kej' jeho otec, než vru? A kdyby kto ne-

vil niemuž, an by se nemohl i mluviti nauiti,"

anebo výstižné zpístupnní problému zmrtvých-

vstání užitím píkladu o vzrstu zrna obilného

v klas, kterýž „ež asto vídáme jej, i nenie divné"

atd. atd.

Také Štítný podléhá vlivm doby, ale jeví se

pi tom lovkem kritickým, jenž si tyto vlivy

hledí uvdomiti a s nimi útovati. Jeho záliba

v mystice jest, jak jsme vidli, v souvislosti s ná-

ladou dobovou, ale práv ona jest také filosoficky

hluboce opena. Pi vší snaze vysvtliti kesan-
ský názor svtový, pi všem úsilí vyložiti základní

pojmy kesanské. Štítný nemá poteby dokazo-

vati existenci Boha: ,,Malý by to Buóh byl, kdyby

jej který rozum mohl osieci", jest zásada, která

se smyslem u nho astji vrací. Stejn pi vý-

kladu o Trojici praví s drazem: „Avšak ne proto,

bych rozuml, toto píši, ale což rozumiem, to píši.

I pravi najprv, že rozumiem, že nerozumiem, a že

zde na svt jsa, nikdy nebudu rozumti tomu,

kak divn a výborn ta blažená trojice svatá jest . .

"

Boha prost nelze chápati rozumem, nýbrž ci-

tem — mysticismus Štítného, odpovídaje nálad
doby, jest pece uvdomlý.

*
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Také jinde však jemný filosofický a esthetický

smysl pomáhá mu uhájiti vlastního samostatného

stanoviska kritického. Žák Milív pijímá ovšem
i dsledky jeho zásad, jako u Matje z Janova,

také u Štítného setkáváme se s odporem proti

obrazm, pipouští je „jen místo písma lidu obec-

nému", odmítá jejich uctívání, když neplatí tomu,

koho pedstavují, zavrhuje piítati jim zázranou
moc a praví, že obraz jakýkoli „jiného nenie, než

devo neb kámen, a mohla by taká poteba býti,

že bych jej mohl rubati jako devo a ohe z nho
udlati." Ale také tento souhlas se zásadami Ma-
tje z Janova jest jen podmínný, zásadn sou-

hlasí, ale filosofické, a v jistém smyslu esthetické

a zvlášt vychovatelské cítní jeho vítzí nad
písnou pímnoárností Matje z Janova: „Protož

ani jsem z tch, jenž mluví echu, by nemlo
mezi kesany obrazóv býti, mním, že sú upieli-

šili. Neb móžem mieti obrazy miesto písma na

památku takových vcí, ale ne, by obraz mohl
býti které božie podobenstvie". 1 vi stejn smý-

šlejícím zachovává tedy Štítný samostatný úsudek,

a sama tvorba Štítného také jinak podává vý-

mluvný doklad jeho kritinosti, jež nedá se ovlá-

dati bez dkaz, i o jeho upímnosti, pevné a

velé, když se pesvdila.
Nejvýmluvnjším dokladem mystické a apoka-

kalyptické nálady dobové vedle zjev, kterýchž

již doteno, i jiných, jest sv. Brigitta, švédsku sv-
tice, r. 1373 zemelá a r. 1391 svatoeená. Od
r. 1343 mívala vidní, v nichž k ní mluvíval Kri-

stus i Maria, a v nichž zeteln vidíme, jak její

vzrušení práv souasným stavem bylo podmí-

nno. Její revelace jsou plny žalob na zkaženou
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církev, nešetí vysoké hierarchie ani nižšího

kléru, obracejí se proti knžím svtským i ehol-

ním. Naivní dvra ve skutenost tchto styk
a opravdová upímnost revelac psobí podmaniv
i na dnešního tenáe, a byly jist pední ochranou

jejich proti podezení z kacíství, které záhy se

ozvalo a ani po svatoeení neumlkalo R 1387

pinesl revelace její do Prahy Matouš z Krakova.

Od nho asi poznal je Štítný, a na pání své dcery

Anežky odhodlal se zpracovati je po esku. Ale

odhodlal se jen nerad a teprve na sklonku života.

etné podvody se zázraky, jak se v té dob daly,

budily jeho nedvru, jíž ani pi práci nedovedl

zcela pemoci. Výslovné dovolávání se svatosti

Brigittiny a svdectví známých o ni („a byla jest

za mne živa, neznal jsem já jie, ale slýchal jsem

o svatosti její a vídali ji známí moji"), uvádní
Matouše z Krakova, „muže nematného" i chvalné

povsti dominikána Remunda (g-enerálního pe-
vora ádu), zpracovatele revelac, draz na to kla-

dený, že to i ono ekla Brigitte sama Maria, ohra-

zování, že nerad píše o zázracích atd., to vše uka-

zuje, že Štítný tmito dkazy pravovrnosti re-

velac chtl pesvditi jiné, ale chtl pesvditi
také sebe a utlumiti své rozpaky. Ty však pece
jen netrvaly dlouho. Poznav hlubokou mravní

stránku revelac, jejich ethický význam, Štítný pi-

lnul k práci, jíž se zprvu ostýchal, a dokoniv
rychle zpracování pro Anežku, na samém konci

svého života zredigoval svj peklad ješt jednou

pro vrstvy širší. Ani to není pro jeho souvislost

s budoucností nezajímavé, apokalyptická nálada

pozdjšího husitství stojí také z ásti pod vlivem

proroctví Brigittiných.
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Praktický smysl; hluboké založení filosofické a

bystrá kritinost, karakterisujíce veškeru innost

Štítného, jsou to také, jež tvoí i jiná vcná po-

jítka jeho s budoucností mrou vtší, než by se

na pohled mohlo zdáti, i než snad Štítný sám si

byl vdom. S uritých stran bývá asto uvádno
a pi srovnávání Štítného s Husem ve prospch
Tomášv zdrazováno, že se nemínil dliti od

církve. Jest tomu opravdu tak. Štítný skuten
— vrátím se k tomu ješt — nejen nemíní, ale

pímo nechce se od církve dliti, pijímá její auto-

ritu, podrobuje se jí ve všem a ochotn, ale —
a na to by se nemlo zapomínati — Štítný, i když

nemíní se od uení církve dliti, nechce tím

schvalovati všeho, co se v církvi ujalo, nepijímá

praxe církevní, jak se ustálila, a jeho význam
nespoívá v tom, že se od církve dliti nemínil

— toho nemínil, i když se uchyloval, ani Hus, —
nýbrž pedevším a hlavn v tom, v em s teh-

dejší církví nesouhlasil a souhlasiti nemohl. A se

nemíní od církve dliti, Štítný pece není spoko-

jen s jejím stavem nynjším, a již tím nemže se

ubrániti ani dsledkm hlubším. Také Štítný jest

otráven pítomností, odtud vysvtlíme, co zvlášt

v pozdjších jeho spisech jist i vlivem jiných

okolností vystupuje, a co by bylo lze nazvati zá-

chvaty pessimismu, jakási touha po vybednutí
z toho kalu, pání utéci ze svta, pání vyply-

nuvší z jakési ztráty dvry ve zlepšení, o níž

bude zmínka. Ale hluboký jeho duch ani pozdji
nepodléhá vlivm tmto zcela, a v dobách mlad-

ších jsou mu popudem k práci tím silnjší.

Cílem jeho jest obnovení a povznesení života

kesanského prohloubením zásad životních a zna-
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losti povinností kesanských, tedy nová zbož-

nost, opravdová, vnitní, hluboká, v pravd ke-
sanská a již tím obrácená proti zpovrchnlé ze-

vnjškovosti plochého obadnictví církevnického.

Již tírn jest Štítný nucen odmítati podvodné
i chorobné výstelky tohoto stavu. Ve všech dí-

lech Štítného velmi mnoho místa vnováno jest

pove a jejímu vyvracení. Štítný nestaí upozor-

ovati na její škodlivé úinky, a neopomine je-

diné píležitosti, aby neupozornil, jak tžkým hí-

chem jest povra, který však ješt tžším se stává,

zneužívá-li se k nmu vcí posvátných. A dobe
znaje povahu lidskou, více než uenými výklady

dovozuje praktickými píklady i zhoubné následky

i také bezúelnost povry vbec a s posvátnými

vcmi zvlášt.

Jeho doklady — (nezáleží mi zde ovšem na je-

jich cen historické i kulturn-historické, po kte-

réž stránce ovšem knihy Štítného jsou pramenem
velmi cenným, avšak pro nás zde jest tato vlast-

nost vedlejší) — nejsou druhdy bez zdravého hu-

moru, i když nkdy bývá obesten tragikou vy-

pravované události. Odsuzuje kouzla, áry, bo-

boky, hledání rozliného koení pod šibenicí,

uezávání kus šatstva obšeným, i když se dje
„k milosti": „chtiec k milosti uiniti lovka, ui-

nie bláznem, otráviec jej a asto také i života

zbaví''. Mnozí zase „ctie svaté jen pro zdejší od-

platu, práv pohanským obyejem, jako sv. Št-
pána, aby v kon byli šastni . . . Lepší má úad
sv. Štpán, než by komi vládl, ano koni byli

i déve než byl sv. Štpán, ktoj' jimi vládl? Ci-lij

se ten Bohu pronevil, ještoj vládl jimi déve,

žej' odjat jemu jeho úad i dán sv. Štpánu?"
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Stejn odsuzuje povrivé modlení nebo k úe-
lm neduchovním podnikané. Jiní lidé zase uklá-

dají si mimoádné posty za povrivými a zlými

úely. Tak se postí ve stedu v domnní, že to

chrání ped obšením. To byl trest na zlodje.

Štítný tedy míní, že bezpenjší než mimoádný
pst jest nekrást. Nebo vypravuje podle vzpomí-

nek otcových o svém strýci, jenž se mimoádn
postil ve tvrtek, aby nebyl zajat. I stalo se, že

byl pepaden a zabit — tedy ho potkalo nco
horšího, než emu postem chtl uniknouti.

Ale stejn nelíbí se mu pepiatá zbožnost v-
bec, a zvlášt askese eholní i kacíská mu neim-

ponuje, mže býti i nemoudrostí. Vidí v pílišném

sebetrýznní zvýšenou pozornost vnovanou tlu,

a pece více jest dbáti duše. Nevystupuje sice

pímo proti askesi, ale má za to, že staí plniti,

co naizuje církev.

A také jiné výstelky tehdejšího obadnictví ho

neuspokojují. Ve své závti, psané již v letech

osmdesátých 14. stol., ukládá sice dtem jisté po-

vinnosti ku své památce, ale celkem mírné, ze-

jména nepeje si zízení t. zv. vného platu za

svou duši (= nadání na mše), aby dtí neochudil;

pál by si sice, a neukládá, obvyklých tenkrát

ticeti mší zádušních, ale praví výslovn — a to

jest karakteristické pro jeho osobu i pro jeho in-

timní, rodinné pojetí kesanství, — že mu bude
milejší, když dti budou pítomny zádušní mši,

než kdyby jich bylo zpíváno více bez jejich pí-
tomnosti. Také ofry mají po zvyku doby dáti,

ale jen „jednu aneb dvakrát . . . nechce mi se,

byste se mnoho túlali po kostele ..."
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Již zde se ohlašuje, co jinde vystupuje oteve-
nji: Štítný není pítelem pouti, ano jest pímo
proti nim. Mluv o povinnostech stavu panen-

ského, oznauje druhým nepítelem panenské i-

stoty „túlánie po krajích cizích, po uliciech neb

po domiech, a pravdu ku i po odpustciech".

Bh jest tak mocen, aby dal odpustky tomu, kdo

„nechodí po nich pes svt", ale žádá jich „v skrú-

šení a náboženství doma sed, jako biskup aneb

papež tomu, ktož tamto pijde aneb tamto" a do-

kládá: „Mnohot se piházie zlého z túlánie toho".

A ovšem ani odpustky nejsou mu zvláš m.ilé;

sice mínní jeho o nich schválil sám Vojtch Ra-
kv, ale Štítný ani tím nebyl zbaven všech po-

chybností a zvláš nechápal, pro se udílejí i od-

pustky na p. na 500 dní, když pece tak veliké

pokání nebývá ukládáno.

Zvlášt patrný jest rozdíl mezi bžným názorem

církevnickým a Tomášovým zdraznním kesan-
ské lásky k sob i k bližnímu pi almužn ; žádá

pi ní ovšem bohulibý úmysl a pokoru, ale do-

dává ješt jednu podmínku: „Almužny jest dávati,

ale dtí neochuzovati", jak zásadu tuto také jindy

vyslovuje, i ve své závti, nechtje velikými platy

zkracovati dtí — a zde jest vysvtlení, pro ne-

mohl a nechtl v tom následovati Milice, — nebo
této zásady nezíká se Štítný ani vi darm na

úely zbožné. Dobrodiní kostelm nemá se pro-

kazovati na újmu vlastního majetku, nebo ten již

náleží dtem, jež samy, budou-li chtíti, mohou jej

k tomuto úelu obrátiti, zvlášt však nemá se tak

díti na újmu jiných potebných: „Protož již-li kto

chce pro buóh rozdati všecko zbožie v almužnu,

daj radji svým dtem, nemá-li dtí, ale jiným
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pátelóm známým, jimž jest teba snad viece než

kostelu . . . Kostel má dosti a pietel dobrý nebo

sluha chd, nedáš-li tomu, komuž vidíš, ež jest

viece teba, zle uiníš ..."

Pedevším však almužny a dary kostí lm stá-

vají se híchem, djí-li se na zejmou škodu ji-

ných. „Dluh najprve slušie zaplatiti a potom, zbý-

vá-li, almužnu dáti". ^,Tak jest tu veliké rtovo
oslepenie, že by radjše almužny dávali na klá-

štery, nebo kostely stavli, než by zle dobyté na-

vrátili.'^ Zle nabyté jmní ani darováním kostelu

nepestane býti krádeži.

Ale Štítný také dobe ví, že pramenem podob-

ných zjev bývá i ziskuchtivost knží a mnich,
radí, jak se lze vyhnouti jí i podntm k ní. Va-

ruje, aby kdo astji dával knzi dobrovolné dary,

nebo knz hned se pokusí uiniti z nich dávky

pravidelné. Knží ve zpovdech ukládají za po-

kání njakou almužnu nebo obt na mši. Štítný

sic nezamítá toho úpln, ale radí dáti to spíše j i-

nmu knzi, aby tomu, jenž to uložil, nestalo se

pramenem híchu.

Ve všem, co dosud bylo uvedeno, není ovšem

nic pímo proticírkevního, tebas také zde jevilo

se již hlubší pozadí, k nmuž se ješt vrátím

;

jsou to jen známky, jak souasný stav církve

i spolenosti Štítného neuspokojuje, a jak to vše

psobí na vývoj jeho názor. Tím vším arci stoupá

ona již jindy dotená nálada protiknžská, jíž se

ani Štítný neubránil, teba si zde vede velmi

zdrželiv. Prohlašuje sice, že jest dovoleno napo-

mínati knží i mnichy, bloudí-li proti Písmu, ale

pochopíme, pro sám hledí se tomu, pokud lze,

vyhnouti. Cítil zajisté dobe, že svým pokrao-
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váním v innosti Milíov ocitl se již na pd
dosud vyhrazené knžím, a tebas tak uinil

v plném vdomi dosahu toho kroku, nechtl pi-
množovati píležitosti k výtkám proti své in-
nosti.

Snad také pispl i pessimistický názor Štít-

ného na možnost opravy, jeho ztráta dvry v ni,

která vysvítá ze slov posledního zpracování, Knih
nauení kesanského. „Ale bych mnoho o tom
mluvil, kak by knží ádn mli živi býti, snad

bych tiem nic nepolepšil." Není to tedy njaká
báze ped pravdou, nýbrž snaha nepoškoditi

nebo neznemožniti vci lepší. Jest to táž situace,

ve které skoro v též dob Strassburský kupec a

vynikající mystik, úsilím Štítnému ne nepodobný
Rulman Merswin odhodlal se k svému ve-

likolepémd podvrhu, vymysliv záhadného „pítele

božího z horní zem" (Gottesfreund von Ober-

land) a jeho spisy, aby pod touto fikcí mohl ne-

rušené vydávati své spisy proti zvrhlému knž-
stvu a zkažené církvi, jenže ovšem Štítný byl

píliš poctivý a píliš málo rafinovaný, aby to-

hoto prostedku užil.

innost Štítného jako již Matje z Janova také

tím jeví se toliko souástkou širokého hnutí svto-

vého, neodvisle na nejodlehlejších místech vystu-

pujícího, jenže ovšem — a v tom tkví práv další

jeho význam pro náš náboženský vývoj — vnáší

do nho prvky eské.

Z onch rozpak vysvtlíme, že Štítný, zpraco-

vávaje zjevení Brigittina, vypustil práv adu
míst o zvrhlém život knží, odtud porozumíme,

pro astji potlauje výtky, jež ml již takoka
na jazyce.
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Nkdy však výtek nebylo lze potlaiti, a Štítný

opravdu místy odvažuje se velmi oste kárati sou-

asný život knží. Než i tu jeho vlastní napome-

nuti obrací se spíše k laikm, jež hledí odvrátiti

od úastenství na híších knžských. Mluv
o vznešenosti úadu knžského, uvádí etné do-

klady, jak se knéží proti nmu prohešují a jej

znesvcují hrou v kostky, tanci, pitím, nemrav-

ností, ale upozoruje, že sice knz takto velmi

tžce heší, ale stejn tžšího nežli jinak híchu

dopouští se laik, hešící s knzem hrou, tancem,

nemravností. Sem náleží i výstraha rodim, aby

nezaslibovali nedosplých dtí eholím nebo knž-

ství; slibu pak nelze rozvázati, a tím se rozmno-

žují knží špatní.

V této píin však nejzejmji pihlašuje se za

ddice Milíova a Waldhauserova svým stanovi-

skem k mnichm, zde také jeho ohrazení zní zcela

jinak: „Nemiením dobrých zákonníkóv, ale ty, kte-

íž jsú vinni, vd, že mi odpustí dobí, nebudú
se na m hnvati z této ei; a ti zlí, kteréž mie-

ním, le mniši jsú, le jeptišky, a se i rozhn-

vají z toho, netbám toho"; a oteven hlásá: „neb

já ne zákony, ale pokrytstvie hrozné v klášteiech

mnohých vizi'' — také to vrací se astji.

