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Pednášková innost rozvíjí se u nás do šíky i do
hloubky na všech stranách. Pedevším podávány jsou ped-
nášky naukové a pouné, nehledíme-li ke schzím stran a tá-

bor politických. Každý však o tom se pesvdil, že z pouné
pednášky, již musí teprve vyslechnouti a pi níž nebo po níž

není debaty a vysvtlování, pedevším pak opakování,
mnoho nezachová. Za msíc má jen mlhavou pedstavu o jejím

obsahu, do roka zapomenul všeho. Chápeme, že teba
o reformu pednáškovou se pokusiti. Nebo škoda tolika

vy plýtvané práce.

Jeden obor zájm a poteb duchovních bývá v ped-
náškách opomíjen, a práv ten ze všech nejvíce se hodí
a nejhojnjší žen vydati mže. Jsou to otázky nitra a sv^
domí. Pi tchto thematech mluví se nejen k rozumu, ale

pedevším k citu a tam v citu slovo pijaté a pochopené
zakotví trvale a nevymizí tak snadno jako mizí z pamti.
Ve schzích politických síran a tábor hledí se ovšem
pedevším k citovému zaujetí a themata zabíhají vždy na
pole ethiky a svdomí. Vidíme také, že z politických schzí
jakýsi výsledek zjevný se dostavuje vždy.

Upozorujeme tudíž pednášející jednotlivce i spolky

na bohatý obsah sbírky, jež k pednáškám jest cennou

rukovtí, na sborník Chvilky . Ve 20haléových sešitech

jest podáno veliké množství otázek^ hýbajících nitrem

každého z nás. Tu jest na sta podnt k pednáškám

a debatám, iež nemohou minouti bez úinku, ponvadž

lané nitro naše chtiv pijímá každé slovo, jež mže
pispti a pispívá k osvtlení muivých pochybností a záhad.

Práv otázky nitra a svdomí jsou to, jež volají po sou-

asných myslích a srdcích, aby je pijaly.
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o knize Bezoldov „K djinám husitství".

Napsal Jos. Peka.

Práce, jejíž peklad najde tená v této kni-

ze, vyšla v originálu r; 1874, tedy ped tyiceti
lety. Za dobu tak dlouhou zastarají nejvtší prá-

ce djepisné, mnohé ztrácejí cenu veškerou. M-
že-li po tyech desítiletích býti vydán peklad
nmeckého díla o eských djinách a mže-li
tento peklad býti vítán od znalc vci, jest to

jist svdectvím, že dílo, o nž jde, nejenom
mlo, ale dosud má cenu neobyejnou. Nemáme
vskutku v literatue naší práce, která by nás

s duchem husitství v hlavních letech jeho roz-

machu seznámila tak pkn, pronikav i nestran-

n, jak to iní studie Bezoldova, a v literaturách

cizích, zejména pak v nmecké, není díla, jež

by, sledujíc úmysly ryze vdedké, projevovalo

tolik sympatií k velké revoluci eské, kolik jich

postihujeme v knize Bezoldov, Pednosti práce

Bczoldovy v obou smrech mly již dávno dáti

nám ji v eském pekladu, tím spíše, že kniha

i v originálu zstávala u nás mimo nevelký poet
odborník neznáma (byl to, pokud vím, Jaro-

slav Vlek, jenž prvý na cenu její draznji po-

ukázal ve svých Djinách eské literatury) —
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dnes mže nám kniha Bezoldova býti také do-
kladem, že již v dob politického boje esko-
nmeckého byli nmetí uenci, kteí dovedli po-
rozumti snaze eské a najíti pro ni slova obra-
ny i tam, kde obracela se vášniv proti vlastnímu
národu jejich. Dnes této vzácné objektivnosti,

která dovede oceniti i dvody stanoviska odpr-
cova, mezi nmeckými, zejména eskonmecký-
mi historiky nenajdeme,

Thema, jež si Bezold zvolil a jež zve »kul-

turn-historickou studií«, náleží k nejnesnadnj-
ším a nejvzácn,jším v djepisectví; poznati my-
šlenky, jež ovládaly vlastní dobu revoluce

husitské (léta 1419—1434), a formu, v jaké se

idey ty v život jevily. Úkolem je tedy analyse

duševního obsahu, lze íci psychologie boue hu-

sitské, úkolem je vyložiti její theorii i praxi, ni-

koliv snad psáti djiny husitství vbec, ze-

jména pak ne vnjší historii jeho. Duše e-
ského husity, co doufala, snila nebo žádala, má
býti odhalena a zárove ukázáno, pokud my-
šlenka vtlovala se i nevtlovala v skutek, po-

kud slovo stalo se nebo astji nestalo tlem.
Úkol rozdlil si Bezold ve ti ásti podle

tí hlavních živl husitského programu: n á-

boženského, sociálu -p olitického a

nacionálního. V prvém pestal na krátké

karakteristice po nkterých zajímavých strán-

kách, pomíjeje cele výklad o pramenech a vývoji

vrouných rozdíl mezi husity; velikou pozor-

nost vnoval však obma ástem druhým; ob-

šírnou studii Bezoldovu o s o c i á 1 n -p o 1 i t i-

ckém obsahu husitství lze nazvati do-

sud jedinou prací o tomto veledležitém the-



ma'tu, a neznám také pojednání, kde by esko-
národní stránka husitství byla vylo-

žena tak pkn a úpln, jak tomu je v knize
Bezoldov, Po tom, co jsem povdl, bude jasno,

pro jsem pravil výše, že nemáme ani v eské
literatue práce, která by nás s duchem husitství

seznámila tak dobe, jako Bezoldova kulturn-
historická studie, Paladký zajisté i Tomek psali

djiny husitství jako celku, zajímajíce se pede-
vším o vnjší historii jeho — Bezold prvý klade
si hlavní otázky speciální z vnitních djin hu-
sitstva, studuje je monograficky a dospívá v d-
ležitých vcech také k výsledkm jiným, než Pa-
lacký. Bezold je nejenom prvý, jenž sociáln-
politický živel husitské revoluce studuje podrob-
nji (Palacký o tchto vcech podává pouení
celkem skrovné), ale on prost je i oné idealisující

snahy, kterou u Palackého v líení doby husitské

patrn postihujeme, Bezold seznamuje nás také

se stinnými stránkami velkého hnutí, odhaluje

také rub revoluce, ukazuje vbec, jak dležitou
roli i zde mly ist praktické nebo materielní

poteby sociálního a politického zápasu a jak

zcela jinak asto formulovala praxe to, co byla

žádala reformní myšlenka.
To "je cíl; to jsou zásluhy Bezoldovy práce

— autor, ml však ješt jeden (a lze íci dva)

cíle vedlejší, V letech 1856—1866 vyšlo trojdílné

dílo profesora pražské university Konstanti-
na Höflera »Die Geschichtschreiber der hus-

sitischen Bewegung in Böhmen«, pinášející mno-
ho dležitých pramen k djinám husitství, ale

zárove nepíznivou, ano nenávistnou kritiku je-

ho. Podle Höflera byly náboženské ideály husit
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jen pláštíkem snah hrub nacionálních, humanit-
ní obsah, svtodjný význam husitství je bajkou
a omylem , , , Palacký odpovdl slavnostním
protestem v knize z r, 1868 (»Die Geschichte
des Hussitenthums und Prof, Const, Höfler«],
a kniha Bezoldova je vlastn také odpovdí Höf-
lerovi, obranou mravního obsahu eské
revoluce: velkou otázku eší zcela ve smyslu Pa-
lackého, ano jde dále, blížíc se konec konc
k básnickému pojetí Meissnerova Žižky: eský
husita trpl a bojoval i pro svobodu a osvícení

svýoh nepátel, pedevším Nmc , , . V knize
nmeckého uence, jenž klidn a nestrann sta-

ví vedle sebe svtlo i stín, jemuž jde bez ped-
sudk jen o poznání pravdy, má resultát takový
jist svou váhu. Druhá polemická fronta práce
Bezoldovy vystupuje jen na jednom, dvou mí-
stech, a to sotva patrn, proti Palackému: dotýká
se opatrnou námitkou názoru Palackého, jako by
škodlivý feudalismus pinesli Nmci do ech,
porušivše jím prý Istarcslovanskou demokrati-
ckou ústavu, a i jinde projevuje nepímo nesou-
hlas s názory Palackého o sociálním a ústavním
vývoji ech, Že i v tom má Bezold pravdu, víme
dnes bezpen; spíše bychom si páli, aby byl

v odporu svém zašel mnohem dále.

Studie Bezoldova je založena mimo vlastní

badání archivální na hlavní masse pramenného
materiálu, který byl vydán Palackým a Höfle-

r€m a dosud je hlavním základem vší vdecké
práce o husitství. Pedností její v té píin je,

že užila hojn i edicí Hoflerových, jichž pro vady
edice i stanovisko autorovo z eské strany ne-

bylo vždy náležit dbáno. Od té doby leccos je
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vydáno lépe (tak kronika Vavince z Bezové a

Bartoška z Drahenic Gollem ve Fontes reriun

bohemicarum) , nkteré menší edice i nálezy roz-

množily starý materiál, pibyla ovšem ada
prací nových — po knize Bezoldov teprv vyšly

Tomkovy Dje Prahy III,—IV., obírající se do-

bou husitskou, Tomkv Žižka, do TX>zdjších let

náleží i základní práce o Chelickém a Jednot
Bratrské, vyšlé z péra Gollova, o nkterých
otázikách Bezoldem dotených, jako na p, agi-

taci husitské v Nmcích, vznikla celá literatura,

k Wikliíovi a Husovi upialo se rozsáhlé studium
speciální, pibyly i studie o spisech Píbramo-
vých, Rokycanových, o synodách táborských po
r, 1441 atd. Není j>ochybnosti, že by kniha Be-
zoldova touto literaturou pozdjší byla v leckte-

rém smru doplnna neb opravena, ale základu
jejího zmny by se nedotýkaly nikterak, Wiklif,

pedchdci Husovi, Hus sám jsou mimo pro-

gram Bezoldovy práce, jež objímá léta 1419 až

1434 — a práv pro tuto dobu za posledních

ticet let pibylo málo nového, nevydán dosud
ani dležitý Život knží Táborských, a pro soci-