Tak v eech nedlních a sváteních pipo-

míná: „A zdali mnich neb jeptiška mohu éci:

Tvój sem já. Bože? Jestli ež držie své zákony,

jist mohu; ale boie-li je kivými omluvami,

hiech omlúvajíc, by hiech nebyl, svt z klášte-

róv uinivše, v žádosti cti sahajíc úadóv, v la-

komé žádosti stojiec, by jmli, v milostech tlest-

ných strojiec septy neduchovnie, v rotách se

držiec, le kiv, le práv svój svému pomáhajíc
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zlého a tupiece druhé roty, nemohú tací éci,

by boží byli." Není to tedy njaký zásadní od-

por proti životu eholnímu vbec, nýbrž bolest

nad jeho nynjším úpadkem. Štítný naopak klá-

štery cení vysoko, jak nejlíp vidti ze slov, jimiž

práv uvedené místo uzavírá : „Nedivte s, ež
sem z té veliké kivdy njak v horlenie zašel, ež

jsú svt z klášteróv mnohých uinili. Neb k 1 á-

štei jsú miesto n a j v ý b o r n j š i e

k boží služb podlé svého ustavenie:
i jest žel viecejich zkaženi e."

Výtky své adresuje Štítný jako Milí zvlášt

mnichm žebravým. Vytýká jim, že se odcizili své-

mu urení, že naízení samých zakladatel, aby

ani mnich neml vlastního, ani klášter velikého

jmní, ubíjejí svou ziskuchtivostí.

Vzpomínaje slov Jeremiášových „o zlat potuch-

lém", dí: „Jistj' zlato potuchlo, když v zákonní-

ciech nenie milosti, když ne jeden o druhém, ale

a ku téžm každý o sob má péi, sob hro-

máždí penieze, pátely neb tovaiše oblastnie, rotu

zvláští, pna se, zdali by byl uinn starost, zdali

by k úadu pišel, zdali by ml, ím by založil

klášter, aby jej uinili pevorem, aby sob snad

viece nakradl potom, zdali by bylo teba nákladu

k dvoru aneb k vyšším sebe, a by s ním volili

jiného. Aj, kak jest zlato klášterské potuchlo,

ještoj' nerovn lepšie než arabské! Déve za ne-

štstie sob kladli, kteréhož volili starost; ale

již to za veliké štstie mají, a to vše z toho že

protiv zákonu své obláštie mají; neb jeden dru-

hému v túž oplatu odpúštie mieti to, ješto zákon

bránie. Druzí pak menší, ješto nemají té nadje,

by k úadóm pišli, také hromáždie, což mohu.
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od vtšiech vidúc, aby mli co propiti, prohltiti

aneb za dárkóv nakupiti a piezní leckakýchs sob
tiem dobývati neduchovních; né brž snad proto

zajdu v ty marnosti, že sú nachovali penz; že

mají na, i nauie se píti, po lahodném jedení

státi, aneb po freji, že mohu kupovati ty dárky

leckakés! Atak sú potuchli v milosti, nemají po-

koje božieho v své mysli, nekochají se s Bohem
v náboženství, ale sváie se, závidie sob, tupí

jeden druhého, nade se pna; neb jest v nich po-

tuchla milost pro to lakomstvo, že sú ostali boha

pro penieze, zrušivše svaté zákony jeho a písahu

slibu svého." A ješt v Knihách nauení kesan-
ského teme: „Ale pohiechu již s je svt vlúdil

i v kláštery . , . Již mi s zdá, že snáze je v svt
pravdu zachovati, než v klášteiech, neb zhola

zboen jest klášterský úloh. Ti jsú vci klášter-

ské, na nichž sú zákoni ulehli: jedna je istota

tlesná, druhá je poslušenstvie, tetie, aby ižádný

neekl, by co jeho bylo. To tetie jest ovšem

zboeno, a skrze to mnoho jest zlého. Neb jinak

toho nemohu éci, dávno je eeno: Mnich, maje

šart (= grešli), nestojí za šart . .
."

Dotýká se i jejich vkraování do duchovní sprá-

vy, a tebas ho úpln neodmítal, když se dovolá-

vají privilegií papežských, pipomíná pece, že

mnohá privilegia byla pozdji zrušena, a že by
tedy mli si vždy opatiti svolení píslušného bi-

skupa — stanovisko blízké Matjovu z Janova.

Nemén oste vytýká Štítný lakotu jako píinu
jejich okázalého pohbívání zjevných híšník, a

dává tudíž i ve zpovdech pednost vlastnímu farái

ped mnichy, teba se mu jinak nezdálo nevyhnu-

teln nutným jen naízenému knzi se zpovídati.
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Vše to jsou vlivy, jimiž pítomná doba sama

na vývoj Štítného psobiti musila. Také Štítný

nevidí ovšem jiné možnosti zlepšení, nežli v pro-

hloubení skuteného života kesanského, kterého

žádali již jeho pedchdci, a o které on sám prací

svou tolik se piinil, a ani Štítný nevidí za tím

úelem vhodnjšího prostedku, nežli vidli oni,

asté pijímání svátosti oltání.

Pívržencem astého pijímáni jest Štítný roz-

hodným a pesvdeným, tebas jeho neskonalá

úcta k této svátosti nutila ho k opatrnému poža-

davku, aby také k astému pijímání odhodlával

se lovk jen z opravdového pesvdení, proež
také svým dítkám, dokud nedospjí k plnému po-

znání, radí, aby nekvapily. Ale jeho smýšlení nej-

lépe se projevuje, že jest také horlivým a ve-
lým zastáncem tohoto požadavku proti jeho pro-

tivníkm: „I divím se múdrým lidem mnohým;
ješto sú piln vstali protiv tomu, aby lidé nepi-

jímali asto božieho tla;... ale ješto kakýms
hnvem hyzdie bez rozmysla vŠem, ktož asto,

nejsúc knžie, tlo b o žie pijímají: a snad žej' jim

byl Milí tžek v oi, jenž jest uil lid boží voli

u pravd a v jednot kesanské viery, nic se

s svatým Písmem nedle, — kak tm mohu za

dobré mieti? Neb oit jsú protiv pravd sv.

Písma." A pipomenuv pak i výroky Písma i praxi

prvotní církve i jiné autority, dodává: „Protož

nechajte své daremné ei: ne Milí jest vy-

myslil toho, aby mohli lidé, ktož by svého spa-

seme pilni byli, asto tlo božie pijímati, anož

sv. Augustin ekl ..." a po jeho slovech, vy-

loživ, ža ani naízení církevní o pijímání jednou

v roce nevyluuje pijímání astého, libuje si,
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Že zákaz jeho vbec ješt vydán nebyl — psáno

r. 1376.

A práv proto jest tím zajímavjší sledovati

stanovisko Štítného po zákaze na synod r. 1388.

Štítný se smiuje se zákazem, ano pijímá i ono

píšerné odvodnní zákazu, že laik nepotebuje

asto pijímati, ponvadž tak za nho denn iní

knz — se svého stanoviska mohl se s tím smí-

iti. Radí tedy, kdo by pece chtl asto pijí-

mati, aby si vymohl svolení úad, ale jinak radí

poslouchati zákazu se zajímavým odvodnním, že

snad Bh chce takto zkoušeti pokoru zbožných.

Štítný se tedy podrobuje autorit, ustupuje moci,

ale svého pesvdení se nevzdává, jeho slova

znjí jako polemika proti zákazu.

Není to jediná otázka, kdy Štítný ocitnul se

v podobném postavení. Castji udalo se mu, že

se ve svém pesvdení rozcházel s bžným mí-

nním. V takových rozpacích bylo mu útchou,

mohl-li upozorniti, že o sporném uení neuinila

církev ješt závazného snesení, ili že kostel ješt

neustanovil. Zvlášt však bývá mu toto stanovisko

útchou tam, kde by se s rozhodnutím kostela

tžko smioval. Nejzajímavjším zpsobem jeví se

to práv pi svátosti oltání.

Ono místo o poteb astého pijímáni uvedené

svrchu te se v souvislém výkladu o svátosti

oltání, který opravdu mže platiti za vzor popu-

lárního výkladu o vcech tak hlubokých. Stí,no-

visko Štítného jest tu ovšem úpln katolické, a

uí tedy, v pesvdení, že tak již kostel ustano-

vil, také pepodctatnní (transsubstanciaci), že ve

svátosti jak chléb tak víno mní se v pravé tlo

a krev Kristovu.
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Ale na sklonku svého života Štítný seznámil se

s uením jiným, jak se zdá, byla to asi nauka
Wyclifova o remanenci, totiž uení, že Kristus

sice ve svátosti jest pítomen, podstata chleba a

vína však se nemní. A Štítný sedmdesátník, ve

svém posledním pvodním díle, t. zv. rukopise

Opatovském, sám takto vyjaduje své rozpaky:

„však ješt sú mnú nkteí misti pohnuli tak, že

neuml bych zajisté povdieti, jestli v té svátosti

ješt chléb, pod nímž by bylo také tlo božie, ili

tu již zhyne chléb býti a obrátí se v tlo božie.

A to sem já držal, mn, by byl kostel na tom
ustanovil se, a podlé toho úmysla položil sem to

v nkterých svých knihách, kdež sem ekl, by
chléb tu již nebyl . . . ; a ti misti dosti podobným
dóvodem ukázali mi, že tu ješt chléb jest v té

svátosti i také tlo božie. Ale já radji ku: Ne-

viem, které jest, než bych ekl toto neb toto,

když sej v tom ani kostel ješt ustanovil."

Realistickému jeho pesvdení uení o rema-

nenci tedy jest bližší, tebas dosud uil jinak, a

tší se, že kostel neustanovil. Snad by ted}'-

i v tomto pípad autorita byla postaila, ale za-

jisté ocituje se zde Štítný již na samé hranici,

jíž nebude váhati pekroiti ten, pro koho auto-

rita již té váhy nemá.

A tím se dostáváme ke stžejnému bodu, k po-

mru Štítného k církvi. Štítný opravdu neml ni-

kterak v úmyslu od církve se dliti, a tebas ne-

spokojen s jejím stavem, uznává pece její auto-

ritu a neustává prohlašovati, že se poddává
rozhodnutí kostela nebo školy Pražské — zají-

mavé pro postavení, jaké již tenkrát universita

zaujímá.

Sbírka pfednáiek a rozprav. VI. . 10. X4
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Ovšem také to jsou obvyklá ohrazení, s jakými

se ve stedovku setkáváme napoád, a teba
u Štítného nebyly pouhou frásí, nesmíme jejich

významu peceovati. Z velmi etných výrok
jiných jest zase zcela urit patrno, že také Štítný

již míní podrobením pouení. Zvlášt drazn
ohrazuje se proti nesprávnému výkladu svých slov:

„A komuž se nelíbí to, ješto píši, kivdu m ne-

vi, kivdy na m nezamýšlej, bych to ekl, je-

hož sem neekl"; ale stejn drazn prohlašuje:

„z toho, což viem, kak mám viti, nechtl bych

po letiies hlav postúpiti", a jist výmluvn znjí

slova: „byloli by mi ukázáno, ež bych kde po-

chybil, dal bych s rád navésti pravd. Protož

vždy ku: ku opravenie kostelniemu poddávám s,

ale ne, by lecktos chtl m súditi a mé ei, jinak

je bera, než já miením."

Ani tím ovšem není popeno, že Štítný uznává

autoritu církevní, a není pochybnosti, že Štítný

skuten nijak se s církví rozejíti nechtl. A práv
proto jest u nho tím zajímavjší pozorovati, jak

snadno i pi tomto stanovisku bylo lze dostati se

i do odporu se souvkou praxí, i do rozporu

s církví vbec. Lze íci, že Štítný sice podrobuje

se církvi, ale chce zstati svj.

Štítný na p. velmi drazn uí, že klatby i ne-

vinn vznesené jest dbáti, ale uvádí možné vý-

minky, mezi nimi také, že neteba dbáti zapovdí

styk s nemocným neb umírajícím klatým. Zákony

církevní skuten, jak Štítný praví, tuto výminku

pipouštjí, ale praxe souasná byla zcela jiná, a

již pouhé zachovávání jich mohlo vésti k sporu.

Stejn ovšem nic proticírkevního neobsahuje,

a ovšem proti souasnému obadnictví míí a nové
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zbožnosti žádá zásada, že jest lépe zameškati mši.

než slyšeti ji nedbale, nebo že není híchem bez

omeškání zbožnosti ve svátek pracovati z milo-

srdenství i z poteby. Za to již hloubji jde mí-

nní Štítného, že povinnosti k rodim nesmjí
ani pro eholní sliby omeškány býti, nebo výrok.

že církevní úady mohou sice rozvá'ati každý slib,

slibu istoty však nikoliv, toho ani papež nemže
zmniti.

To vše zajisté nejsou pochybnosti o vlastních

láncích víry, ale jist neshoda s názory církev

ovládnuvšími, nepímé odmítání pepiatých zásad

o všemohoucnosti moci duchovní, a vždy pi nej-

menším aspo hájení jistého práva kritiky, kte-

rého se Štítný pi vší oddanosti k církvi nevzdává.

Zajímavý jest tu na p. jeho výklad o svátosti

pokání a jejich jednotlivých ástech v Knihách
šesterých. Jednaje o zpovdi, uvádí Štítný, jaká

má zpov býti — i to jest klassický doklad jeho

katechetického umní, — a na posledním míst
pipomíná, že kající má býti poslušen svého zpo-

vdníka a vykonati uložené pokání „le by ovšem
nebylo hodné pro velme pilnú vc, tehdy by
pijieti nejml, aneb s múdejším o to pomlu-

viti" . ..

Jest to karakteristický dodatek, vyhrazující ka-

jícníku právo zkoumati opatení knzova, a jen

téch, která jsou dobrá, poslouchati, tebas za jiných

okolností poslušnost všech byla by závazná. Pi vší

oddanosti k církvi tedy Štítný nezná nekritické

poslušnosti, zstává vren tradicím svého smru,
jak to i jiné okolnosti prozrazují, a zvlášt také

stanovisko Štítného k bibli. Není to sice onen

uvdomlý biblický princip Matje z Janova, ale
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pi všech hojných citátech ze spisovatel církev-

ních zpravidla hledí je poviti také Písmem; ze-

jména však stanovisko Štítného ureno jest poža-

davkem, aby bible byla dána do rukou lidu, a to

celá, ne pouze úryvky, ponvadž v nejlepšími

spise lze vytržením nkterých míst nalézti bludy.

A práv po této stránce souvislost Štítného

s vývojem budoucím jeví se nejpatrnji. Jist není

správné mínní novji asto hlásané, že Hus jeho

spis neznal. Dokud nebude provedeno pelivé
srovnání spis jich obou, nelze se tvrzení tako-

vého odvážiti, a každému, kdo nkdy obojí tyto

spisy etl, píbuznost ideová i jiná se musí vy-

noiti na prvý pohled. Ani úplný nedostatek slov-

ných ohlas nemohl by pi tehdejším rozvoji spi-

sovného jazyka zvlášt zásluhou Husovou doká-

zati neznalosti, a shod vcných nacházíme všude

dosti.

Ale kdyby ani toho nebylo, nestaí dosti asto
opakovati, že také vystoupení Husovo, i když v-
dom opouští pdu dogmatu, iní tak jenom pod
tlakem svého mravního úsilí, kteréž v této dob,
jak jsme tolikrát vidli, a jak zvlášt u Štítného,

tolik církvi oddaného, jest patrno, samo musilo

horlivce i proti jejich vli zatlaovati až na samé
hranice mimocírkevní pdy. Smr, který nábo-

ženskému hnutí našemu vytknul Milí, Matjem
z Janova a Štítným udržuje a vyvíjí se dále, a

práv tento smr zstává i smrem innosti Hu-
sovy, v myšlenkovém okruhu jejich a zvlášt Štít-

ného pohybuje se také Hus, i když to mže býti

neuvdomlé a teba nahodilé.

Jist není nedležité, že na p. u Štítného s ve-

likým drazem od poátku jeho innosti vrací se
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pesvdení, že také zlý knz posvcuje, k nmuž
ovšem doba sama nutila. Štítný to horliv vy-

svtluje píklady (almužna, již dá paní po nehod-

ném šafái, jest platná a p.), a formuluje konen
slovy: „Protož jestli knz dobrý, dobr jest sob
i jiným; jestli zlý, jeho úad jiným jest dobr,

ale jemu jest zel." A jist jest ješt dležitjší,

že na úpln shodném stanovisku od poátku do

konce své innosti stojí Hus, a to v uvdomlém
odporu proti svému vdci Wyclifovi.

Netvrdím tím, že Hus takto proti Wyclifovi

rozhodl se pod vlivem názor Štítného; doba sama

vynucovala si rozhodnutí podobné, které ostatn

setrvává jen pi zásad církve samé. Ale jist jest

to nezvratným dkazem vnitní souvislosti, když

se takto rozhodoval v souhlase s dosavadním vý

vojem, ovšem ve smyslu uení církevního.

A konen jest také do jisté míry možno mlu-

viti o jisté píbuznosti Štítného s vývojem bu-

doucím po stránce negativní, tam totiž, kdy Štítný

aspo v jistém smru opouští svj vlastní základ.

Nelze pehlédnouti, jak již doteno, že Štítný

v pozdjších spisech svých, zvlášt pokud byly

pro veejnost ureny, své stanovisko znan zmir-

uje. Zjev jest píliš nápadný, aby bylo lze ne-

povšimnouti si ho. Vidli jsme to již pi otázce

astého pijímání, kde ovšem bží o uznání syno-

dálního zákazu bez pímého opuštní staršího ná-

zoru, ale je to vidti i jinde, kde takového zev-

ního podntu nebylo. Tak, abych jen nkolika

pípad z tch, o nichž byla svrchu e, se dotkl,

v Knihách nauení kesanskéiio vynechává od-

mítavou poznámku o toulání za odpustky (nepíz-

nivého stanoviska k poutem v podstat nemn),
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podobn vypouští pi zpovdi zmínku o oprávn-

nosti kajícnikov zkoumati vhodnost uloženého po-

kání, stejn zmiruje ješt více své stanovisko k as-

tému pijímání, a podobná omezení najdeme i jinde.