álu-polítické a národnostní djiny tch let má-
me týž materiál doposud, jako r, 1874. Tak je

nám dnes v knize Bezoldov postrádati jen do-

konalejší znalosti prací Chelického,
Tím nebudiž eeno, že by i dnes vývody

Bezoldovy v lecems nezasloužily opravy. xMám
zde na mysli zejména ást druhou o sociáln-po-

litickém živlu v husitství, kde ne tak nedostatek

materiálu, jako nedostatek prací o eském vývoji

ústavním, spoleenském a hospodáském do 15,

století a o stedovké spolenosti vbec zavinily
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soud, j-ak máim za to, nesprávný nebo aspo po-

chybný. Dotknu S€ zde zcela krátce svých po-

chybností: zdá se mi, že blouznní chilíastická

z r, 1420 teba urit odlišiti i od oficielního tá-

borství a v theorii táborství že nenajde se poža-

daivku zrušení rozdíl stavovských, konkrétn
eeno obanská svoboda sedlák — potom roz-

díl mezi theorii a praxí nebude tak nápadný, jak

vylíen je u Bezolda, Zdá se mi, že mezi vedou-

cími živly revoluce teba dáti sedlákm místo

mén významné než u Bezolda, za to mnohem
vtší drobné šlecht a ovšem emeslniotvu mst-
skému, výsledek revoluce pro msta nemám také

za tak smutný, jak líen je u Bezolda, Konen
i výklad o stavu eského sedláka ped vypuk-
nutím boue je nepochybn nepesný: vývoj do-

savadní nespl ku zhoršení, nýbrž naopak

k zlepšení hospodáské i spoleenské existence

poddaného.
eský peklad, jejž »Knihovna Rozhled«

podává tenástvu, má vlastn cenu dru-
hého vydání, autorem rozšíeného
a upraveného. Pan tajný vládní rada Bc-

zold (to je dnes oficiální titul autorv) dal mi

laskav k disposici svj píruní exemplá s et-

nými poznámkami a odkazy, uinnými v letech

1873—1876, Dodatky erpány jsou zejména

z druhého svazku Palackého Urkundliche Bei-

träge zur Geschichte des Huissitenkrieges, z še-

stého svazku Archivu eského (jež vyšly v le-

tech 1872—74, kdy Bezold svou práci tiskl), ale

i z celé ady prací jiných; upozoruji zejména

na kodexy mnichovské knihovny státní, jichž

Bezold jak v práci samé, tak v dodatcích na n-
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kolika místech užil. Vsunul jsem tyto dodatky

vesms do poznámek a je všude zvláš oznail.

Pekladatel se snažil podle sil svých býti práv

svéráznému, ušlechtilému stylu originálu; byl

bych si pál i, aby odkazy na Vavince z Be-
zové doplnil v závorkách stránkami vydání Gol-

lova a odkazy na Palackého nmecké a eské
vydání Djin pesn rozlišoval, na eský text

vedle nmeckého zvláš odkazuje. Nehled k to-

muto nedopatení, mže tená na vcnou správ-

nost pekladu i spolehlivost poznámek dobe
spolehnouti.

Skoním hlavními daty o život a pracích

Bezoldových. Friedrich von Bezold narodil se

v Mnichov 26, prosince 1848. Vzdlání histori-

ckého nabyl v Mnichov, Gottinkách a v Berlín

u Giesebrechta, Waitze a Droysena. R. 1875 se

habilitoval v Mnichov, r. 1884 stal se profeso-

rem na universit v Erlangách, r. 1900 provolán

na pruskou universitu v Bonnu, kde letos dosáhl

hodnosti rektorské. První jeho studia historická,

ješt na universit mnichovké až za habilitaci,

vnována jsou esikému husitství; Bezold nelito-

val práce a nauil se esky do té míry, že mohl

užívati eských pramen la eské literatury. Prá-

ce, kterou dosáhl r. 1872 na universit mnichov-

ské doktorátu, je kritickou úvahou o pramenech
válek husitských (>^Zur Kritik der Quel-
len für den Hussitenkrieg«); vyšla zá-

rove úvodem k vtšímu dílu o tech svazcích

(Mnichov 1872—1877), jež probíralo podrobn
thema, které v pomru ech k Nmcm v dji-

nách znamená nejvyšší triumfy onch a zahanbu-

jící porážky tchto: »König Sigmund und
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die Reichskriege gegen die Hussi-
te n«. Práce je dležitá i pro djiny válek husit-

ských u nás doma a v pílohách pináší adu
doplk k materiálu, vydanému Palackým, Zde
tedy probrána vnjší historie válek husitských —
duševní obsah hnutí souasn vyložil Bezold
v knize, jejíž peklad následuje, Bezold chtl
nepochybn jíti dále, sledovati vlivy husitské na
nmeckou reformaci, ale okolnosti vnjší pesu-
nuly jeho studium od poátku let osmdesátých
daleko do 16, století, do doby nmecké refor-

mace, R, 1882 poal vydávati »Briefe des
Pfalzgrafen Johann Casimir«, korre-

spondenci bojovného politika kalvinismu v rýn-

ské Falci (vychází doposud), a a tu politické

innosti jeho ped theologickými nechutnými
spory té doby rád vnoval vtší pozornost, od-