Snad není to bez vnitní souvislosti s oním,

rovnž již svrchu doteným pessimismem Tomá-
šovým, s onou ztrátou nadje v možnost opravy,

ale snad i to i ono znechucení samo má také pí-

iny hlubší. Štítnému nemohlo ujíti — a vidli

jsme, že si to uvdomoval, — že opravný smr
i pi nejpevnjší vli neuchýliti se od církve, ne-

mže se vyhnouti konfliktu s ustálenou praxí,

který konec konc musil anebo pi nejmenším

snadno mohl vésti i k rozporu s církví samou,

tedy k tomu, co hnutí bylo vzdáleno, a emu se

zejména úsilí Štítného pímo píilo. Nenadarmo
utšuje se tím, že co se mu nelíbilo, dje se í-

zením božím, jako se v pochybnostech utšoval,

že kostel se neustanovil. Poznání konsekvencí za-

hájeného smru stává se brzdou. Štítný se ne-

zpronevuje svým reformním snahám, ale práv
proto tím více hledí potlaiti, co by mohlo vésti

k rozporu. Jest to v malém týž pípad, který ve

velikém a s pronikavjšími prvodními zjevy vi-

díme se v dalším vývoji opakovati znovu a znovu,

takže i zde stává se Štítný jakousi pedzvstí bu-

doucího vývoje.

Po tom všem není ovšem teba. znovu upozor-

ovati na souvislost, která se jeví také horlivostí

kazatelskou, odpovídající neutuchající kazatelské

nálad doby, a projevovanou vedle horlivé innosti

vlastní i vybízením jiných k innosti podobné:
— „Avšak dobí uení, dobí misti, dobí ka-

zatelé, nerozpakujte se slova božieho rozsévati"
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volá v rozliných obmnách astji, — stejn jako

tutéž souvislost prozrazuje také úsilí Štítného ve
prospch astého pijímání.

Ale jedné vci jest nutno se ješt do-

tknouti. Úsilí o mravní obrození kesanského
života, jehož innost kazatelská i otázka astého
pijímání jest neoddlitelnou souástkou, jeví

opravdu dosti záhy jisté úinky, ovšem pe-
devším jen ve vrstvách laik, jak toho bude
doteno ješt jindy.

Zde mne jen zajímá, jak se projevují pedevším
zevn. Vlivem této otázky i vlivem obliby lite-

rárních i kazatelských thémat o život Kristov,

jejichž pozadí již známe, osoba Kristova, tlo boží,

kíž atd. docházejí i na venek zvýšené pozornosti.

Od jisté doby nápadn množí se nadání s tmito
tituly spojená. Nová zbožnost hlásí se však i vzni-

káním rozliných bratrstev.

Jest to zjev. kterému bude nutno vnovati vtší
pozornost, než se mu jí v literatue dosud dostalo,

jemuž náleží i nepopiratelná dležitost hospodá-
ská jeho znaným významem pi vývoji cechov-

ního zízení, které však nás zde hlavn poutá svojí

stránkou náboženskou, jakožto sdružení za uri-

tými úely pobožnými (pohby a j.). Není nezají-

mavé a tím mén nahodilé, že jména bratrstev

nesou i první skupiny potomních „božích bojovní-

k". Ona nová bratrstva, která se záhy pestávají

omezovati na urité tídy spoleenské, a v nichž

dílem pevahy nabývají vrstvy laické, již svým
vznikáním, tebas arci zde mnoho kvasu starého

obadnictví zstává, ale zvlášt tím hlásí se za

vyznavae oné nové zbožnosti, že vstupují v-
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dom do služeb této zvýšené úcty božímu tlu
prokazované, naznaujíce to dílem již svými jmény.

Bratrstvo „obrue a kladiva", založené asi r. 1382,

v nmž pevahu mli dvrníci krále Václava, a

jež se i pízni králov tšilo, hlavním úelem vy-

tklo si zbudování kaple Božího tla na rynku No-

vomstském, o nco pozdji vzniká bratrstvo Bo-

žího tla pi kostele sv. Linharta, také jinde vzni-

kají sdružení podobná. V Kutné Hoe r. 1388

bratrstvo Božího tla zizuje kapli toho jména,

v Kolín pipomíná se em.eslnické bratrstvo

panny Marie. Ale i bez této zevní organisace

stoupající obliba ona se jeví, v Praze i na ven-

kov množí se kostely, kaple i oltáe Božího tla,

i sv. Kíže a p., vznikají nadání nebo aspo ur-

itá ustanovení pro mše o božím tle. Také tato

záliba, která se arci hlásí také v oblib biblických

jmen vzbuzené Milíem, vyvrcholuje jaksi místem,

které jsme poznali jako vtlení kazatelské ná-

lady dobové, — kaplí Betlémskou ili domem,
v nmž jest chléb, jak jméno Betlem vykládá sám

Štítný.

A není tudíž bez zajímavosti, že práv s tímto

místem jest také Štítný v dosvdené souvislosti.

Onen pídavek v pozdjším pepise nkterých

prací Štítného, jenž známé nám již místo o ne-

pátelích Waldhauserových a IMilíových provází

poznámkou: „Též ješt i tchto asóv zlí dobré

[hyzdí], l<aciei je pro pravdu nazývajíc, jako s
M. Janovi eenému Hus v Praze dje i mnohým
jiným šlechetným mistróm pro jich vrné kázánie",

jist správn vystihuje náladu, ale sotva mže po-

cházeti z njaké teba jen dodatené poznámky

Tomášovy. Nicmén nelze pochybovati, že tu s Be-
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tlémem souvislost jest, i když snad ne bezpro-

stední, pece dosti blízká.

Ze všech dtí Štítného dcera Anežka snad je-

diná ho pežila, jist byla mu nejbližší. O ní zmi-

uje se ve svých knihách nejastji, pro ni pod-

nikal nkteré své práce, na její žádost zpracoval

revelace Brigittiny, jí upravoval látku, k níž tak

rád se vracel, v konenou redakci, jí sliboval upra-

viti takto všecky své spisy, když by zstala, jak

oekával, a nežádal, neprovdána. Ona jediná ne-

opustila snad nikdy otce svého, její pomr k nmu
byl neobyejn nžný, ona jest skutenou ddi-
kou jeho zásad, pstovatelkou jeho tradic. A práv
první zpráva, jíž se nám o ní dostává odjinud

než z knih Tomášových, zjišuje o ní, že v íjnu

r. 1401, snad již po smrti otcov, kupuje si dm
v samém sousedství kaple Betlémské. To jist není

nahodilé. Nebyla to sice ješt ohnivá výmluvnost

Husova, která ji pilákala, ale byl to Betlem sám,

který ji vábil, ono místo, které svým celým ure-
ním se šlechetnými snahami jejího otce tak tsn
bylo spiato. A Anežka vytrvala tu i v dob nej-

vtšího rozptí kazatelské horlivosti Husovy, kdy
již jméno Betlem stávalo se tém ozvnou jména

Hus. Poslední zpráva o ní jest z r. 1409, ale pravd-
podobn setrvala i déle ješt, až do své smrti na

tomto míst, jsouc spolenicí oné nadšené družiny

zbožných šlechtien, pln oddaných zásadám ka-

zatele Betlémského, jenž sám jejich horlivost

chválil a jim nkteré své spioy, mezi nimi snad

i nejnžnjší a nejintimnjší dílo své „Dcerku",

vnoval.

Jest skoro nco symbolického v tom, že ddika
snah Tomášových prostedkuje spojení jeho s vlast-
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ním stediskem eského hnutí náboženského, zdá

se. jako by tím hlas Tomáše ze Štítného, ten hlas

volajícího na poušti, zazníval k nám ješt v dob,
kdy všem souasníkm zdálo se, že se uskute-

ují slova evangelická: Vidli jsme hvzdu nad

Betlémem ...



ví.

Matjem z Janova a Tomášem ze Štítného vý-

voj náboženského hnuti našeho ped Husem do-

stupuje vrcholu. Oba svojí inností jeví se jakožto

píslušníci širokého svtového proudu reformního,

jaký souvký stav církve i na nejrznjších mí-

stech povolával v život, tebas práv jejich in-

nost, stupujíc staré prvky pokrokové a pinášejíc

nové, rozmnožuje také známky, jimiž se tomuto

svtovému hnutí zaíná dostávati jeho zvláštního,

eského rázu.

Nechci tím íci, že by se myšlenky jejich rázem

byly staly obecným majetkem, že by vše, co oni hlá-

sali, ihned bylo se ujalo a šíilo dále. Ale o to

sotva mže býti spor, že jejich innost uruje již

smr dalšího vývoje, od kterého se vývoj neod-

chyluje, ani když se otevírá vlivm jiným, nýbrž

práv naopak otevírá se vlivm jiným, ponvadž
se nesou týmž smrem.
Zvlášt stanovisko pedevším Štítného, ale také

Matje z Janova karakterisující, ono stanovisko,

které se brání a tém vzpírá každému rozchodu

s církví, které se ve vŠem podrobuje její autorit,

namnoze i proli svému pesvdení, a které se

odvažuje skoro jenom tehdy (jak tomu u Štítného)

vysloviti, když církev ješt nerozhodla, které se

však pi tom s praxí souvké církve druhdy úpln
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rozchází, namnoze i v otázkách povahy zásadní, a

již tím ocituje se na pd ne sice kacíské, ale

pece proticírkevní, má zde význam neobyejn
dležitý. Jako se jím nechtlo státi ani ono široké

hnutí svtové, tak ani naše náboženské hnutí ani

díve ani pozdji nechce se státi kacíským, a b-
želo v dalším prbhu vlastn stále o týž rozpor,

jaký vidíme již zvlášt u Štítného, co se osvdí
silnjším, zda síla starých tradic, nebo pesvd-
ení o vnitní oprávnnosti a tudíž nevyhnutelné

nezbytnosti mravního, o zákon Kristv openého

úsilí, bez ohledu na tuhá pouta bezduchého auto-

ritáství a tudíž pímo proti nim.

A jako vlivy doby musily náboženské hnutí

naše uritým smrem nutiti již díve, tak se to

práv nyní stalo tím nutnjším, když mezitím,

po úplném vplynutí všech prospšných i škodli-

vých zjev svtových do zemí našich, zmizelo

z nich to, co hledlo, s podržením vliv prospš-

ných, zmírniti, co našemu vývoji mohlo se státi

škodlivým.

Vidli jsme, jak piinním Arnošta z Pardubic

zejména církevní zízení eské úpln bylo pod-

manno požadavky kurie papežské, že však také

Arnošt dbal toho, aby to, co mohlo a mlo pi-

nésti prospch, nestalo se ze známých nám již

píin škodlivým. Pes všecku snahu vyrovnati

protivy zhoubného vlivu kuriálního innost Arno-

štova znamená povznesení moci knžské u nás

k takové výši, že se moci svtské musila již stá-

vati pímo nebezpenou, a že musila tém vybí-

zeti k boji, zvlášt když papežské schisma otáslo

základním názorem na povahu moci duchovní. A
jako tento boj musil se státi neodvratným, tak
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také náboženský vývoj u nás tím zvlášt musil

býti urován, když ode dvora arcibiskupského

zmizel duch Arnoštv, když nepatrný rozhled na-

hrazován pepiatým sebevdomím, a když tím

práv jen zhoubné následky onoho sblížení nabyly

vrchu, bez náležité protiváhy, když tíživý tlak

dolehl plnou a vlastn stupovanou silou.

Tuto zmnu znamená tetí arcibiskup Pražský,

druhý nástupce Arnoštv. Jan z Jenštejna
jest jedna z onch povah více nejasných než zá-

hadných, jaké se rodí v dobách pechodních, které

v sob dovedou srovnati náklonnosti nejrznjší,

tebas žádná z nich nedovedla zušlechtiti jejich

základních povahových slabostí a špatností, které

ani k vysokým úkolm nedovedou se blížiti jinak

než prostedky malichernými a nízkými, které ani

pi velikosti svých cíl nesmjí býti zvány veli-

kými. Od pátel a lichotník do nebe vynášen,

ale i tm, kdo nemohli s ním souhlasiti, zstávaje

ve „svaté pamti" pro svj pozdjší život, a sám
jist pln nadšení prospti moci duchovní, stal se

ve svém psobišti jejím snad nejvtším škdcem,
a nebude dnes snad nikoho, kdo by popíral, že

pro svj úad byl osobou naprosto nevhodnou.

Ani když uvážíme, že nebylo snadno státi v ele
církve, jejímž organisátorem byl Arnošt, nelze

tím nic zmniti na faktu, že jeho druhého nástupce

veliká doba shledala úžasn malým.

Také Jan z Jenštejna náleží mezi nejvzdlanjší

muže své doby v Cechách, léta svého kvetoucího

mládí ztrávil na studiích v Itálii a Francii, k e-
muž mu nkteré výnosné úady duchovní posky-

tovaly prostedk sice hojných, ale hýivému
mládí pece nepostaujících. Mohl se chlubiti, že
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byl žákem university v Praze, Padov, Bologni,

Montpellieru, Paíži, astji prodlel v Avignone
— sám potomní papež Urban VI. byl od té doby
jeho pítelem, — na dvoe krále francouzského

byl rád vidn.
Z ciziny pinesl si také zálibu — a po této

stránce ho již známe — ve studiích humanistic-

kých, z nichž mu, i to již víme, nco zbylo,

i když zamnil klassiky žaltáem, stkvla forma

jeho latiny, humanisticky zbarvený, ale spíše pe-
tížený než vzletný sloh, vloha básnická i záliba

v nkterých moderních zjevech, na p. v kultu

Mariánském, jehož byl horlivým šiitelem i bás-

nmi i zavádním nových svátk. Ale vlastní re-

formní podstata humanismu mohla se ho, sama
ješt neuvdomlá, dotknouti tím mén, ím více

již tenkrát byl ovládán nejpepiatjšími názory

o vyvýšenosti moci duchovní. Ale pi všem ve-

selém mládí pece také již tenkrát ohlašuji se

u nho jisté prvky rozjímavé a slabé nábhy
sklonnosti k mystice, které se sice pozdji rozví-

její dále, aniž jim dotená práv vlastnost dovo-

luje uvdomiti si hluboké pozadí a vlastní úel roz-

jímavé mystiky. Vše to objevuje se spíše jako

doklad, že syn pechodní doby otvíral svou duši

všem moderním proudm, i když se navzájem vy-

luovaly, jak to jeho vlastností zstává i pozdji.

Ve svém ptadvacátém roce stal se biskupem

v Míšni, a již o ti léta pozdji vystídal svého

strýce Oka na arcibiskupském stolci Pražském.

Mladý, duchaplný a krásný kníže duchovní mohl

se ohlížeti na lehkomyslný a boulivý život ped-
cházející, kterého však ani nyní nemínil se vzdáti.

Veselé kratochvíle, zábavy lovecké, tance a spo-
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lenost krásných žen poutaly ho více než povin-

nosti úadu arcibiskupského, ale již tenkrát sv-
táckými výstednostmi prozauje naduté sebev-
domí, že jemu jakožto knzi a biskupu je to všecko

dovoleno.

Když potom po r. 1382 nastal v nm obrat

k životu písn kajícímu, a Jan z Jenš tejna oddal

se nejostejší askesi, rozilujícímu a muivému
rozjímání a vysilujícímu a tém ukrutnému sebe-

trýznní, zase stálými modlitbami a pepiatými
skutky kajícími odvoláván byl od svých povin-

ností pastýských, a zase v tom obráží se totéž

naduté sebevdomí, že jeho vyvýšené postavení

dovoluje mu toto zanedbávání úadu.

Jeho mystika, jak se jeví v nkterých spisech,

pecházejíc nkdy v prorocké jakési vj^trženi,

prozrazuje í^všem psobení souasné doby, ale

svými slohovými hledanostmi a híkami, svým
peplnním a petížením, svou umlkovaností, tím,

že všude prozrazuje také, jak je vypoítána na

zevní dojem, podrývá sama víru ve svou upím-
nost a nemže tím získávati na pesvdivosti.

Jan z Jenštejna v této nálad nezavírá oí ped
souasným stavem církve, jeho spisy jsou plny

nák a stížností nad znemravnlostí knžstva,

ale ani to není mu dostateným vzpružením, aby,

vytrhna se ze svého pobožnstkáství, hledl po-

dle své povinnosti peovati o zlepšení, jeho roz-

mklá a ovšem pohodlná zachmuenost jest mu
nade vše.

Jan z Jenštejna stýká se s pedními pokroko-

vými pracovník-y, známý nám již Jindich z Bitter-

feldu byl jeho dvrníkem, Mikuláš Biceps, jeden

z nejstarších pokrokových mistr eských, býval
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jeho hosteiD; innost Tomáše ze Štítného, vda
o ní, sledoval bez nepízn, ale ani tyto styky

nedovedou ho vytrhnouti ze zálibné pohíženosti

v sebe, z pyšného penášení se pes plnní na-

léhavých úkol, jak to pknou výitkou povdl
o nm Matj z Janova: „Jiní biskupové mají své

srdce obráceno k vyhledávání své vlastní sou-

kromé zbožnosti a o to mén spojeno a propj-
eno svým synm, totiž farám, ímž mnohá po-

hroma nadchází v obecném blahu duší; a taková

jejich soukromá zbožnost, provozovaná na škodu

a úkor celka, jest podle slov Písma pramálo pí-
jemná Pánu . , , Poslechni toto písmo prorokovo,

a poznej, mžeš-li, ty, jenž, maje bedliv íditi a

spravovati spolenou rodinu Kristovu, pece v ne-

návisti máš každé zaneprázdnní s ní, a jenž vzly-

káš, když ti nastává pracovati, zaváben a zaba-

ven svým klidem a svým soukromým dlouhým
žalmováníra a pobožností, tebas druhdy citlivou

a plativou."

Toto sebepeceování jevilo se však tím po-

vážlivji u lovka, jenž nebyl prost slabostí a

vad namnoze velmi tžkých. Pi vší pokoe a

skroušenosti v modlitb Jan z Jenštejna byl muž
sebevdomý, pyšný, vypínavý, pi vší kajícnosti

prudký, prchlivý, svárlivý. V jeho etných spo-

rech tyto vlastnosti vystupují píliš patrn, a ve-

dle malichernosti i nedtklivost asto dovoluje

vášni pevládati na úkor pravdy.

Z hýivého mládí i zasmušilému samotái vedle

záliby v zevní okázalosti, jíž ani v nejvtším od-

íkáni se nevzdal, takže jeho dvr pohlcoval mno-

hem vtší náklady než za jeho pedchdc a ná-

stupc, zbyla nápadná marnotratnost, jež nkdy
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také píliš štdrým udílením almužen se jevila.