dal se brzo potom cele velkému thematu, vylí-

ení souvislému nmecké reformace, jež vyšlo

r, 1890 pod titulem: »Geschichte der
deutschen Reformation«, Je to nej-

lepší práce o nmecké reformaci a nejlepší dílo

ve velké sbírce Onckenov, jejíž jeden svazek
tvoí. Kritický smysl, zvláštní schopnost postih-

nouti a s porozumním kanakterisovati mnoho-
tvárný duševní život daleké minulosti a konen
skvlý a pi tom ušlechtilý styl umlecky nada-
ného ducha vyznamenávají toto dílo podobn
jako starší jeho práci »K djinám husitství«.

Vším tím upoutána hlavní práce Bezoldova k re-

formací a k 16, století, ale pece ne výhradn;
problémy sociáln-politické a ústavní v minu-

losti zajímají jej v poslední dob stejn jako

díve: jim náleží rektorská e jeho v Bonnu
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z podzima r, 1903 (->Das Bündnisrecht der deut-

schen Reichsfürsten bis zum westfäl, Frieden«),

jim studie v Sybelov Histor, Zeitschrift z ro-

ku 1898: »Republik und Monarchie in der italie-

nischen Literatur des 15, Jahrhunderts«, jako

studie starší tamtéž r. 1889 »Die Lehre von
der Volk Souveränität während des
Mittelalters«, Všude tu jeví se Bezold

kulturním historikem nejvyšších cíl i schop-

ností. Pipomínám konen skvle psaný essay

»Vorzeichen und Vorläufer der Reformation«,

jenž otištn na prvém míst v jubilejním díle

pastora Werckshagena »Der Protestantismus am
Ende des XIX. Jaihrhunderts«,





PedmlUT^a autorova

k eskému vydání.

Rozhodl jsem se teprv po mnohých rozpa-

cích dostiuiníti laskavému podntu p, prof. Pe-

kae a dáti svolení k novému vydání práce

z mých mladých let, Pedlati ji dkladn (což,

jak za to mám, je nezbytno) nebylo mi možno,

protože se má innost vdedká ode dávna sou-

stedila k jiným pedmtm a nevrátila se již

k thematu mého poáteního studia. Ale ješt

dnes, po víc než tvrtstoletí, dovedu znovu pro-

cítiti, jak mne tenkrát, když jsem se po prvé

pokoušel v djepisectví, jímala velikolepost lát-

ky zvolené a jak mne dovedla poutati po léta.

A k látce té mne vedl zájem o pípravnou dobu

reformace, jenž se u mne ozval již v dob uni-

versitního studia; nejdíve mne upoutala postava

Žižkova a potom byly to husitské památky ruko-

pisné v mnichovské státní knihovn (v níž mi

zárove již zvnlý Friedrich Keinz byl laska-

vým vdcem v získání nejnutnjší znalosti jazy-
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kove), jež mne povzbudily k podrobnému studiu

djin eské revoluce. Dnes ovšem mohu jen, jako

nkdo, kdo stal se cizincem na milé a známé p-
d, podkovati tm, kdo se mé práce ujali, zvlá-

št p. profesoru Pekaovi.

V Bonnu, dne 11, ervence 1904.

Friedrich von Bezold.



Pohlédneme-li zpt od í»ch doby husitské,

rozervaných bojem, na »nejkesanštjší, vírou

slavné království« nejvtšího z Lucemburk, po-

stavíme-li na p, vedle sebe Karla IV- a Jana
Žižku, oba obdivované a ctné v národ eském,
psobí na nás zvláštním zpsobem ostrý ten kon-
trast. eský stát pnul se tehda, ve XIV, stol,,

jako mohutná, pevná stavba vedle drolící se sle-

peniny nmeckých teritorií, Praha byla na nej-

lepší cest, aby se stala duševním i politickým

stediskem nejen ech, nýbrž i celé íše, A lid

eský slynul horlivou zbožností a dobrou pravo-
vrností; nádherná výzdoba chrám, etný a stat-

ky bohatý klérus representovaly vynikajícím

zpsobem stedovké církevnictví. eská národ-
nost byla v období mohutného rozmachu, ale

Nmci uhájili si pece svého mocného postavení

na universit a v mstech královských, A tyto

pomry, na pohled tak utšené, vidíme už pl
století po skonu Karla IV, v plném rozkladu, na
prahu strašného rozvratu, který nádhee chrá-

mové dává hynouti v moi požár, který zpe-
trhává spojení s universální obcí vících a hrozí

záhubou živlu nmeckému. Jméno echa vyslo-

vují ostatní národové s ošklivostí, ale i s obdi-

vem, v nmž chvje se hrza; ve jméno to vtlují



se myšlenky pemny a pevratu, jež inný Jsou

všude v kesanstvu, ovšem v podobách velice

rzných.
Samo sebou se rozumí, že tak mohutná re-

voluce pipravovala se déle, tebas byla vtšinu
vrstevník pekvapila jako zjev náhlý a záhad-
ný. Bedlivjší pozorování skvlé doby Karlovy
odhaluje nám pozvolné dozrávání nemoci, jejíž

zárodky možno zeteln poznati už tehda, dlou-

ho ješt ped výbuchem,^) Nicmén není mým
úmyslem sledovati vývoj tchto zárodk v obdo-
bích jednotlivých spor universitních a boj ná-

boženských za vlády Václavovy; rád bych podal

jen obraz vyvinutého husitství z vlastních let re-

voluních a válených (1419—1434) ili jinými

slovy, páním mým jest zkoumati myšlenky, jež

tehdy po výtce ovládaly lidem eským, a formy,

jimiž se projevovaly. Ovšem, že pi tom nutno

v úvahu vzíti i stadia pedcházející a ustavin
dbáti souvislosti s tím, co trvalo.

Pedevším je nutno postihnouti duchový ob-

sah hnutí husitského v jeho rozmanitosti. Co
zahrnujeme pod jméno husitství, jest sms a

spojení idejí a snah náboženských, národních a

sociáln-politických. Teprve, když poznáme do-

konaleji jednotlivé souástky, pokud je odlouiti

možno, budeme s to, abychom posoudili celek,

který se z nich skládá.

Kladu pak na první místo živel náboženský,

akoliv s ostatními, jmenovit s ideami sociál-

ními, velice tsn je spojen. Náboženství a ná-

rodnost jsou beze sporu obma hlavními initeli

') Posledn vytknul to zvlášt Wilh. Berger Joh. Hus
und K. Sigmund, Augšpurk 1871, str. 3 a dále.



hnutí eského — a bylo mnoho neshod o to, kte-

rému je teba piknouti pevahu. Pesné odvá-

žení jest tu ovšem nemožno; ale zdá se mi, že

poslední dobou opt a opt pohlíží se na husit-

ství .píliš jako na noo národn eského a že

se podceuje jeho všeobecný význam.

Je pravda, že ze zaátku šly snahy nábožen-

ské a národní ruku v ruce a že naptí mezi

echy a Nmci bylo starší, než protiva wiklefi-

st a katolík. Ale názor, jako by hnutí nábožen-

ské bylo jen rouškou ist národních plán, jen

prostedkem k úelu,-) svdí o pojetí velice

jednostranném. Odpor proti stedovké hierarchii

neplynul pi husitství z njaké eské snahy po

usamostatnní,^) nýbrž z velikého myšlenkového

hnutí, jež v nm nejsilnji se provalilo. Kvašení

v církvi bylo by si zajisté bu jak bud zjednalo

prchod násilím — ne-li v echách, tedy na jiné

pd; naproti tomu tak rázné pozdvižení národ-

nosti eské proti nmecké nikdy by nebylo bý-

valo možným bez žáru naidšení náboženského.

Bylo teba, aby ech stal se »bojovníkem bo-

žím«, Nmec »nepítelem zákona božího«, aby

jejich boj státi se mohl zápasem na život a na

smrt.

*) Srv. Höfler, Geschichtsschreiber der hussit. Bewe-

gung III. 202.

") Berger na ud. m. strana 80 upílišuje, když pojímá

husitství v jeho vlastní podob jako národn eskou pro-

tivu nejen vi nmectvu, nýbrž i vi církvi obecné. Na-

opak dobe rozeznává národní a náboženský význam vo-

jen husitských C. Grünhagen: Die Hussitenkämpfe der

Schlesier str. V. a dále. Srov. draz na živlu nábožen-

ském u L. Krummla, Utraquisten und Taboriten, Gotha

1871 str, 1, a dále.

Knihovna Rozhled. 2



Husité slovem i písmem napoád boj svj
prohlašovali za boj o víru a z)a takový považo-
vala ijej veliká vtšina jejich nepátel. Zájem
o vci náboženské tém výhradn ovládá e-
skou literaturu oné doby; je to duch theologicko-

polemický, jenž vane nám nejast ji vstíc jak

z rozvláných traktát, tak z výklad kroniká,
V nj v té dob vného sváru ztrnul nábožen-
ský rozmlatch, který byl se poal v druhé polovici

XIV, století v echách, Tak zvaní pedchdcové
husitství dali eskému lidu popudy, že v pozdj-
ší revoluci ješt psobí zjevy nejnápadnjšími.
Názory táborské byly v echách domovem vt-
šinou už ped vystoupením Husovým, ba Hus
sám ani ta.k daleko nešel, jako leckteí žáci Ma-
tje z Janova,*) Smr tchto starších domácích
reformátor vedl arci v podstat ku praiksi, mé-
n k dogmatice. Už tehdy ast ji a astji do-

poruovalo se, aby laikové hojn pijímali ve-

ei pán; také pijímání podobojí mlo uiž za

Karla IV, svého zastaince,^) Milic šel tak daleko

ve své mravokárné horlivosti, že roztrpen úto-

il nejen na svobodná umní a nádheru v šat-

stvu, nýbrž veejn do oí ekl i císai, že on
jest tím pravým antikristem, I proti svtskému
panování knžskému bojoval už Milic, A Matj
z Janova mluví docela po husitském zpsobu

') Palacký, Djiny III., 1. 45, pozn. 46.