Ale v tom snad hlásí se také ušlechtilý rys jeho

povahy, soucit s trpícími a utištnými, který tak

krásn jeví se potom v jeho šlechetném odhod-
láni zíci se odúmrtí, v nmž, jak víme, následo-

valo ho proti M. Vojtchovi naše veškeré hnutí

náboženské.

Ale toto porozumní potebám lidu nevadí mu
zase, aby se vynášel zpsobem neslušným nad své

podízené, i také nad biskupy své provincie

i okolní, které urážel svou osobivostí a pýchou,

jež zase plynula z upílišeného cenní jeho úadu
i moci duchovní vbec. Janovi z Jenštejna jest

papež pánem svta, a on sám jeho námstkem. Ve
svém traktáte o schismat, plném nízkého licho-

cení Urbanovi VI., pronáší k nmu, tenkrát se-

venému v Nocee, i slova: „Žádný katolík nepo-

chybuje, že máš vymenu moc na nebi, na zemi

i nad zemí, v pekle i oistci, tebas jí v tuto

chvilku nemohl vykonávati . .
."

Pi tom však svoji osobnost zamoval se svým
úadem, v soukromé urážce vidl urážku moci

duchovní, v odporu proti svým, i když neopráv-

nným, hmotným nárokm zkracování církve. Té-m po celou dobu své vlády Jan z Jenštejna ne-

vycházel ze spor, s knžími i laiky, kláštery i bi-

skupy, kapitulami i ády soudil se, hímaje klat-

bami a zneužívaje své moci. S mužem jeho rázu

srážka moci svtské díve nebo pozdji byla ne-

odvratná.

Než ješt povážlivjší musily býti vlivy jeho

postupu v církvi samé. Jako zprvu jeho lehko-

myslný život, tak potom písná kajícnost odvádly
jeho pozornost od pée o dioecesi, ta ležela v ru-

Sr.irka pfe-liiáíek a rozprav. VI. . 10. 15
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kách nkolika vyšších len kléru, „velikých ka-

novník", jak íká Matj z Janova, kteí v pe-
ceování moci duchovní jsouce za jedno se svým
pánem, rozncovali jeho vášnivost a štvali ho ke

krokm nepedloženým, jisti také jeho souhlasem,

když z obavy, aby moc a vážnost církve ne-

utrpla, nedbali náležité písnosti v udržování kázn
církevní, ale ochotn hájili i zvrhlých píslušník

stavu duchovního proti moci svtské.

Jednu chvíli zdálo se, že nastane zlepšení. V 1.

1379— 80, tedy záhy po nastoupení Jenštejnov,

arcijáhen Pražský Pavel z Janovic vykonal ve

svém obvodu visitaci všech farností a kostel.

Jest to ona památná visitace, již zde podrobnji

nemusím probírati, ponvadž, aspo pokud se

Prahy týe, jsou její výsledky známy z vylíení

Tomkova, o níž však lze íci, že hnula vším tím

kalem tehdejší spolenosti laické, ale zvlášt knž-
ské, která vynesla tolik píšerných detail z hnus-

ného života tehdejšího, zejména knžského, že

bychom jim snad ani nevili, kdybychom je etli

jinde než v suchých záznamech tohoto úedního
protokolu.

Ale nadje, že to aspo dá podnt k pokusu

o zlepšení, byly-li jaké, ukázaly se záhy klam-

nými. Arcijáhen sám v záptí dostal se do nepí-

jemných spor, ano i trest arcibiskupských pro

tuto visitaci (když chtl visitovati faru v Roud-
nici, ízenou tamními Augustiniány, jichž arcibi-

skup chránil). A mohla-li již pekvapovati mírnost

trest vymených i knžím z neuvitelných špat-

ností usvdeným — bývá to pokuta od 10 gr.

vyšší (do 5 kop), jen kdyby se hích opakoval, —
mže-li pekvapovati, že snad ani jediného z takto
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provinilých nepotkáváme ped soudem arcibiskup-

ským, všecko oekávání nápravy musilo se shrou-

titi, když nedlouho po visitaci skoro okázale práv
nejvtším zhýralcm dostalo se i vyznamenání,

jako když, abych aspo jednoho, nejkiklavjšího

píkladu se dotkl, fará u sv. Jana v Podskalí

Ludvík Kojata, šlechtického pvodu z rodu pa-

tron, o nmž bylo prokázáno, že pi fae ne-

bydlí, ano i farní dm, když zpustl, dal zboiti a

stavivo prodati (jest to patrn i zbytek názor
o soukromých nárocích patron-zakladatel na

jmní kostelní), který ml na Vyšehrad svou

ženimu a ve vlastním dom u sv. Apolináe
pechovával tyi, šest až osm nevstek, který
— náruživý kostká — chod hráti do krem
Staromstských, zaasté prohrál všecek odv a

v rouše Adamov odcházel na Vyšehrad, nejed-

nou pronásleuován rychtáem, tento opravdu vy-

vrhel stal se r. 1382 kanovníkem Vyšehradským ..

Vláda Jana z Jenštejna, vlastn tak mnohoslibn
zaatá, z uvedených svrchu píin místo zlepšení

ješt mrou vtší stupovala úpadek. Musil bych
znovu opakovati a jenom jinými doklady opírati

zmínky již jindy uvedené o nezachováváni resi-

dence, nedbalosti v pijímání svcení nebo vy-

držování viká, o tancích, pitkách, hrách a fre-

jích tehdejšího kléru, o milenkácli knžských hi-

storky rozmarné i pohoršlivé, o hádkách, rva-
kách, krvavých násilnostech i vraždách mezi kn-
žími i mnichy, o nedostatku citu pro majetek ko-

stelní, o širokém svdomí v pomru ke zlodjm,
abychom vidli, že se zde pomry spíše zhoršily

než zlepšily. Nelze pochybovati, že Jan z Jen-

štejna pozoroval to s bolestí, na jeho .synodách
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opakují se zákazy jednotlivých nešvar, ale pi
opravdovém zpytováni svdomí nebyl by mohl

nevyítati asi sob. asto i nyní setkáváme se

s farái, jimž soudn uloženo, aby zachovávali re-

sidenci, ale jen jednou dovídáme se, že trest, jímž

hrozeno, ztráta beneíicia, z tohoto dvodu sku-

ten proveden. Ani nyní nechyblo tch, kdo
nepijali v as vyšších svcení, ale zase jen jed-

nou doítáme se o hodnostái proto místa zbave-

ném, a tu ješt bží o probošta Litomického,
chránnce králova, takže snad práv tato okol-

nost zostila pozornost úad, a ke všemu se se-

sazený, byl to Jindich de Hakenborn, záhy zas

v úad vrátil. Snad arcibiskup sám cítil, že ne-

mže zde vystupovati píliš písn, když také za

nho pro jeho soukromý život starší zlozvyk ne-

pravidelného udílení svcení stával se pravidlem;

akta tu nejsou zachována úpln, ale z nkolika

let jeho biskupství máme 36 pípad, kd}^ si knží
dávali zjišovati, že nezavinili odkladu svého sv-
cení.

A také astjší vystupování jednotlivých pro-

vinilých ped soudem jest toliko dkazem, že

knží nepoádn žijících pibývalo, nikoliv sv-
dectvím njaké vtší horlivosti úad. Nehled
ani k tomu, že tu zaasté bží o píklady velmi

kiklavé, jichž nebylo možno pehlížeti, také zde

slyšíme odjinud o lidech pohoršilvých, s nimiž se

ped soudem neshledáváme, ale také zde nemístné

obavy o vážnost moci duchovní ukládají znané
zmírnní písnosti. Pi obsazování far za celé té-m I Slete vlád) Jenštejnovy slyšíme jen o 7 fa-

ráích, kteí pro své pestupky byli úadu zba-

veni, nkdy se nájemci fary pro jeho pestupky
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zakazuje další nájem, ale v celku jest všude pa-

trná mírnost, nkdy i pekvapující.

Nemohlo to ujíti pozornosti širších vrstev,

zvlášt když souasn úzkoprsé obavy ped for-

málním porušením jednoty vedou k pronásledo-

vání a trestání — daleko písnjšímu — horlivých

kazatel, když zárove písné zachovávání roz-

liných pedpis stupuje tlak poutající duchovní

vývoj, zvlášt však když všecky tyto zjevy za-

íná si uvdomovati již spolenost laická, která

sama již se zmnila.

Kdežto mezi duchovními horlení nábožných ka-

zatel a knží nedosahovalo úink tém žádných

a spíše ješt zatvrzovalo je, tím hlubší zatím

úinky dostavovaly se, jak jsme z ásti již jinde

mohli pozorovati, mezi laiky. Tím ovšem nechci

tvrditi, že by všecka spolenost laická rázem se

byla zmnila, že by byla zanechala všech hích
i vad. O tom nemže býti pochybnosti, a máme
i výslovné doklady toho^ že zlepšení dostavovalo

se jen zvolna, že život skutený daleko neodpo-

vídal ideálu, že ke starším híchm dobovým pi-
bývalo i nových.

Ale stejn jest nepochybné, že zlepšení pomrn
mnohem vtší mrou dostavovalo se ve vrstvách

laických, že zejména ona kazatelská nálada rozši-

ovala se do kruh stále vtších, a že se zvlášt

stále množil poet tch, kdo byli pronikáni onou

novou zbožností, kdo si, i když nedovedli hned

vypuditi starého kvasu, stále plnji uvdomovali
její dsledky. Zvýšená pozornost osob i dílu Kri-

stovu vnovaná, sama se stávajíc nejsilnjší oporou

požadavku mravního prohloubení života, zvyšuje

také draz, který již od poátku hnutí byl kiaden
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na subjektivní kvalifikaci, na osobni zodpovdnost
jednotlivcovu; mítkem dstojnosti stává se ni-

koliv úad, nýbrž skutený život ní, význam
knéží pohoršliv žijících upadá stále více, zárove
však stoupá také ona protiknžská nálada, o níž

již byla e, a která, již samým nadprávím ducho-

venstva a jeho zneužíváním podmínna, práv vol-

nou praxí církevních úad jest dráždna.

Není teba vzpomínati pípad, kdy královský

podkomoí Sigmund Huler, sotva bez vdomí krá-

lova, dal popraviti nkteré zlodje, lupie a smil-

níky ze stavu knžského, pípad, jichž Jan z Jen-

šteina dovedl tak tendenn užiti proti králi, opo-

míjeje uvésti, že úady církevní ani takových lidí

netrestaly, a zdrazuje jenom formální porušení

práva na jejich trestání svtskou mocí. Stále astji
však slyšíme, že sami osadníci nebo svtští páni

bránili duchovním v pístupu k jejich milenkám,

že knz na záletech byl od rozileného manžela

i bratra nebo otce ohrožován nebo od lidí zbit.

R. 1390 mstská rada ve Znojm dala utopiti knze
ve híchu postiženého, nco pozdji rada Kutno-

horská dává obsiti bývalého faráe Sezemu,

usvdeného z kostelní krádeže, únosu vdané ženy

a vraždy jejího manžela i jiných neestí, kol r. 1400

konšelé v Nymburce na rozkaz podkomoího vší
zlotilého knze, sem náleží i nco pozdjší za-

kroení proti knžským zloincm v Klatovech a

Zatci. Zde již zajisté nebží o njaké svévolné

dráždní úad knžských nebo o chvilkový zá-

chvat protiknžské nálady, nýbrž, tebas okamžité

rozilení a pohoršení dodávalo odvahy, o hluboký

projev nespokojenosti s daným stavem, o pokus
svépomoci, kde nepomáhají povolané úady. Pro-



231

past mezi duchovenstvem a laiky celým souas-

ným stavem utvoená prohlubuje se vždy více.

Ale o její další zveliení piiovalo se zase knž-
stvo samo. Nemohlo mu ujíti, že jeho život snižuje

jeho význam, že s ubýváním významu klesá i moc ;

ale bez chuti a schopnosti život svj zlepšiti, hledá

jiných prostedk k udržení bývalého vlivu i jeho

zvýšení — opt v souhlase s celým systémem cír-

kevním. Podvod se zázraky a ostatky se vzmáhá

vždy více, povra má tyto snahy podporovati

mrou stupovanou. Avšak také modernjší pro-

stedky pistupují. Nenávidná otázka astého pi-

jímání stejn jako oblíbená themata literární i ka-

zatelská o život Kristov prozrazují váhu, jakou

pokrokové hnutí náboženské klade práv na vý-

znam Kristv. A odtud tedy- vychází pokus tžiti

z toho ve prospch poklesajícího významu knž-
ského, k vyvýšení jeho až do nepemožitelnosti.

Tém všeobecnými stávají se nyní pepiaté

názory, díve jen ojedinle se vyskytující, že knzi

náleží první místo po Bohu, že mu náleží pednost

i ped matkou Kristovou, ponvadž ta jen jednou

dala život Kristu, kdežto knz prý denn pi mši

mže Krista stvoovati. A proti nezadržitelnému

požadavku odmniti ádného laika aspo ástí

tch výhod, jimž se tší nehodný knz, stále více

zdrazuje se nyní vyvýšenost stavu knžského

tvrzením, že knz má právo ze své vlastní moci

odpouštti híchy, ili jak se drastitji íkávalo, že

mže poslati do pekla koho chce, a jiná podobná

tvrzení, která nutn musila míti vliv na další vývoj

odporu zrozeného proti nim již díve povahou

náboženského hnutí našeho, a zejména na ochot-

njší pijímání uritých vliv v tomto smru.
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Pedevším však tyto neudržitelné názory musily

pispívati k dalšímu a ješt vtšímu prohlubování

propasti mezi duchovenstvem a lidem. A i v tom
vývoj pináší zmnu. Tu pak zejména omezování

innosti kazatelské, o nmž již v jiné souvislosti

byla e, musilo zvlášt v tehdejších okolnostech

psobiti hloubji. Lid uvykl si již této innosti,

toužil po ní, stala se mu potebou. Tato neodolatelná

touha lidu samého po slov božím vynucuje si jisté

ohledy také tam, kde dosud duševní poteby lidu

ukájeny byly zpravidla jen nejhrubším hovním
jeho slabostem a vášním. Rozumí se samo sebou,

že mniši, zvlášt žebraví, kterým ped vystoupením

reformních kazatel v kázáních pipadal lví podíl,

nevzdali se této innosti ani pozdji; jenže práv
nyní jejich plochá a zpovrchující výmluvnost,

oste se lišíc od opravdové hloubky kazatel po-

krokových, nemohla snésti soutže s ní. Jest jist

velmi pouné, že ze všeho toho slovního pívalu,

který se po léta s mnišských kazatelen na hlavy

vících snášel, nevznikla ani jediná sbírka kázání,

ba snad ani jediné kázání nebylo zaznamenáno —
nebylo patrn, co zaznamenávati, obsah nestál za

zachycení. A tu arci nesmí býti pehlíženo, že nyní

zaínají se vyskytovati i kázáni eholník, která

iní jisté nároky literární.

Ta.k r. 1403 dokonuje svoji velikou postillu

Johlín Zderazský, len augustiniánského klá-

štera sv. Václava, jehož díla sice pochvala nkdy
Balbínova nedovedla zachrániti ped úplným za-

pomenutím, a o nmž tedy dnes nelze íci, co bylo

píinou jeho znané obliby, zaruené pedevším
pomrn velikým rozšíením rukopisným, byly-li to

snad njaké prvky pokrokové — život autorv, po-
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kud ho lze sledovati, nepodává toho záruky, —
které by takto za zdi klášterní byly zaaly vnikati.

Ale již sama literární úprava tchto kázání svdí
jist, že aspo po této stránce kazatelská nálada

dobová vynucovala si jisté ústupky.

Ostatn nejsme beze zpráv, že také do ad e-
holník vdomí o poteb reformy nebo aspo
o hlubokém úpadku tehdejším — a také to obojí

souvisí úzce s kazatelskou náladou dobovou —
pronikalo opravdu. Nelze sice dnes uriti, byly-li

njaké podobné myšlenky píinou rozpak, v nichž

opat Zbraslavský nedovolil ped podrobným pro-

zkoumáním vydati na veejnost práci o neposkvrn-
ném poetí (Opusculum deimmaculata concepcione),

kterou sepsal br. Jošt, len jeho kláštera, ale již

r. 1403 v odlehlém a stykm se svtem se vyhý-

bajícím kláštee Kartouském br. Jan Rhode
z Hamburka zahajuje pozoruhodnou innost

"literární, jejíž výsledky lze rovnž zaaditi do oné

kazatelské nálady dobové. Ve form dopis k pá-
telm napsal vlastn ti 3osti objemné traktáty,

uvažuje v nich (zejména v prvém a tetím, nej-

objemnjším) z rozliných podnt o život ke-
sanském, zejména knžském, a obraceje se velmi

ostrými výtkami proti knžím. Horlení ovšem není

zcela jeho majetkem — zmínné svrchu synodální

kázání Matouše z Krakova ozývá se tu, ani nej-

silnjších míst nevyjímaje, místy doslovn. Ale

i tak zstávají spisy ty dkazem, že nálada dobová
pronikala již i do klášterního ústraní. Tím více

arci zachvacovala zbožné laiky.

Ale nebyla to jen záliba v reformní innosti

kazatelské sama, která zpsobila, že její omezování

m ušilo se cítiti jako zkrácení. Ona tolikrát již dotená
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touha po ásteném získání výhod knžských pro

laiky, jež, jak víme, jest neuvdomlým a netu-

šeným projevem pudu k vzdálené zásad všeobec-

ného knžství laik, projevuje se netoliko poža-

davkem astého pijímání, jejím projevem jest

práv také tato kazatelská nálada. Byla to tém
jediná píležitost, kdy lid, naslouchaje výkladm
v srozumitelné ei podávaným, cítil se tém
súastnn na této bohoslužb, a sml tudíž v ome-
zování jejím spatovati pímo újmu svých práv.

A stejn psobí také omezování lidového zpvu
v kostele, které sice drazn vystupuje teprve

pozdji, v dob již Husov — a tu jest již do jisté

míry kompromisem, neb-j spíše elením vtšímu
zlu menším, vyhovujíc pání lidu aspo tím, že

nkteré písn pipouští, — ale ohlašuje se již

dávno, i když jen v zákazech jednotlivých fará,
a musilo býti pociováno tím tížeji, ponvadž na

tomto svém úastenství v bohoslužb mohl si

lid tím vtším právem zakládati. A shoda okol-

ností chce tomu, že práv toto omezování ve spolku

s jinými zjevy nutí další vývoj obraceti se novým
ješt smrem, než dotud se bral.

Víme již, že omezování innosti kazatelské ne-

mlo úinku, že naopak tím více dráždilo potebu
a touhu tuto, jež žádným zákazem potlaiti se ne-

dala, naopak stále rostouc, svého vtlení dochází

v kapli Betlémské, založené r. 1391, v níž také

souasn vrcholí i ona záliba ve všem, co souvisí

se jménem Kristovým, s tlem Pán a s biblí.

Avšak kaple Betlémská ješt po jedné stránce

znamená jakýs vrchol souasných snah.

Bylo již rovnž vysvtleno, že omezování in-

nosti kazatelské, arci spíše náhodou než úmysln,
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obrací se pedevším proti kazatelské innosti eské.
Jestliže již v tom bylo upozornní na nový prvek,

nechyblo vliv, které mu dodávaly drazu. Ne-
hled ani k tomu, že samo papežské schisma, jak

již jindy povdno, lámajíc pouta universalismu,

pomáhá buditi národní individuality, sám prvek
národní v našich djinách jest mnohem starší. Na
horké pd dávného styku dvou národností živel

národní nutn musil býti probuzen již dávno, a

teba nesmíme posuzovati ho oima dneška, nelze

pece ani jeho významu popírati nebo podceo-
vati. A zase to byl souasný stav, který také ku
znárodnní hnutí náboženského musil vésti.

Staré národnostní spory od jisté doby nabývají

jiné podoby. R. 1383— 1384 vede se veliký spor

len eského národa v universit proti národm
ostatním, jenž koní úspchem eským, stejn jako

jeho obnovení po šesti letech. A práv, že v tomto

sporu lenové cizích národ v universit vystu-

povali jednotn jakožto jeden celek národnostní,

posilují jejich nároky také nutnost podepíti proti

nim národ eský. Již Vojtch Rakv, zakládaje

své studentské nadání, iní podmínkou, aby žada-

telé byli Cechové po otci i matce, r. 1400 M.He-
man ze Svinan zakládá nadání pro své píbuzné
ke studiím na Pražské universit, a kdyby jich

nebylo, má býti propjeno studujícímu z eského
národa, kterého by urili ti nejslavnjší tenkrát

professoi eští: Mikuláš z Litomyšle, Štpán z Ko-
lína a Jan z Mýta. R. 1402 národ eský v univer-

sit dostává darem dm u erné rže, o rok po-

zdji Bratrstvo s obruí a kladivem dává mu svoji

kapli Božího tla, téhož r. 1403 vzniká zvláštní

koUej národa eského.
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A sám zákaz innosti kazatelské zvyšuje piro-

zen toto úsilí. Kaple Betlémská urena jest vý-

hradn eskému kázání, a kazatele mají patronovi

navrhovati pední misti národa eského v uni-

versit, r. 1402 vzniká pi kostele Svatovítském

nadání pro druhého kazatele, eského, také na

venkov roste poet nadání pro eské kazatele.

Zmna osob tím podmínná není však pouhou

zmnou osob, tiýbrž uruje také zmny další. Do
té doby náboženské hnutí naše jakožto zjev mezi-

národní psobí mezinárodn. Waldhauser kázal

nmecky, Milí vedle stálých eských konal i pra-

videlná kázání nmecká, nmecky kázali také, po-

kud k veejnosti laické se obraceli, oni pokrokoví

uenci universitní. Ti však z nejvtší ásti ješt

bhem 14. stol. opustili Prahu, jejich místa na uni-

versit zaujali dílem cizinci, poutaní ku Praze té-m jenom zájmy hmotnými, netení k souasným
proudm, sice ješt vyznavai nominalismu, ale

zbaveného pokrokovosti. A místa tch, již odešli,

na kazateln zaujímají pokrokoví misti eští, kteí

i na universit stále více se uplatují, a jiní opravní

kazatelé. Od poátku 15. stol. není v Praze tém
vynikajícího kazatele nmeckého, ano v desítiletí

od založení kaple Betlémské pomr ve prospch
Cech zmnil se tak, že r. 1401 spíše nmecké
kázání bylo vzácností. Aspo v té dob známý

nám Matiáš z Lehnice, vydávaje svou Postillu, za

pední dvod jejího složení uvádí nedostatek n-
meckých kázání, hlavn pro mládež akademickou.

Ale tím jest již dána i veliká pemna v povaze

a rázu dosavadního hnutí náboženského. Kazatel-

ská nálada nedá se odstraniti, ale sousteuje se

stále více do kruh eských, nebo Nmc Praž-
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ských úspchy eských kazatel nelákají, spíše

odpuzují, stejn jako nmecké professory, vlastn

lhostejné, zatvrzuje proti snahám tmto i to, že

eští professoi vtšinou byli pívrženci filosofic-

kého realismu, od nmeckých nominalist nenávi-

dného. A tak bez njakého pímého úmyslu inter-

nacionální hnutí náboženské, nepestávajíc býti

náboženským, stává se zprvu bezdky a pak uv-
domle i národn eským. eský lid zaíná s na-

dšením hledti k pokrokovým kazatelm eským
a vzpružuje svou horlivostí v poslouchání a za-

chovávání slova božího horlivost jeho kazatel.

Jedno stává se podmínkou druhého, ím více

vrstvy nmecké odcizují se pokrokovému hnutí

náboženskému, tím více hnutí stává se národ-

njším.

Ale pirozeným následkem toho jest, že se nyní

hnutí náboženské a hnutí národní takoka prostu-

pují. Jestliže uvolnní národní souviselo nepímo
již se samou podstatou hnutí náboženského a jeho

boje proti universalismu, hnutí národní stává se

nyní nerozluitelnou souástkou snah po uvolnní
a uplatnní individua. Odtud naše hnutí náboženské

dostává svj zvláštní, osobitý ráz, odtud musí do-

spívati k požadavku, aby Cech byl v Cechách

prvním, jako Nmec v Nmcích, Francouz ve Fran-

cii. Ale zase stavši se národním, hnutí nezprone-

vuje se svým úelm náboženským, požadavek

práv dotený žádá toho práva pro echa, zvlášt
je-li ádný. Národní prvek, sám se prohlubuje

náboženským, zárove ho zušlechuje. Na tomto

základ rodí se požadavek potom od Husa tak

krásn vyslovený, že pojmy ech a ádný
lovk mají se krýti...
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Ale ješt jedna vc nesmí býti v tomto vývoji

pehlédnuta. Ani rostoucí vdomí národní neláme

hrotu ve hnutí již ode dávna utajeného a proti

moci duchovní namíeného, práv naopak, vývoj

ho ješt piostuje. Po dlouhých pedcházejících

ptkách a škorpení, v nmž král Václav osvd-

oval podivuhodnou umírnnost, r. 1393 došlo

k prudkému stetnutí královu s Janem z Jenštejna,

které s tímto arcibiskupem bylo od prvopoátku

nevyhnutelné. Jsou to známé události; jejichž obtí

stal se Jan z Pomuka, když král, po tak dlouhou

dobu již zpupností moci duchovní dráždn, zakro-

il s bezohlednou a krutou písností a zstal ví-

tzem. To jist bylo možno jen v této dob, kdy

schisma otáslo názory na moc duchovní, a zvlášt

kurii uinilo tém bezmocnou. Papež Bonifác IX.

na žaloby arcibiskupovy nemohl zakroiti proti

králi, jehož pomoci poteboval. Ale co je nejd-

ležitjší, sympathie veejnosti stojí v tomto sporu

na stran králov, a stojí na jeho stran také sym-

pathie eských professor, jak se nejlépe objevilo

hned pi následujícím hlásání milostivého léta

v Praze, kterého si král i proti arcibiskupovi vy-

mohl, když odpustk milostivého léta ku svému

oištní poteboval.

A tentýž zjev dostavuje se i jindy. Když po

bezdvodném a zcela protiprávním aktu zvle kur-

first nmeckých, jímž král Václav prohlášen za

zbavena koruny ímskonmecké, a v nmž celý

národ cítil se uražen kivdou spáchanou na králi

právem oblíbeném., r. 1401 íšskonmetí pro-

tivníci a eští odprci královi oblehli Prahu, a ná-

rodní rozilení zachvátilo všecky Cechy bez roz-

dílu, nemohlo ujíti obecné a nelibé pozornosti, že
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arcibiskup, tehdy již nástupce Jana z Jenštejna

Olbram ze Škvorce, stál v táboe onch škdc.
Ale již díve popuzovalo všecky milovníky ná-

roda, že také Jan z Jenštejna po dobu své vlády

stával v adách a tém v ele odbojných pán,
kteí svým neoprávnným bouením rušili zemský
mír a pispívali k zhoršení povahy i vlády Václa-

vovy, zrovna jako díve i pozdji musilo rozilo-

vati, že biskup Litomyšlský Jan, pední sloup

zvráceného systému církevnického, nikdy ne-

chybl mezi odprci královými a tšil se okázalé

pízni krále Zikmunda, jenž mu v dob, kdy
po zrádném zajetí krále Václava vedl krutou

vládu v Cechách, hledl dopomoci i k stolci arci-

biskupskému.

A tak i moment národní posiloval i utvrzoval

prvky protiduchovní, jež v náboženském hnutí

z nho samého vyplynuly a v daných okolnostech

nutn musily se rozvíjeti dále.

Lze však také snadno pochopiti, že kazatelská

nálada, probuzená Milíem a udržená odtud bez

petržení, zvlášt v eském lidu tak neobyejn
se rozvinula. Ti, kdo po nmeckých professorech

ujímali se kázání již v jazyce eském, byli dstoj-

nými nástupci svých pedchdc, a ada jmen,

jichž aspo dotknouti se nutno, ukazuje sama, že

doba slavných kazatel ješt neminula. Na prvním

míst poutá pozornost naši kaple Betlémská. Hned
první její kazatel Jan Protiva z Nové vsi,

známjší svým brzkým odpadnutím od opravného

smru a svým nepátelstvím zvlášt proti Husovi,

stojí za povšimnutí. Jestliže již to, že byl vybrán

za kazatele do Betléma, dovoluje souditi, že jako

kazatel nebyl bezvýznamný, jeho kázání z první
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doby jeho innosti svdí, že také on byl v té

dob horlivým stoupencem opravného hnutí. Jsou
plna ostrých výtek proti knžím i mnichm, ale

ovšem i proti nemravnosti laik, a tebas ani on ne-

mohl zstati nedoten jistými neujasnnými d-
sledky tchto zásad, jeho snaha nevyboiti z mezí

církve iní ho nejednou podobným Štítnému, jehož

hloubky dojíti a ovšem názory své prohloubiti a

propracovati zabránil mu jeho asný odklon od

hnutí reformního.

Nesmíme totiž pedevším jedné vci zapomínati.

Stále ješt jest to v prvé ad nespokojenost

s daným stavem, poznání jeho neudržitelnosti, jež

vybízí k úsilné práci. Ješt vždy tedy horlivost

kazatelská, která se v daném stavu pirozen ze-

jména proti nepoádnému životu musí obraceti,

zstává nejvýznanjší známkou pokrokové pí-

slušnosti svého pedstavitele, ano lze v jistém

smru i íci, že již jakési pouze zevní podlehnutí

kazatelské nálad doby v tuto chvíli mže býti

do jisté míry zárukou pokrokovosti, obsahov se

projevující toliko všeobecným horlením mravním,

k nmuž vnitní prvodní zjevy zprvu jen jaksi

doplkem, a teba nkde zvýšenjší již mrou,
pece také ne vždy pistupují.

Již nyní další badání nachází nová jména slav-

ných kazatel, jimž tedy ve vývoji jist urité

místo pipadá, teba v dalším prbhu jejich jména

snad úpln se ztrácejí. Bohužel o nich jen zv}še-

njší mrou platí, co o ostatních, jichž nutno vzpo-

menouti, platí jen mrou málo sníženou, že o nich

vdomosti naše jsou velmi kusé. Dosavadní ba-

dání, tebas nkde mže podati vítaného upozornní,

astji spíše dovede mýliti než pouiti, a bude
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stejn estným jako nutným úkolem badání pí-

štího, vnovati jim náležitou pozornost.

Poznáme ovšem hned, jak již nejbližší doba vy-

žaduje také uritého vyhranní vnitní, obsa-

hové stránky, a jak to práv pispívá sice k roz-

lišování, ale také k pevnjšímu semknutí initel
opravdu pokrokových. Prozatím však kazatelská

horlivost — nemyslitelná ovšem bez všeobecného

horlení proti zloádm — zstává znakou pokro-

kového úsilí, jak to práv i na prvních dvou ka-

zatelích Betlémských vidíme.

Spolupracovník Protivv v Betlém, cisterciák

Ja n Štkna, professor uení Pražského i Kra-

kovského, stejn vítaný na královském dvoe
eském jako polském, svým psobením náleží

zpola Cechm, zpola Polákm, o jejichž universitu

zvlášt vysoce se zasloužil, jako jí, zdá se, také odká-

zal svoji knihovnu, neobyejné znanou, jist veli-

kými náklady opatenou a na svdectví uenosti i

horlivosti sbratelovy etná vynikající díla odborná

i spisy nejmodernjších autor obsahující — po-

dnes jest nemén než 23 knih známo, jež bývaly

jeho majetkem. Od r. 1373 bakalá, od r. 1376

mistr svobodných umní, pozdji professor theo-

ogie, pi všem shánní bohatých far a vymáhání

výsad papežských oddává se pece innosti ka-

zatelské, jež mu vynesla uznání samotného Husa
— praví o nm, že byl „kazatel jako trouba hlás-

ná", — a jejíž horlivost práv spluje, co dosud

bylo pedním požadavkem opravného smru,
hlásíc se do nho i zvláštními kázáními o umu-

ení Kristov (sermones de passione)i od-

suzováním zloád, tebas autor eholník byl nucfn

ukládati si meze.

Sbírka pfednáiek a rozprav VI. . 10. Jfi
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Uritji pokrokové prvky hlubším smrem než

pouhým kazatelským zápalem vyzaují z innosti

druhého co do asu správce kaple a kazatelny

Betlémské, jímž jest M. Štpán z Kolína,
„nejvelejší milovník vlasti", jak se o nm s ob-

divem vyjaduje jeho oddaný žák a brzo nástupce

v Betlém, jenž se jeho vlivm nebránil a ne-

ubránil. Od r. 1383 mistr svobodných umní, r. 1392

dkan své fakulty a jako len kolleje Karlovy již

r. 1390 její probošt, odkud pechází ke kanovni-

ctví Všech svatých, pozdji professor theologie,

v 1. 1396— 1402 zastává úad kazatele Betlém-

ského, ale pi tom (aspo od r. 1399) jest i fa-

ráem ve Štítarech, a po smn (r. 1401) ve Vi-

nacích, kteroužto faru však ješt téhož roku

smuje za arcijáhenství Boleslavské. Stejn vy-

nikající uenec jako uitel, stejn horlivý kazatel

jako spisovatel, ani na stolici professorské ani na

kazateln nevyhýbá se otázkám asovým, vždy

odhodlán prospti mravnímu obrozeni a vždy

ochoten erpati pro své snahy posilu, kde se

nabízí, vždy pístupný cizím vlivm pokrokovým,

ale vždy svj v jejich pijímání, také po této

stránce stává se skuteným uitelem a pedchd-
cem Husovým.
S jeho universitní iaností ve fakult theolo-

gické souvisí iedna zachovaná úvodní ped-
náška k nkterým výkladm biblickým (d e e x-

cellencia s. Scripture), zárove drazné

upozornní na potebu studia svobodných umní
jakožto základu také pro vzdlání theologické, za-

jímavá i tím, že, tuším, také formáln posloužila

za vzor Husovi pi nkterých jeho eech; dále

obšírný výklad Isaiáše (Lectura super Yza-
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iam propheta m), dležitý zejména pro po-

zornost, již autor vnuje souasnému životu a jeho

úpadku. Pokud ukázky z výkladu uveejnné do-

volují souditi, autor pohybuje se úpln v myšlen-

kovém kruhu Matje z Janova a Matouše z Kra-

kova, jimiž také patrným vlivm Oxfordským pi-

pravena pda — podrobnjší srovnáni bude tuším

moci i slovné shody ukázati, — zrovna tak jako

se tu setkávám^e se jmény, k nimž ve své tvorb
s oblibou hledíval Štítný.

Staí ukázky: „Kik svatokupectví pro jeho

zejmost již veejn vystupuje k nebesm. Vždy
již bez zardní íká se od nkterých: Noste, noste,

dajte úvod, klate úvod, klate, nepohbíme
mrtvého, nedáte-li ti, tyi, pt nebo šest grošv.

Svatokupectví, které jest neivtší kacíství, již

na ulicích veejn se páše, a není kdo by to po-

káral, kdo b5' se proti tomu postavil . .
." Zisku-

chtivost a nemravnost knží, vtírání nehodných

v úady, jak k nmu celý systém vedl, jsou ovšem

oste odsuzovány, a jestliže autor z napomínání

nevyjímá ani sebe, tím spíše odsuzuje, že vady

takové dostavují se i tam, kde by bylo možno se

jich vyvarovati: „Bda, již i mezi námi na uni-

versit naší asto se pihodilo a prihází, že se z ja-

kéhosi záchvatu pízn nehodným ped hodnými

a neschopným ped schopnými v obrocích a úa-

dech pednost dává." A jestliže ist v duchu

Matje z Janova vyznívá stížnost na „ony tlesné,

kteí se oznaují jménem kesan, kteí však ka-

zatele, rozsévatele slova svatého, netoliko odmí-

mítají slyšeti, ale je spíše /neuctívati než poslou-

chati hledí", jest s tím v úplném souhlase, když

Štpán v témž duchu správn rozpoznává obad-
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nictví a zevnjškovost církevnickou jakožto koen
zla a úpadku: „Již, bda, zídka kdo výroky boží

mluví bez pimíŠení lží. A tak ohlašují na kázá-

ních i falešné, jak se obávám, odpustky, a dávajíce

pednost vcem malým ped velikými, kamenná
stavení a mrtvé chrámy, i lživ, jak se bojím, vy-

nášejí, zstavujíce chrámy živé v nahot, trápeny

hladem i žízní. Kamenné a mrtvé oltáe pokrý-

vají záclonami pestrými a pomalovanými, a živé

oltáe, chudé Kristovy, aspo nepímo olupují."