') Pal. n. u. m. str. 40, die Geschichte des Hussiten-

tums und Prof. Const. Höfler str. 110 a dále. Že by po-

dávání z kalicha laikm bylo doneseno bývalo v druhém
desítiletí XV. stol. z Nmec, nelze íci. Srov. též Czer-

wenka, Geschichte der evang. Kirche in Böhmen, I. 117,

pozn.



poteb oisty církve od ustanovení lidmi vyna-

lezených a odvolává se pedevším na biblí, již

jmenuje svou pítelkyní, nevstou a matkou« —
ale rozeznává vedle ní i zákon ducha svatého,

který bytuje v srdcích vících a jímž spravovati

se mají.")

Tomuto domácímu reformlanímu hnutí do-

stalo se nyní zvení mocné pobídky vniknutím

spisv a uení Wiklifova, Wiklif, který zbraní

filosofie scholastické uvádl v boj myšlenky, jež

razily nové cesty a velikostí ducha eské refor-

mátory dalöko pedil, byl u horlivých husit

jako doctor evangelicus u vysoké vážnosti^) a

po nm též zváni byli s poátku pívrženci no-

vého smru »vi^iklefisty«.") K nmu jako pvodci

jest teba vésti celou adu nejdležitjších husit-

ských zásad a názor, jmenovit zamítnutí cír-

kevního uení o transsubstanciaci, s nímž shledá-

váme se u Tábor; i požadavky svobodného

kázání slova Božího, odstranní svtského pano-

vání duchovenstva a trestání hích s jejich práv-

") Pal., Pedchdcové husitství v ., passim. Co posl.

se týká, srov. str. 69: lex spiritus sancti et evangelium

expressm atd,

') Srov. na p. Höfler, Geschichtsschreiber II. 593.

O pvodu jména G. Lechler, Joh. von Wiclif und die Vor-

geschichte der Reformation, I, 478—9.

") Wiclefistae, Wiclefitae; srov. Palacký, Documenta

mag. Jo. Hus vitam illustrantia, str. 153; 333; Höfler

I., 18 (vše k r. 1408). Oznaení to zachovalo sc i pozdji

vedle obvyklého »husité«; tak užívá ho výhradn Ondej
z Brodu v traktáte napsaném r. 1426. — (Dodatek z pozn,

Bezoldových v jeho exemplái.) O domnlých stycích

anglických lollard s husity srov. Brown, Appendix ad

fasc. rerum expet. 616 (list Martina V. anglickému kléru

d, d. 19. íjna 1428).



nimi dsledky ukazují pvodem na Wiklifa,^) Po-
litická pak stránka jeho uení došla v rozsáhlé

míe svého uskutenní teprve v echách-

To jsou tedy oba hlavní prameny, z nichž

vyšel náboženský obsah husitství, A Hus sám dal

se ovládati mohutným dojmem Wiklifovy odvahy
duševní/*^') aniž ho však byl ve všem následoval,

Husovou smrtí poíná pak oddlený vývoj husit-

ství dvma smry — konservativním a radikál-

ním. Ale radikální smr zase sám nebyl žádnou
semknutou jednotou, a protivníci husitm brzo

inili výtku, že u nich lze najíti všecky druhy ka-

cíství a rádi je pirovnávali mnohohlavé oblud
o jednom ocasu,") Ve skutenosti mli všichni

spolené vyznání i spíše program; nebo známé
cny tyi artikule nepodávají soustavy dogmat,
nýbrž jen nkteré praktické požadavky, jež

ovšem svými dsledky mohly se státi starému

uení církve velmi nebezpenými.

Tento symbol husitství má své velice pozoru-

hodné djiny. Dle svdectví kroniky táborské

") Srov. Berger na ud. m, 35 a násl.

'') Ondej z Brodu výslovn mu vytýkal, že svou

obranou uení Wiklifova daleko jde za chvalitebnou snahu

domácích reformátor. Pal. Doc. 520, Nejprudeji vytýká

a nejzevrubnji líí vliv Wiklifv reakcionáský husita Jan
Píbram, srov. na p. Höfler II. 138 a dále; mimo to slova

Štpána z Dolan u Peze, Thes. anecdot. IV., 2, 601. —
(Dodatek z poznámek Bezoldových.) Srov. i satirickou

genealogii husitství v Palackého Urkundl. Beiträge, II,

521 sq,

") Srov. na p. asopis eského musea V. 385; Hof-

ier I. 574: diversas quidem habent facies, caudas vero col-

ligatas.



ohlašovali^^) radikální knží už r, 1419 hromadám
vícího lidu pod širým nebem pt artikul,

z nichž první ti odpíraly duchovním schopnost
míti vlastní majetek a nároky na desátek; tvrtý
povýšil evangelium za jediné pnarvddlo víry a ži-

vota, zavrhnuv starozákonní a pocvangelické

pedpisy; pátý naizoval neposlouchá ti už pa-

stý nepravých. Ale první ten pokus o pevný
program nedobyl si žádné platnosti všeobecné;

nebo jiný manifest zrovniai z téže doby prohla-

šuje, že husité nechtjí nieho více, než svobodné
kázání slova božího a pijímání veee pán pod
obojí zpsobou/^) Pozdjší provolání, jež vydali

Pražané s nkterými pány husitskými dne 20,

dubna 1420, pipojilo k obojím tmto artikulm
další dva požadavky: apoštolský život knží a

oištní království eského z náku kacíství,")

Za obléhání Prahy konen spojení Pražané a

Táboi platn ustanovili tyi artikule,^"] Žádali

1, svobodné kázání slova božího; 2, podávání pod
obojí zpsobou všem vícím; 3. aby duchovním

^") Höfler IL, 478—9: articuli infrascriptí illi toti po-
pulo per montes congregato per prefatos sacerdotes sen-

tentialiter predicabantur et annuntiabantur atd.