Ale i mimo kathedru všímá si vcí asových,
jak svdci jeho traktát o pokání (De peniten-
c i a, také Confessionale) rukopisn dosti hojn
rozšíený, bohužel blíže úpln neznámý. A život

knžstva i neuspokojivý stav církevní zevnjško-

vosti jsou také stálým pedmtem jeho kázání sy-

nodálních a pi veejných píležitostech, jako již

nejstaršího asi ze zachovaných, na théma Caute
ambuletis, nebo kázání v rukopise na synodu
podzimní r. 1395 kladené, na théma „Oblecte no-

vého lovka" (Induite novum hominem),
opt ve smyslu zásad Matje z Janova oste proti

odpustkm a okázalému vyzdobování kamenných
chrám vyznívající, nebo konen kázání z erv-

nové synody r. 1403 na théma ^.lovk jeden

uinil hostinu velikou" (Homo quidam fecit
cenám m a g n a m), jediné, z nhož dosud sou-

vislejší ukázky podány, vnované — sotva náho-

dou — svátosti oltání, a piznávající se — v dob
vznikajícího kaceování zásad Wyclifových jist

z dobrých dvod — ke katolickému uení
o transsubstanciaci, ale neopomíjející pi tom hor-

lení z Wyclifa pejaté doplovati stížnostmi v

duchu Matje z Janova na zvrácenou zevnjško-
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vost — jest jiát významné, že ve všem tom po-

zdji svého uitele následoval také Hus doslovn,

pejímaje na p. vedle etných míst z Wyclifa také

tato vlastní slova Stpánova: „(my knzi) na zí-

skání statk až za moe bháme, tlo a duši za

majetek a ne za spásu duše nasazujíce, dlouhé mše
s nástroji a popvky masopustními zpívajíce . .

."

Ale také mimo Betlem nadšení horlivci eští

s úspchem oddávají se kazatelské innosti. Pro-

zíravý M.Mikuláš z Litomyšle, jeden z nej-

starších eských mistr na universit, od zaátku
r. 1375 bakalá, od r. 1378 mistr svobodných

umní^ r. 1384 dkan své fakulty, r. 1386 rektor

university, len kolleje Karlovy, bakalá práva

kanonického, pozdji professor theologie a ka-

novník Všech svatých, jeví se nám vždy jako

upímný pítel svého národa — to mu také zjed-

návalo znané obliby, patrné z astého volení

k jednotlivým funkcím ve fakult, — ale také

jako velý stoupenec oprav v církvi. Literární

innost jeho nebyla znaná, r. 1382 byl zvolen,

aby ve fakult etl „liber Sextus", ale výklad,

pokud vím, není zachován, dob jeho psobení
v theologii náleží jeho zpracování Sentencí (zlo-

mek Questiones circa finem IV Sen-
tenci a r u m), a ani pro innost kazatelskou ne-

ml zvláštní tribuny. Ale jako v národnostních

sporech, tak již na poátku spor o Wyclifa vi-

díme ho v ele eské strany pokrokové, v níž

další innost tímto smrem pekazila asi brzká

smrt (brzo po r. 1407), když se byl krátce ped
smrtí dokal významné pozornosti samého krále

Václava, jenž mu v ocenní jeho zásluh na uni-

versit pikl zvláštní plat.
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Za to na hrad Pražském pejímá úad kaza-

telský rovnž starý a slavný len národa eského
v universit M. Mikuláš z Rakovníka. Ba-

kalá od r. 1370, teprve r. 1375 stává se mistrem

svobodných umní, ale již r. 1379 volí ho univer-

sita svým rektorem. Již tenkrát len a pozdji

probošt kolleje Karlovy, odkud asi pešel ke ká-

no vnictví Všech svatých, professor theologie, v ná-

rodnostních sporech stojí vždy v prvních adách
mistr eských. S universitní jeho inností sou-

visí výklad žalm (Psalterium cum expo-
sic i o n e), v nmž se setkáme i s citáty moder-

ních^ tehdy autor (Simon de Cassia), zvláštní spis

vnoval novému svátku Navštívení panny Marie.

R. 1400 stává se kazatelem u sv. Víta, pi nov
zízeném nadání pro eského kazatele, ale již r. 1402

tuším smrt láme horlivé jeho psobení.
Záhy, aspo r. 1405, vystídala ho tu síla sv-

žejší, „sladký hudebník a pehorlivý kazatel" M.

Petr ze Stoupna; bakalá od r. 1386, mistr

od r. 1389, záhy obrací se po získávání úad,
r. 1395 ješt jako klerik stává se faráem v Ko-
stelci u Potštýna, jímž zstává, i když dosahuje

kazatelství v kostele Pražském. Teprve r. 1407

smnil tuto faru za kostel ve St. Kolína, ale již

ped 24. srpnem t. r. zemel. Petr ze Stoupna

náleží jist k nejušlechtilejším duchm své doby,

smýšlení naskrze pokrokového. Ddikou své

knihovny uinil kollej národa eského, a nkteré
knihy dosud zachované vydávají o tom neklamné

svdectví, obsahujíce vedle vcí kazateli poteb-
ných i díla nejmodernjších autor pokrokových,

i Vojtcha Rakova i Husa. Ale stejn výmluvn
svdí i všecka jeho innost literární i kazatelská.
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Svoji kariéru theologickou zahajuje jako mladý

baccalarius cursor obšírným výkladem evangelia

Matoušo va (Lectura super Matheu m),

v nmž plné ovládnutá souveká uenost theolo-

gická pece také ponechává dosti místa projevm
pokrokové nespokojenosti nad souasným zbdo-
vaným stavem církve. A to mu jist více než

sama uenost zjednávalo obliby, o níž i to svdí,
že z obšírného výkladu záhy již — ovšem cizí

prací — vznikaly pírunjší výtahy o jednotli-

vých otázkách (Excerpta ex lectura M. Pe-

ti de Stupna super Matheum de viciis

etvirtutibus).
Ale také on sám hledí po této stránce pote-

bám doby vyhovti. Poizuje zvláštní výklad

Otenáše (Exposicio Paternoster), a jist

smí za známku smýšlení opravdu pokrokového

býti oznaeno, že se — nejisto, zda zvláštním

spisem nebo jen píležitostn — rozhodn vyslovil

proti braní odúmrtí. Z jeho slavnostních kázání ze-

jména dvma dostalo se znanjšího rukopisného

rozšíení; jest to kázání na théma „Zákon pro pe-
stupníky vydán jest" (Lex propter transgres-

sores posita est), dnes tém zcela neznámé,

a kázání proslovené nepochybn na synod r. 1406

na slova „Obnovte se v duchu mysli své'' (R e-

novamini spiritu mentis vestre), z n-
hož i nedostatené ukázky dosud uveejnné dovo-

lují poznati nadšeného horlivce pokroku, jehož

výtky proti znemravnlému životu, proti simonii,

rozkošnictví knžstva, proti zpovrchnní církve

znjí namnoze osteji a uvdomleji než jiných

souasník, jako již samo pijetí a horlivé plnní

úadu kazatelského jasn ukazuje, že právem bylo
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lze mistra záhy zesnulého vzpomínati jakožto

jednoho z nejvýznanjších zástupc snah oprav-

ných.

A pi vzpomínce na tolik jmen slavných kazatel,

jež ovšem Vojtcha Rakova nemohla pominouti,

a nikdy nebyl profesorem university Pražské,

sama vynoila se vzpomínka na jména již polo-

zapadlá, jež však kdysi v dob jejich rozkvtu
slavnými inila jejich horlivost uenecká i e-
nická, jako byl M. J e n e k, „bystrý matematik",
již r. 1366 mistr a len kolleje Karlovy, r. 1382

rektor university, také v národnostních sporech
osvdený pítel národa svého, na nhož vzpomí-
nati nutilo jist i jeho pokrokové smýšlení, patrné
na p. i z toho, že také on podle všeho literárn

všímal si umuení Kristova (Exposicio pas-
sionis domini), jako ani jeho výklad Sentencí

(Super Sentenciarumj zcela nezapadl, nebo
vážný theolog M. Mikuláš Biceps, jenž již

r. 1381 dokonuje svj výklad Sentencí (C o 1

-

lecta nebo Questiones super IV Sen-
tenciaru m), dvrník Jana z Jenštejna, v jehož

duchu vyslovuje se také proti nkterým lánkm
Wyclifovým, arci jen z doslechu, ponvadž jeho

knih, jak ze samé polemiky jest nade vše jasnjší,

naprosto neznal, a jinak jeho innost, tebas
církvi úpln oddaná, jist nesla se smrem, který

mu zajišoval vdnou vzpomínku — další z ne-

koneného potu doklad, že náboženské hnvti

eské dávno ped tím, než poznalo Wycliía,

bralo se smrem již tolikráte vyteným.
Ten, kdo všech tchto muž tak vele vzpomíná,

pihlašuje se k nim jakožto k zemelým uitelm
svým, i když snad ne pímo uitelm školským,
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ale takovým, o jejichž innosti vdl a jichž in-
ností svou následoval, ten, kdo tak upímn hlásí

se k tm, již inností kazatelskou udržovali a

stupovali nepetržitý vývoj náboženského hnutí

eského, není nikdo menší, než onen muž, jenž,

kráeje za nimi, stanul nad nimi, jenž, jda v je-

jich šlépjích, pedešel je, M. Jan Hus, jenž se

k tmto svým pedchdcm piznává v kázání asi

z r. 1409.

Než také zde piznání jest toliko potvrzením,

nikoli nápovdí. Jestliže pozdji protivníci Husovi,

vytýkajíce rozdíly horlení jeho a nkdy Milíova,

Waldhauserova, Štknova, již tím také piznávají

jeho vývojovou souvislost s nimi, nemže být za-

jisté lepšího svdectví, že sami souasníci takto

na innost Husovu hledli, nežli to, že již v dru-

hém roce svého knžství a kazatelství byl Hus
postaven na kazatelnu Betlémskou, jež jest nej-

plnjším výronem všeho dosavadního nábožen-

ského hnutí eského.
Význam Husv pro náboženské hnutí

eské srstá s jeho inností v Betlém.
Ale je-li již to, jak eeno, potvrzením jeho sou-

vislosti s hnutím pedcházejícím, neznamená to,

že bží o pouhé pokraování nebo následování.

Mluvíme-li o linuti, již tím pedpokládáme vývoj,

a smíme-li mluviti o vývoji k husitství, již tím na-

znaujeme, že do vývoje s Husem vstupuje i nco
nového. Snad nejstrunji dalo by se to vyjáditi

jedinou vtou, že Hus do vývoje pináší svoji

osobnost, svoji celou mravní sílu
svoji krajn dslednou, vždy pokro-
kovou, ale nikdy ne nekritickou po-

vahu a snahu.
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Z muž práv jmenovaných, stejn jako ze star-

ších i mladších uitel, pátel a spolupracovník

Husových, shodných s nim v horlivosti kazatelské

i úsilí obrodním, jako byli Stanislav ze Znojma,

Štpán z Pálce, Kišan z Prachatic, Jakoubek
ze Stíbra atd., jist o všech lze íci, že byli mu-
žové opravdoví, upímní, nadšení pro svj úkol.

Zajisté zasazujíce se o zlepšení mrav u knží a

laik, kárajíce pokleslý stav církve a upozoru-
jíce na její vady, vedeni byli úmysly nejistšími.

Ale také oni — nový dkaz pro to, o em toli-

krát bylae — nkdy nedovedli se ubrániti tomu,

co odsuzovali. Až na nepatrné výminky tém
všickni neostýchají se hromaditi beneíicia nebo

mniti je za výnosnjší, pronajímati své fary i
úady, bráti dchody a psobiti v Praze. Hus jest

po této stránce výminkou úplnou, on jediný ne-

shání nikdy tuných obroí, spokojuje se Betlémem,

ale za to tím horlivji plní své povinnosti. Arci

bylo kazatelství Betlémské místo slušn placené,

ale ani takový horlivec, jako byl pedchdce Hu-
sv v tomto úad, Stepán z Kolína, nerozpakoval

se spojovati s ním — proti úmyslu zakladatel —
výnosná beneficia jiná.

To práv ukazuje hluboké vnitní píiny tohoto

odhodlání Husova. Hus jest první, který v sob
láme vlivy celého systému, on si pln uvdomuje
vnitní rozpor také tam, kde ho ostatní, hledíce

oima doby, nevidli, nechce poskvrniti se tím,

co odsuzuje, ani když to názorm doby nezdá se

niím nedovoleným a neestným. Již zde provádí

dsledn zásadu, le nelze pehlížeti sob, co vy-

týkáme jiným
;
písný požadavek úplné shody mezi

slovy a skutky, mezi životem a smýšlením, poža-
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dávek, který tak krásn se vtlil v postav Mi-

líov, u Husa se vrací v plném pochopení a

ocenní.

Není to jediný zjev, jimž bych mohl slova svoje

doložiti, ale není možno pelévati moe do pískové

jamky. Význam Husv žádá nezbytn výkladu

podrobnjšího, než by byl možný v nkolika zá-

vrených slovech, postava Husova musí býti

pedmtem souvislého výkladu zvláštního.

Mojí povinností jest ješt, doplniti, co jsem slíbil

na zaátku tchto pednášek, upozorniti, pokud

ješt teba, v em spoívá ona souvislost Husova
s hnutím pedcházejícím, a zvlášt, v em se jeví

i tam, kde se Hus dostává dále.

Mohlo by snad pekvapovati, že Hus v oné

vzpomínce na své uitele nezmiuje se o pokro-

kových professorech nmeckých, kteí v dob jeho

studií ješt v Praze psobili. Ale není nesnadno

nalézti vysvtlení. Nehled k tomu, že mnozí z nich,

a zvlášt ti, na nž Husovy vzpomínky byly by

se mohly vztahovati, tou dobou byli ješt na živu,

Hus své vzpomínky omezuje výslovn na zemelé
mistry eské Nevzpomenutí není ješt popením,
ale ani popení nemohlo by vyvrátiti, že innost

Husova opravdu hlásí se do téhož smru, který

onmi cizinci byl udržován a rozvíjen. K nejstar-

ším literárním práem Husovým náleží latinský

výklad o život Kristov (Gesta Christi) a

jiný o umuení Kristov (Passio Christi se-

cundum quatuor evangelista s), tedy

táž oblíbená themata, o jakých snad. každý z pí-

vrženc pokroku psal nebo kázal; autorem v tchto

i jiných dílech Husových astji citovaným jest

také Simon de Cassia.
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A stejn není bezvýznamné, že hned v prvním

roce své innosti knžské a kazatelské Hus za-

býval se piln také svátostí oltání, napsav již

r. 1 40 1 njaký spis nebo kázání o tle Kristov,

dnes ztracený.

Po všem, co dosud bylo uvedeno, není zajisté

teba, leda pokud bží o další vývoj, znovu opa-

kovati, že vystoupení Husovo vyplývá bezpro-

stedn z pedcházejícího hnutí. Bylo zajisté již

patrno, že zde ideová i vývojová souvislost jest

nepopiratelná, že myšlenky, které, zrodivše se pod

tlakem pítomné doby, vyskytují se ve hnutí ped-

cházejícím, u Husa z týchž píin vracejí se zase,

že také v uritých okolnostech Hus rozhoduje se

stejn, jako se rozhodovalo hnutí pedcházející,

že tedy Hus, navazuje na innost svých pedchdc,
jimi dostává se do nepetržité a neoddlitelné sou-

vislosti s hnutím, které vzbudili Waldhauser a Milic.

Pece však jest jist zajímavé, mžeme-li souvis-

lost tuto, tak patrnou a každému nepedpojatému

zejmou, doložiti také, abych tak ekl, dokumen-

tárn, jak je to možno vedle uvedených doklad

i jinde ješt, a zejména hned první bezpen da-

tovanou zprávou ze života Husova, tím zajímavjší,

že nám pedstavuje Husa na zaátku jeho vývoje.

Bylo to r. 1393 v dob milostivého léta, jež na

pání krále Václava papež Bonifác IX. pro Prahu

byl povolil, a na jehož provedení králi Václavovi

práv po jeho posledních násilnostech proti arci-

biskupovi záleželo. Jako obyejn slavnost tato

spojena byla s udílením odpustk, a jako obyejn
pojem udíleti zamoval se pojmem prodávati.

V tu dobu náboženské hnutí eské pokroilo již

tak daleko, že jemu tento zpsob jist musil býti
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proti mysli, ale práv proto, že toto milostivé léto

znamenalo také vítzství královo nad zpupným
arcibiskupem, v celé Praze mimo jediného šaška

králova, jemuž však posmšky brzo zakázány, na-

šel se jediný muž, který oteven i zvláštním spi-

sem vystoupil proti tomu. Byl to fará u sv. Mar-
tina vtšího M. Václav Rohle z Jiína, ale ani jeho

odpor neobracel se tak proti milostivému létu

samému, jako proti zištným píinám jeho povo-
lení, z nichž vinil eské preláty, a proti podvodm
pi jeho provádní.
Ale jeho hlas musil zapadnouti v obecných sym-

pathiích, které tento podnik králem podporovaný
vítaly.

A tak Praha, která dosud nezapomnla dob, kdy
ji chorobná tém zbožnost Karlova nauila slav-

nostní okázalosti bohoslužeb, naplnila se poutníky,

hledícími získati odpustk. Mezi tmi, kdo ve zbož-

ném zápalu putovali po chrámích z Vyšehradu až

do Bevnova, byl také mladý student, teprve ke

zkoušce bakaláské se pipravující, Jan z Husince,

jenž také, obtovav za odpustky poslední peníz,

musil si potom uložiti také dobrovolný pst.
I když uvážíme, že v tu chvíli Hus byl duch mladý,

nevyvinutý, zdá se tato zpráva býti v úplném roz-

poru s jeho pozdjším vývojem. A pece také

ona spojuje Husa se starším hnutím. Ten, kdo
mladého studenta pohnul k této pouti, nebyl nikdo

jiný než slavný kazatel M. Jan Štkna, který na

kázání milostivé léto horliv doporuoval. Nezáleží

na tom, že se zde jeho vliv objevuje vlastn ve

smru úpln protichdném vývoji pozdjšímu. Pí-

iny zdrželivosti eských mistr byly politické, a

politické byly asi píiny vystoupení Štknova,
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tebas není vyloueno, že Štkna opravdu neml
zásadního odporu proti tomuto zpsobu pobožnosti,

i když ho jeho horlivost kazatelská neoddliteln
zaazovala do tohoto vývoje, který, navazuje na
minulost, pipravuje budoucnost, akoliv již sou-

asný zpravodaj svým nápadným vytýením
Štkny jakožto „predicator autenticus in Beth-

lehem", dává na jevo, že již vrstevníci v tomto

vystoupení Štknov vidli rozpor s jeho inností

dosavadní. Náboženské hnutí eské, tebas celým

svým urením smovalo proti podobným vý-

stelkm zevnjškového církevnictví, pece v tu

chvíli není si ješt vdomo všech dsledk svých

snah, a mimovoln dává se okamžitými pomry
strhnouti k schvalování zjev, s nimiž v podstat
nesouhlasí. Jist pozdjší Hus na míst Štknov
byl by se zachoval jinak. Ale tím nedá se odi-

niti, že tentokráte k svému zbožnému inu od-

hodlal se pod vlivem kázání jednoho z nejped-
njších zástupc tehdejšího smru reformního, že

hned pi vstupu do života pihlašuje se k vlivm,

a jakýmkoli, hnutí pedcházejícího, a pro ocenní
tchto vliv jest jist karakteristické, že ješt
r. 1409, po všem, co, jak ješt uslyšíme, zatím se

stalo, Štkny vzpomíná . .

,

Není to jediné místo, kdy Hus zná se k tm,
kdo na nho mli vliv. Vedle Mikuláše z Lito-

myšle a Štpána z Kolína, které, tenkrát již

zemelé, v onom kázání jmenuje, byl to zvlášt

Stanislav ze Znojma, o nmž i po úplném

znepátelení a v ostré polemice mluví s úctou jako

o svém váženém uiteli, byl to Štpán zPále,
jehož pátelství, i když se mu stal protivníkem,

vele vzpomíná. A tím se také vracíme k tomu.
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na již jindy bylo upozornno, že v našem nábo-

ženském vývoji nemalý význam náleží také roz-

poru mezi filosofickým nominalismem a realismem.

Uvedená jména znamenají zmnu, která mezitím

nastala ve filosofickém pesvdení vdích kruh
universitních. Mužové práv jmenovaní a s nimi

i etní jiní, vtšina mistr eských, jsou pedními
zástupci filosofického realismu, Stanislav ze Znojma

má po této stránce jméno tém svtové. Byly to

práv známé nám již vlivy augustinismu, které

tento obrat pipravily, a které, zvlášt když mezi-

tím již také nadání Vojtcha Rakova pro stu-

dium v Oxforde vstoupilo v život, otevely cestu

vlivm realismu Wyclifova. Také zde nutno pesn
rozeznávati. Mužové tito byli realisty již díve,

nežli se stali Wyclifisty, a byli realisty i když

Wyclifisty se nestali. Jejich realistické pesvdení
jest starší a usnaduje cestu vlivm Wycl ifovým,

když pozdji se dostavují, jako to byly pedevším
filosofické spisy Wyclifovy, jež mu zjednaly

obliby dávno díve než jeho spisy theologické byly

v Cechách známy. Ale také zde setkáváme se se

zjevem zajímavým, ani známá nám již kritinost

Wyclifova nevstupuje k nám jako nco nového,

dostavuje se vlastn již ped poznáním Wyclifa.

Také realisté Pražští, pejímajíce pokrokové po-

slání svých nominalistických pedchdc, pijímají,

jak jsme již vidli, také vše, co pokrokového a pro-

spšného jejich innost pinesla.

Školním svým vzdláním ve stoupence filosofic-

kého realismu byv vychován, byl tím také Hus
již pipraven ku pijetí vliv Wyclifových. Vlivy

tyto byly znané, piznává je oteven Hus sám.

a nebyly nikdy od nikoho popírány; Hus sám ne-
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váhal, jak bylo zvykem doby, celé vtší partie

z dl Wyclifových pejímati i pekládati do spis
svých. Ale pes to vše Hus jeví se v pomru
k Wyclifovi mužem kritickým, úpln samostatným
a vždycky svým, pijímá vdom a úmysln opi-

suje jeho výroky, když s nimi souhlasí, ale vždy
jest si vdom, pro tak iní, pro tak initi musí,
stejn jako z hlubokých dvod dovede Wyclifa
opustiti, když toho žádá jeho pesvdení, i tam,

kde za Wyclifem jiní šli slep. Není to Wyclif,

jenž z Husa mluví, i když doslovn se ozývá, jest

to Hus vyjadující se slovy Wyclifovými, a ím
více pedpojatost snaží se této vt odpírati, tím

výmluvnéji ji potvrzuje každé další badání.

V novjší dob stalo se módou dokazovati, že

Hus vlastn jen a jen opisoval Wyclifa, že ne-

jen nepináší nic nového, ale pro své wyclifství

nemá ani vztah k minulosti. Pramenem tchto
tvrzení bývá tendennost, neznalost, neschopnost

chápati složité zjevy historické anebo jen snaha

stavti se proti samostatným — a správným —
myšlénkám cizím. Nikdo nikdy nepopíral vlivu

Wyclifova, lze íci i více: Hus jest Wyclifovec

pesvdený, rozhodný, ale pi tom samostatn
myslící a po zralé úvaze se rozhodujíc', a t o

vždy proto, že W yclif vlastn stává
se pirozeným a nutným domyšlením
našeho pedcházejícího vývoje, takže

následuje Wyclifa, Hus pokrauje v myšlenkách

hnutí pedcházejícího a vyvrcholuje je.

A o tom ješt nkolik slov. Jestliže Wyclif

z povinností knžských nejvýš cenil innost kaza-

telskou, musili bychom škrtnouti pl století našich

djin, kdybychom zde o jeho vlivu chtli mluviti, a
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také Hus již ped jeho poznáním do tohoto vývoje

se pihlásil ; shoda tato mohla tedy býti jen pí-
inou obliby Wyclifovy. A tak je tomu tém
všude. Wyclif podává skoro jen vdecké zdvod-
nní toho, co pirozený vývoj pinesl. Jestliže

Wyclif v trapné nejistot schismatu hledá pravou

církev Kristovu mimo sváící se obedience, v Ma-
tjovi z Janova vývoj u nás dospl již k témuž

pesvdení, a pijímaje definici Wyclifovu, Hus
stává se pokraovatelem Matje z Janova, kdyby
ani jména jeho nebyl nikdy slyšel, a stává se do-

vršitelem pedchozího vývoje, pejímaje to, co

vlastn ekl již oblíbený Augustin.

A Hus sám ukazuje tém názorn, jak k tmto
závrm dospl.

Po píkladu Wyclifov pedstavuje si pravou

církev Kristovujakožto neviditelnou spolenost v-
ících pedurených k spasení (praede stínat i)

zemelých, fijících i budoucích, jejíž hlavou mže
býti toliko Kristus, nikoli však papež, o nmž ani

nikdo nemže vdti, je-li peduren, a tedy len
pravé církve. Hus sám peasto vzpomíná ny-

njšího rozdvojení, ano od koncilu v Pise i roztro-

jení západní církve, vyvozuje pravé odtud na zá-

klad Písma, že toto rozdlení nemže se týkati

pravé církve Kristovy, a bylo by jist dtinství

tvrditi, že by toho bez Wyclifa nebyl si povšimnul.

Ovšem také Hus již svým praktickým úsilím,

a pipouštje všecky prostedky omilostnní, byl

nucen, jako již Matj z Janova, pijímati jejich pro-

stednici zde na zemi, a tou jest mu oboedience

Kímská, pozdji Pisská. Její hlavou však nemže
býti papež, jest toliko námstkem Kristovým, ale

i to jen tenkrát, žije-li podle jeho pedpis. Tím
Sbírka pednáSek a rorprav. VI. . 10- 17
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jest arci vysloveno již právo kritiky, odepení ne-

omezené poslušnosti. Poznati, ini-li tak papež,

srovnávají-li se jeho rozkazy s Kristovými — a

jen tch dlužno poslouchati, — lze pomocí Písma,

které se tím stává pedním pramenem víry, ale

také tuto zásadu Wyclifem vyslovenou, najde-

me, a ješt uritji, již u Matje z Janova a dílem

i u Štítného.

V odmítáni papeže neádného Hus ovšem do-

stává se za Wyclifem již dále než Matj z Janova,

ale také zde pod nepemožitelným tlakem doby.

Hus uvádí etné píklady, jak ani jeho protivníci

papeže neposlouchají a nemohou poslouchati, a nepo-

sledním dvodem jest i osobnost Jana XXHI., který

byl živým potvrzením této zásady. A konené,
nehled ani k tomu, že také tuto vtu vyslovil

již Matouš z Krakova, a že tedy ve vývoji byla

již utajena, také jinak vývoj pedcházející vedl

k ní i jejím dsledkm.
Požadavek vnitní opravdové zbožnosti, který

celé pedcházející hnutí tak krásn karakterisuje,

vedl, jak víme, ke zdraznní subjektivní kvalifi-

kace, osobní zpsobilosti k úadu, a odtud k cenní
lovka ne podle dstojenství úadu, nýbrž podle

dstojnosti života. Pirozeným a nevyhnutelným
závrem však musí tu býti názor Husv-Wyclifv,
že žádný vládce duchovní, ani svtský není jím

ve skutenosti, po zásluze (quoad meritum), trvá-li

ve smrtelném híchu, a jím ovšem pro veejn^^st,

svým úadem (quoad ofticium) zstává. A odtud

zase zcela dsledn vyvíjí se mínní, že svtští

páni jsou oprávnni zastaviti platy knžím neád-
ným, jehož pijetí u Husa jest tím snazší, že mu
vychází vstíc zvláštní vývoj názor na patronátní
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pomry v Cechách, kde jistý vliv svtských pa-

tron na jmní kostelní pes všechen odpor úad
duchovních (zvlášt od dob Arnoštových) pece
vždy se udržel.

A s ušlechtilou snahou staršího našeho hnutí

po vnitním opravdovém život srstá Hus tak,

že se jí nezíká, ano proti Wyclifovi i z ásti ji

zdrazuje také tam, kde z Wyclifa pejímá názor

o známkách píslušenství k církvi Jen pedurený
mže býti lenem pravé církve, a praedestinace

jest irým aktem milosti boží, ale lovk, teba
rozhodnutí božího nemohl zmniti, není tím spro-

štn píkazu osvdovati svou víru skutky, žíti

ádn, užívati všech prostedk milosti na zemi,

jako jsou svátosti atd. Ale ovšem ten, kdo v nich

milost psobí, není knz. nýbrž Bh.
Také toto mínní vyslovil Wyclif, ale zase sly-

šeli jsme je již v zásadách a sporech uenc Praž-

ských, a byly-li to již školské uebnice, které k jeho

probuzení vedly, byla to zase pítomná doba,

která si jeho pijetí vynutila, podávajíc v nm
zbra proti pepiatým pokusm o vyvýšenosti

moci knžské.

Ale zcela dsledn tedy, a zase ve smyslu star-

šího vývoje Hus tento názor podržuje i proti Wy-
clifovi. Uznává-li se nutnost svátostí, musil špatný

stav vtšiny tehdejšího duchovenstva initi platnost

jejich velmi nejistou, kdyby závisela na stavu

pisluhujícího knze. Proto Hus dsledn odmítá

vtu Wyclifovu, že híšný knz neposvcuje, a uí,

jako Štítný, vždy a rozhodn, že také špatný knz
platn pisluhuje svátostmi, a sob škodí.

Ani tím, co dosud uvedeno, není otázka vyer-
pána, ale snad již to postaí na dkaz, že vystou-
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pní Husovo vyplývá pirozen a bezprostedn
z pedcházejícího vývoje našeho, že jeho pilnutí

k Wyclifovi dostavuje se nevyhnuteln jakožto

doplnk hnutí dosavadního, že není umlé a lehko-

myslné, nýbrž samozejmé a neodbytné. Pilnutí

Husovo a jeho pátel k AVyclifovi není výsledkem

njaké záliby v bezúelných hádkách theologických,

nýbrž plodem mravního úsilí o povznesení života

kesanského. Hus a jeho pátelé neoblíbili si Wy-
clifa proto, že se od církve uchýlil, nýbrž proto,

že uspokojoval jejich úsilí mravní.

Než práv proto, že uení Wyclifovo bylo tak

uceleno a jeho filosofickou soustavou v tak ladný

celek semknuto, snadno ^e stávalo, že s jeho ná-

zory mravn reformními, jež arci z ásti stály již

mimo církev, mohly obliby dojíti také jeho názory

vrouné, z tohoto úsilí pímo nevyplývající, ale

realismem Wyclifovým podepené, jako pedevším
jeho uení o remanenci. Také zde hlásí se

úinky staršího hnutí, i tím, že otázkou astého
pijímání upravilo pdu tmto záhadám, i tím, že

úsilím nominalistických profesor dána byla již

jistá, tebas podmínná, volnost diskuse i o tchto
otázkách.

Jako již Štítnému uení o remanenci zdálo se

pístupnjším, pihlásil se k nmu pedevším Sta-

nislav ze Znojma úpln a bez výhrad, a jeho pí-
kladem znali se k nmu velmi etní pívrženci
oprav, takže uení vniklo i v lid. Štpán z Kolína

a Hus jsou skoro výminkou, a zvlášt Hus, a asto
z nho vinn, nikdy se k tomuto uení neznal.

Nelze pochybovati, že ani Stanislava a ostatních

nevedla touha uchýliti se od církve, nýbrž to, že

srozumitelnjší toto uení také jejich realismu lépe
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vyhovovalo. Ale uení toto platilo již tenkrát za

kacíské, pilnutí k nmu vedlo k prvnímu dvo-

jení v jednotném dosud náboženském hnutí e-
ském.

eské hnutí náboženské nechtlo se státi kací-

ským. Jeden z pedních zástupc dosavadního smru,
Jan Štkna to byl, který Stanislava obvinil z ka-

cíství. Stanislav sice obhájil se, „dokoniv" svj
traktát, to jest napsav nový, opaného smyslu,

ale stíny zstaly. U tch, kteí nedovedli se zcela

oprostiti od tradic církevních, pípad tento vzbudil

nedvru v celou dosavadní innost i vlastní, vznítil

obavy, že celý tento smr vetie ku kacíství. Bylo

to první tíbení duch ve stran reformní. Mnozí,

kteí dosud svou horlivostí kazatelskou, svým
ostrým káráním vad knžských náleželi do strany

reformní, odíkali se jí nyní.

Reformní strana byla tím arci utvrzena a sjedno-

cena, a erpajíc i nadále posilu z Wyclifa, dávala

se svým mravním úsilím bezdn strhovati na

pdu mimocírkevní vždy více. V potomních bojích

s arcibiskupem Zbykem, šlechetným, ale zcela

neschopným a práv proto tak záhy z nadšení

reformního do vlivu velikých kanovník upadnuv-
ším, v bojích o volnost kázání, o platnost klatby,

o pomr k papeži a možnost odíci se ho, strana

reformní stojí jednotná, ano v jednu chvíli, kde

bží o obecný zájem národní, seskupuje kol sebe

i ty eské profesory, kteí jinak opravám ne-

páli.

Ale také na eském hnutí mlo se znovu po-

tvrditi, že v tehdejším stavu tém každý, kdo stál

o zlepšení, musil se bezdky dostati mimo církev.

Práv bezdnost celého vývoje na píšt piná-
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Sela nebezpeí. Názory, k nimž jednotná strana

reformní dospívala, byly pece jen píliš smlé,

aby mohly proraziti rázem, bez boje se starými

tradicemi. Nové hnutí nebylo ušeteno zkoušky

ohnm, v níž mly obstáti jen karaktery nejryzejší,

povahy ocelové.

Zkouška pišla r. 141 2. Jest známo, že tenkrát

Hus se vší rozhodností postavil se proti papeži,

hlásajícímu odpustky za peníze na kížovou vý-

pravu proti králi Neapolskému. A to jest onen

okamžik druhého dvojení ve stran reformní, to

jest chvíle, ve které se s Husem rozcházejí jeho

dosavadní pátelé Pále a Stanislav.

V theorii horliví stoupenci Wyclifovi, postaveni

ped praktický pípad, zalekli se dsledk své theo-

rie, podléhají síle starých tradic. Stejn jako Hus,

pesvdeni o nesprávnosti podobných odpustk,

zarážejí se ped krajními konsekvencemi svého

poznání. Autorita církve zvítzila, a jako ped tím,

tak také u nich dostavuje se reakce. A se ne-

vzdávají reformních snah zcela, podrobují se auto-

rit úpln, jí obtují Wyclifa i svého pítele Husa.

V Kostnici nebylo nebezpenjšího žalobníka nad

Pálce ...

Nelze pochybovati, že také Hus byl si pln
vdom dosahu svého odhodlání. Ale sílen pesvd-
ením, k nmuž celým vývojem svých mravn re-

formních snah dospl, že Boha jest poslouchati

více než lidí, sílen poznáním, že pravá církev nen^

totožná s papežem, a sílen vdomím, že své církve

neopouští, Hus také nyní vytrval na dráze jednou

nastoupené.

Vývoj Husv a jeho význam pro naše hnutí

vlastn již tímto odporem proti papeži vrcholí.
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A jen pohnutá doba, která v Husovi nalezla tak

ušlechtilého mluvího, chtla tomu, aby vývoj vy-

vrcholil ješt mohutnji.

Jenom nezlomná síla toho pesvdení, které

pokládal za správné, mohla Husovi, když se chy-

stal do Kostnice, vlíti naivní sebedvru, že se

mu podaí pesvditi koncil o jeho správnosti,

Postup vi nmu zahájený ukázal ovšem záhy,

že to byla nadje klamná.

V ervnu 1415 po dlouhém, muivém žalaování

koncil se zdráháním pistoupil k veejnému pro-

jednání pe Husovy. Tou dobou byl již slavnostn

odsouzen Wyclif, ale tou dobou byl již odsouzen

a sesazen také papež Jan XXHI., a koncil, po-

staviv se nad papeže, prohlásil sebe za nejvyšší

autoritu ve vcech víry, A zde jsme u vy-

vrcholenívývoje i historického vý-

znamu Husova. Když tato, v tu chvíli nej-

vyšší autoritti pedložila Husovi lánky z ásti

jeho, z ásti kiv mu piítané, žádajíc, aby je

odvolal, Hus i této, v tu chvíli nejvyšší autorit,

odmítl prost odvolati, žádaje pouení . . .