") Archiv eský III., 205,

") Tamtéž 211—2.

") Srov. Höfler I. 366; 380 a dále; II. 479; Monu-
menta concil. generál, saec. XV. I. 389; Palacký, Urkund-
liche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges I., 34—5,

Nkteré redakce artikul ukazují jiný poad, ba i od-
chylky od doslovného znní: poádek zde uvedený jest

obvyklý. Srov. Höfler II. 480; Monum. conc. I., 147; 169;

Cod. lat. Monac. 5835 fol. 301—2. O pomru artikul
k uení Wikliovu a Husovu srov. Ondej ezenský
u Höflera I. 590; Lechler, Johann von Wiclif, IL 467—8.
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odato bylo panování svtské, které jest na pe-
kážku životu apoštolskému, a konen 4, aby
všecky híchy smrtelné a jiná pestoupení zákona
božího ádn od tch, kterým to náleží, byly sta-

vovány a kaženy. Nkteré exempláe pidávají
ješt, že zlá povst ech a Moravy má býti oi-
štna a obecné dobré království a národa šíeno
a zvelebeno.^*^)

Popud k sestavení vyznání vyšel tedy z prv-

rích Tábor. S vtší uritostí snažili se pak Pra-
žané vysloviti to, za dali se v boj na život a na
smrt; konen spolupsobením obou stran vznikly

ony vty velikých následk, v nichž najde no-

vjší djepisec v zárodku všecky požadavky pro-

testantismu,^^) Ale pedevším nesmí se nikdy za-

pomenouti, že ony svou formulací, již nelze na-

zvati ostrou a na litee Ipjící, pedstavují kom-
promis, jenž obma stranám, které jej byly ui-
nily, pro výklad i provedení ponechával jakousi

svobodu. Ale blouznivé hlavy mezi Tábory posta-

vily proti nim téhož roku (1420) jiné tyi arti-

kule — velice odchylné: 1, Osvobození každé

'" Srov. Archiv eský III. 216; 228; Cod. lat. Monac.
5411, fol. 100a.

"] Krumrael, 1. c. str, 39. »Jejich význam nebývá
asto dle zásluhy docenn« atd. Husité si jich nanejvýš

vážili; srov. na p. Mon, concil. I. 147; 436: pro quatuor

beatorum articulorum clarificationc ac usu fideli insteti-

mus et instamus; dále: istas quatuor evangelicas veritates;

Palacký, Urk. Beitr. I. 82. Husité dokonce zapomínajíce

na vlastní východisko pravili, že jest neslušno, »ut videli-

cet divinas veritates, justificatas in semet ipsis, humanum
iudicet arbitrium.« (Mon. I. 147.) — (Dodatek z pozn.

Bezold.:) srov. i manifest eský v Palackého Urkundl.

Beitr., II. 228 sq.
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pravdy; 2. zvelebení pocty Boží; 3. podporování

spásy lidské; 4, maení híchu/')

Strana mírná, jež hlavní své sídlo mla v Pra-

ze a dle výroku Palackého »skoro v celé zemi

pravidlo tvoila«, spokojila se podstatn obsahem

onch smluvených artikul, nejdouc dále. Pí-

vržence tohoto smru jmenovali pozdji kališníky

i utrakvisty; u souasník zvali se nejoaistji

jednoduše Pražané/^') Nebo stedem tchto pra-

vovrných husit, mezi nimiž arci zase byl smr
písn husitský a smr tak íkajíc skryt katoli-

cký, byla universita pražská a duchovenstvo

hlavního msta, jež z ní bylo vyšlo. »Misti« byli

inni jako autority bohoslovecké, i jako držitelé

církevní správy a kazatelen hlavního msta, ana

universita sama zatím trudn živoila.

Jak pirozeno, vyšli i tito mírní od práva

kritiky, práva vlastního badání, když se byli opo-

vážili své názory postaviti naproti onm, jež

mla ohromná vtšina církve s papežem i kon-

cilem. Psobí to na nás jako pedzvst pozdjšího

uvolnní ducha, stžuj í-li si pražští misti jednou,

že jejich katolití odprci ídí se spíše církví blu-

dm poddanou (errabili ecclesia) než zdravým

rozumem (evidentissima ratíone) , který jest pece

nad celý koncil kostnický a jistjší a úsudku

schopnjší než všichni doktoi svta.-') A jindy

") Procházka, Miscellaneen der böhm. u. mähr.

Literatur str. 287. Zajímavý katolický otisk ty pražských

artikul ve form znetvoené viz Cod. lat. Mon. 4143

fol, 186a.
"•) Srov. na p. Höfler, I. 574.