Smrt lovka psobí vždy mocným dojmem,

smrt za pesvdení psobí dojmem tragicky ve-

likolepým, tím mohutnjším, když se objevuje

s tímto historickým pozadím. Ze Hus i této, v tu

chvíli nejvyšší autorit, moha odvoláním zachrá-

niti si život, který mu nadto i glejtem byl po-

jištn, odepel prosté odvolati, žádaje býti pouen
že volil radji smrt než podrobení, v tom jest

vrchol jeho mravního i historického významu, zde

Hus vyzdvihuje a vyvrcholuje také mravní úsilí

náboženského hnutí eského, ale zde také otevírá

nové dráhy, tím si pojišuje trvalé místo v djinách
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Vývoj djin valí se bezohledn vped, v jeho

rychlém proudu mnohdy beze stopy zanikají ti, kdo
na chvíli svého života zdáli se na jeho vrcholu,

a jenom málo vyvoleným páno jest i v tomto

pívalu podržeti své místo. A nelze si mysliti stkv-
lejšího údlu posmrtného, než získati trvalý pomník
v djinách tím, ím ho získal Hus, obtovav, když ho

mohl zachrániti, svj život v tak významnou chvíli

za to, emu celý byl zasvcen — úsilí o mravní

obrození, povznesení a uvolnní lovka.
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iíarbora sv. 60
Bavory 62
beghardi 76, 117, 161, 169

bckyn I'>I

Benátky dm v Praze 75

Benedikt kaplan v Kouimi 42
z Benešova Fráa 187
Bernard sv. 1 14, 185

Berthold ezenský 185

Betlémská kaple 128— 130, 141,
216— 218, 234, 236, 239, 241,

242, 245, 249, 254
Biceps Mikuláš Mistr 223, 248
z Bitterfeldu Jindich 102, 223
Bologna (universita) 17, 222
Bonaventura sv. 143, 185
Bonifác VIII. 6, 26
Bonifác IX. 40, 238, 252
Božího tla kaple v Praze 216,

235; v Kutné Hoe 216
de Braclis Jan Mistr 90
Brati spoleného života 177;

svobodného ducha 162

bratrstva 215, 216; obrue s kla-

divem 216, 235 ; božího tla
v Kutné Hoe 216; panny
Marie v Kolín 216

Bevnov 144, 253
Brigitta sv. 32. 69, 97, iii, 155.

191, 196, 197, 203, 217
z Brodu Ondej Mistr 139
Hrunšvik 98

^

Budjovice eské 102

Btiridan Jan 95
z Buenic v. Králik

Buzek viká 48

Cambray, arcib. v. Ailli Petr

de Cassia Simon Fidatus 79, 176,

246, 251
církev prvotni 154, 158, 165,

167, 172
Cisterciáci 140
Cola di Rienzo 17, 32
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Colonoa Jiljí 103
Cvik Martin Ješkv z Královic

53» 54

echové (eši) 17, 59, 65, 187,

190, 191, 235— 238, 241
Cechy (království eské) 11, 12,

14,' 15, 17, 19, 20, 35, 61, 62,

69, 88, 89, 91, 102, 144, 221,

^ 237, 239, 255, 259
enk fará 41

Danielovo proroctví 70
Dominikáni 102, 125

Drándorf lOi

Duns Scotus 94, 100

Engelhus Dtich 107
Engelšalk Albrecht Mistr 104,

105, 107, 108, 116, 119
Erfurt 96, 103

Falkenberg Jan 119
Fidatus v. de Cassia Simon
sv. Filipa a Jakuba kostel 130
Fitz Ralph Richard (Armaca-

nus) 142
z Florencie v. Angelo
Francie 221, 237; král 222
Francouzové 171, 237
Franky 62
František sv. 1 50
Františkánský ád 84; srvn. Mi-

' norité

Fraticellové 117
de Frimaria Jindich 103, 104

Goldner v. Reimbotv
Goslar 98
Gottesfreund von Oberland 203

;

srvn. pátelé boží

Grimaud Anglicus kardinál 72,

11
Groot Geert 177

de Hakenborn Jindich 228
Haller J. 7, 178
Hamburk 96, 233 ; srvn. Rhode
Hannoversko 97
Hartmanv Jan z-^ Sobslave 41
z Hasenburka v. Zbynk
sv. Havla kostel 58, 59, 65, lOl

Hedvika královna 102

Heidelberk (universita) 97, loi,

109
Hildegarda sv. 155
hnutí náboženské v. husitství

Holgot(Holkot) Robert 100, 185
Holohlavý 19

Hoešovice 19

hrad Pražský 97, 246
Huler Zikmund podkomoí 230
humanismus 29—34, 79, 122,

181, 222
Hus Jan Mistr 3, 4, 32, 36, 48.

64, 94, 101, 120, 126, 133,

139, 168, 169, 171, 186, 198,

212, 213, 216, 217,219,234,
237. 239, 241, 242, 245, 246,

249— 260, 262— 264
husitství (náboženské hnutí es-

ké) 3. 4, 5. 30, 34, 35, 78,

121, 123, 160, 168, 174, 176,

236, 237, 248, 249, 252, 254,
261, 262

Chlístov 19

z Chlumu Odolen (cho Dorota
ze Štítného) 181

Innocenc III. 6, 26
Innocenc IV. 6

Innocenc VI. 17, 54, 66
Isnerv Jan l.Iistr 99
Itálie 31, 57, 62, 103, 176, 221

Jakoubek ze Stíbra Mistr 168,

250
Jan XXII. II, 27, 63, 84
Jan XXIII. 258, 263
Jan arcibiskup v. z Jenštejna,

Oko
Jan biskup Litomyšlský 239;

srvn. ze Stedy
Jan (VII.) biskup Olomoucký

48; srvn. ze Stedy
sv. Jana v Podskalí kostel 227
z Jandunu Jan 29, 84
z Janova Matj Václavv 65, 1 19,

140, 141, 145— 149, 151— 175,

187, 190, 203, 206, 211, 212,

219, 224, 226, 243, 244, 257,
258

z Janovic Pavel 226
z Javora v. Magni
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Jenek Mistr 248
z Jenštejna Jan arcibiskup 31,

42, 90, 91, 95, 100, 102,

137—139. i86;22i— 230, 238,

239. 248
Jeroným Pražský Mistr 32
Jeroným sv, 34, 143, 159, 190

Jerusalem (Miliv) 75, 79, 140

;

kaple 75
Ješkv Martin v. Cvik

Ježov 134
z Ježova Bta 134; Ranek 134;

v, Rakv
sv. Jilji kostel v Praze 51, 67,

73, 192; ve Vratislavi 108

Jindich biskup Warmijský 1 10

sv. Jií klášter 143; abatyše v.

z Lipoltic; srvn. Kouim
Joblin Zderazský 232
Jošt markrabí 31, 32, 183

Jošt mnich Zbraslavský 233

Kaka z eledi Šternberské 128

z Kaplice Jakub knz 149— 151

Kardinál z Rejnšteja Jan Mistr

32
Karel IV. 6, 12, 13, 15—18,

22, 30—34, 54, 57—60, 6i,

69, 70. 75. 77. 83. 122, 136,

140, 141

Karmelitáni 62

Kartouzský klášter v Praze 91,

233
Kateina Siennská sv. 83

Kladsko 17

klatba 21, 22, 48— 50, 210
Klatovy 230
Klenkok Jan 77
Kliment VII. 84, 88. 91, 15b

z Kluová Hynek dkan Praž-

ský 88, 89
knžství obecné laik 123, 152,

177, 192—194. 234
Kojata Ludvík fará 227
Kolín 2t6; Starý 246; srvn.

bratrstva

z Knlina Štpán Mistr 139, 235,

242, 2^3, 245, 250, 254, 260
koUeje: Karlova 99, 104, 108,

242, 245, 246; národa es-
kého 235; Nazaret 130

koncil obecný 73, 85—87, 04.

irS, 119, 126

Konstantinova donace 29
konšelé Staromstští 53, 54
Kostelec 19; u Potštýna 246
Kostnice 94, lOi, 262, 263
Kostomlaty 19

Kouim 42 ; kaple sv. Jií 42
Krakov (universita) 98, lOO, 108,

109, 241
z Krakova Matouš Mistr 40,

100, 108— 112, 116, 117, 119,

122, 125, 126, 186, 197, 233,

243, 258

Králík Václav z Buenic 40
z Královic v. Cvik
Kristus (život a umuení jeho

v literatue) 64, 100— 102,

104, 105, III, 122, 154,215,
229, 231, 234, 241, 248, 251

Kíž kramá 129, 130, 141, 144
Krofta 7
Kromíž 65 ; srvn. Milí
z Kromíže Štpán kni 66,

81, 141

Kutná Hora 216, 230; sr. Bo-

žího tla, bratrstva

kurie 6, 8— 11, 14— 19, 22, 25,

26, 28, 49, 50, 52, 53, 56,

62, 63, 76, 77,83, 84, 86-88,

95. 97. 105—107, no— 112,

116— 118, 146, 169, 220
Kwidzina 99

z Langensteina Jindich Mistr

91, III

z Lehnice Matj Mistr lOO, 236

z Lignana Jan 91

Linhart fará sv. Havla lOi

sv. Linharta kostel 216
z Lipoltic Kateina abatyše

sv. Jií 143
Litomice 57
Litomyšl, biskup v. Jan, ze

Stedy, ze Šternberka

z Litomyšle Mikuláš Mistr 235'

245. 254
Lstibo 19

Ludvík Bavor O, 10, 84
Ludvik Ulierský 25
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Magni Mikulá? z Javora Mistr

lOI

Machuta suken kráje 141

Malá strana 67
Malogranatum 178, 185
panny Marie Snžné kostel 62;

ped Týnem 61, 73, 108

Marienwerder Jan Mistr 99
Marsiglio z Padovy 29, 84
Martin knz Miliv 141

sv. Martina menšího kostel 143;
vtšího 253

Mašov 147
Meiselstein Kašpar Mistr 105

Merswin v. Rulman
Michelsdorf v. Veliká ves

Mikuláš kazatel Miliv 141

sv. Mikuláše kostel na Malé
stran 67; na Starém mst
73, 147

Milán 62

Milí Jan z Kromíže 32,

65—82, 119, 121— 124, 127,

128, 130, 140, 141, 145— 148,

155, 156, 160, 161, 166,

174— 177, 184, 186— 188, 191,

192, 194, 196, 201, 203— 205,

207, 212, 216, 236, 239, 249,

251, 252
Miliín 141

Minorité 11, 84, 86, 170; srvn.

Františkánský ád
Míše 137, 222; biskup v.

z Jenštejna Jan
Mohuský arcibiskup 14; pro-

vincie 15

Morava 38, 48
Montpellier (universita) 222
Munczinger Jan Mistr 125

mystika 177— 179, 185, 195, 222,

223
z Mýta Jan Mistr 235

Nazaret v. koUeje
Nmci 57, 59, 65, 108, 119,

187, 236, 237
Nmecko 88, 103, 164, 237;

srvn. ímská íše
Nizozemsko 177
Nocera 225

nominalismus 91— 95, 131— 133,

236, 255
Norimberk 147, 162

Novák J. B. 7
z Nové vsi Martin 143; srvn.

Protiva

novoaugustinismus 33, 34, 131,

132, 143, 184, 185
Novomstský rynk 216
Nymburk 230

Occam Vilém 86, 87, 94, 95,

1 10, 118, 126, 133
Oko Jan arcibiskup 17, 18, 31,

42, 70, 77, 222
odúmrti 138, 139, 225
Oldenburk 96
Olomouc 52; biskup v. Jan, ze

Stedy
Oxford (universita) 133, 135,

144, 255
z Oyty Jindich Totting Mistr

96, 97, 99, 100, 108, III,

125. 135. 136, 150

Padova (universita) 17, 222;
srvn. Marsiglio

Palacký 3

z Pálce Štpán Mistr 250, 254,
262

z Pardubic v. Arnošt arcibiskup

Paíž (^universita) 82, 86, 88, 91,

95, 96, 103, 132, 134—138,
141, 144—146, 155, 156, 222

Pelayo v. Alvaro
Pes (Canis) 45
sv. Petra kostel v ím 71
Petrarca 17, 30, 32
Pilaeus kardinál 141

Pisa (koncil) 109, 257
Plato 92, 131, 132

Poáply 19

Poláci 241
z Pomuka Jan 238
Porýní 177
Pozna 99
Praha 12, 13, 15, 38, 42, 44,

52, 56—61, 63, 64, 69 76,

77, 95—105, 107—109, 116,

127, 136, 137, 142, 145—147,
149, 177, 182, 183, 187, 192,



279

197) 2l6, 222, 226, 236, 238,
250—253; srvn. hrad, uni-

versita a kostely (pod jednot-

livými svtci)

z Prachatic Kišan Mistr 250
pátelé boží (Gottesfreunde) 161

pijímáni asté 79—81, 102, iii,

123, 124, 127, 148— 152, 168,

177, 207, 208, 231, 234, 260;
pod obojí 80, 124, 168

Prokop markrabí 31, 183
Protiva Jan z Nové vsi 239, 241
Prusko 60
Pucbnik Mikuláš 52

Rakousy 57, 61
Rakouští vévodové 57, 61

z Rakovníka Mikuláš Mistr 246

Rankv z Ježova Vojtch Mistr

32, 65, 70, 90, 97, 125,

134— 147, 187, 190, 207, 225,

235, 246, 248, 255
realismus 92, 93, 13 [— 133, 146,

- 255
eho VII. 6, 26
eho Xí. 76, 83, 127

Reirabot (Goldnerv^ Mikuláš

. 33. ?4
ekové 171

remanence 209, 260
Kemund generál dorainikán 197
Rhode Jan z Hamburka 233

ím 6, 62, 63, 71—74. 77, 83,

88, 90, 138, 146, 147; srvn.

Ara coeli, sv. Petra

ímané 171, 172
ímská íše ic— 12, 28, 29, 69;

srvn. Nmecko
Rohle Václav z Jiína Mistr 253
z Rosenberka pani 32, 140, 14I,

181 ; Jindich 32
Roudnice 226
Rulman Aíerswin 203
de Rupcscissa Johannes ^9
Kuprecht vzdorokrál 109, 11 i

Kuysbroeck Jan 177
u rže erné dm 235

Salutati Coluccio 31
Sfdlany 181

Seuse (Suso) Jindich (Toho-
dobea) 162, 185

Sezema fará 230
schisma 83, 84, 86—91, 95, 138,

146, 156, 172—174, 235, 257
Silves 28; biskup v. Alvaro

Pelayo
slovník eský 138
Smíchov 9 I

v. Soltau Konrád Mistr 97, 104
Sorbonna 135, 142
Staré msto Pražské 73
ze Stoipna Petr Mistr 139, 246
ze Stedy Jan biskup 17, 30,

31. 34. 66
ze Stíbra v. Jakoubek
ze Stvolenky Jindich 88
Suso v.. Seuse
Svatoslav prebendát 47
ze Svinan Heman Alistr 235

ze Skvorce Olbram arcib. 239
Špír 98, 108
Štkna Jan Mistr 241, 249, 253,

254, 261

Štpán knz v, z Kromíže
Štpán sv. 199
zeSternbeika páni 128; Albrecht

biskup 31

Stítary 342
Štítné 179
ze Štítného Anežka 182, 189,

197. 217; Anna 181; Dorota
181 ; Jan 182; Peltrata 181

ze Štítného (Štítný) Tomáš 65,

74, 119, 134, 138, 140, 175.

179— 220, 224, 240, 243,
258—260

•Strassburg v. Tomáš
Štrubingy 104; srvn. EngelSalk
Švábsko 62

Táborsko 134, 145, 179
Tauler Jan 162

Tchobuz 134
Tchonicc 19

Tohodoben v. Seuse
Tolstoj 189
Tomáš Aquinský 8r, 97, 100,

103, iio; Slr.issburský 100

Tomáš šlechtic 74 v. ze Štítného
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sv. Tomáše klášter 103

Tomek 226
Totting v. z Oyty
transsubstanciace 208, 209
Tebo 143, 181

Triumphus v. Augustiaus
turlipinus 161

TuskuUský kardinál 63
Týn Horšv 67; v Praze v. panny

Marie

Ulm 125

universalia 92, 93
universita Pražská 95— 105, 107,

108, 112, 125, 132, 133, 135,

136, 144, 145, 147, 180, 209,
222, 235, 236, 241, 248; srvn.

kolleje

university 29, 44; v. Bologna,
Heidelberk, Krakov, Mont-
pellier, Oxford, Padova, Paíž,
Víde

Urban V. 71, 72, 82, 83
Urban VI. 84, 89—91, 156, 172,

173, 222, 225

Václav IV. 14, 31, 40, 89, 90,

139, 141, 181, 183,216,230,
238, 239, 245, 252

sv. Václava klášter 232
Valdenští 35, 76
Veliká ves (Michelsdorf) 141, 147
Verden 98; biskup v. Soltau

a S. Victore Hugo 185; Ri-
chard 185

Víde (universita) 96, 97, 104,

105, 125

de Villanova v. Arnald
Vinace 242
sv. Víta kostel 25, 45, 46, 62,

135- 147. 154. 236, 246
Vojslav knéz 74, 141, 186

Vratislav 52, 99, 108, 135; srvn.

sv. Jiljí

Všech svatých kapitula 97, 99,

Vyšehrad 52, 227, 253

=i7—6;,

119,

145.

236,

Kra-

Waldhauser Konrád
67—69, 72, 11, 78, lOI,

121, 122, 124, 140, 142,

148, 186, 187, 204, 216,

249, 252
z Wesselé Kuneš 88
Widdenbruk 96
"VVilsnack 133

Worms 98, 109 ; biskup v. z

ková Matouš
Wyclif Jan 4, 132, 133, 186,

209, 213, 244, 245, 255—253

Zárov 108

Zbraslav 178, 233; srvn. Jošt

Zbynk (z Hasenburka) arci-

biskup 261
Zikmund král 239
ze Znojma Stanislav Alistr 133,

139, 250, 254, 255, 260—262

Znojmo 230
Zvíín 98
Zvol 41

Zatec 62, 230
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