^) Palacký, Urkundliche Beiträge. II, 492—493. Mne

zdá se slovo toto pozoruhodnjším, jež bhem husitského

náboženského hnutí bylo vysloveno.
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mluví Pražané o svobod slova božího zrovna
lak asto, jako Táboí, prodilašujíce výslovn: zá-
kon boží má míti svobodu ve všech pravdách spa-
sitelných a písmem svatým dvodných,-^) Ve
tyech artikulích, ijakož i ve snesení snmu á-
slavského (1421) oznamují spolen s Tábory, že
hodlají se podvoliti jen lepšímu pouení z písma
svatého.

Avšak tyto projevy smlého vyboení ze
starocírkcvních hranic nesmíme považovati za
znaky ducha vládnoiicího v Praze, Utrakvistití
theologové stejnou dobou mluvili vi Táborm
docela jinak. Tu stavjí za princip víry vtu; V-
ícím jest teba poslouchati každého naízení bo-

žího anebo svaté matky cíkve, neruší-li zákona
božího, nýbrž jej podporuje, a nechová-li jeho
vyplnní v sob žádného híchu."^) Misti ujišují
arci, že autoritu tuto pipisují výhradn staré

církvi kesanské, ecclesiae prímitivae,-^) avšak
poijem tento píliš daleko' rozšiují,^*) Akoliv
pak doporuují duchovním pilné studium písma,
zakazují pece každý výklad po vlastním roz-

umu") a varují pekroiti hranice, »které byli

vytkli naši svatí otcové,«^'')

Tato zásada, státi prese všechno pokud mož-
no pevn k církvi, proti níž byl veden boj, zplo-
dila »vysokou církev« husitskou, jež dsledn
provedla vlastn jen pijímání z kalicha a saeku-

") Höfler I. 426/7.
'') Höfler II. 503: srv. tamtéž 585.
") Höfler I. 486; 516; II. 503; 519; 716 a j.

") Höfler II. 560.
") Höfler I. 487; Procházka 322/3.
") Archiv eský III. 262.
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larisací církevních statk. Na místo staré církevní

správy vstoupilo v elo duchovní vlády direkto-

rium, volené duchovenstvem utrakvistickým a na-

dané rozsáhlou pravomocí. Husitský arcibiskup

Konrád hrál pi tom jen jakousi dekorativní úlo-

hu. Pozdji shledáváme jediného direktora s pi-
dlenými radami,-') Po jistou dobu psobila na
církev pražskou znan strana Táborm píznivá,

v jejímž ele stál demagogický knz Jan; po jeho

pádu 1422 nemohl si smr ten nadvlády zacho-

vati. Na jeho místo vstoupili hyperkonservativci,

kteí za pispní litevského prince Korybuta sna-

žili se pímo o návrat k papežství — ale r, 1427

musili ustoupiti horlivým kališníkm, jichž .hla-

vou byl Rokycana,
Pes tyto promny lze v utrakvistické cír-

kevní správ jako trvalý rys postihnouti nedo-
statek snášelivosti a podivnou snahu po kaceo-
vání. S poátku byli jí stiženi jen katolíci; zpráva,

kterou podává žaloba katolík o násilnostech uži-

tých proti starovrným uencm,-") jeví se hod-
novrnou, uvážíme-li, jak nakládali Pražané po-

zdji s husitskými rozikolníky, V lét r, 1421 za-

hájili totiž ve spojení se Žižkou skutené proná-

sledování t, zv, Pikard, t, j, onch radikál,

kteí popírali transsubstanciaci a ve svém boji

") R. 1427; srv. Arch. , n. u. m. R, 1431 vynoil se

podivný plán jmenovati po vzoru Kristov a jeho apoštol
pedstaveného se 12 knžskými radami. Pal. Djiny (nm.)
III. 3, 18. — (Dodatek z pozn. Bezold.:) R. 1429 je zmín-

ka o »superior in spiritualibus«, jenž je volen od rady
nebo obce staromstské. Srv. Palacký, Urk. Beitr. II, 64.

"-') Höfler II. 317/8; srv. dále tamtéž 366; 370. —
(Dodatek z pozn. Bezold. ) O dob pozdjší srv. na p.
Voigt, Enea Silvio III, 439.
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proti uctívání hostií zašli ásten až ku zavrho-

vání náboženských a mravních pikázání vbec.
Jejich nejnadanjší zástupce, knz Martin Lo-
quis byl po dlouhém vznní a ukrutném muení
slavnostn upálen; kteréhosi mšana pražského
stihl týž osud, protože se obrátil k hostii zády, a

utrakvistický kroniká koní vypravování o tch-
to náboženských popravách pokaždé ohnivým;
Bohu chvála a dík!"") Ale jménem pikardství ne-

byli pezýváni jen výstední blouznivci, nýbrž

ponenáhlu dostalo se toho názviska každému pí-
vrženci volného smru náboženského, každému
opravdovému táboritovi. Došlo v Praze tak da-

leko, že na hrdle i statcích byl trestán, kdo opo-

vážil se mluviti ve prospch knží táborských,"**)

Inkvisice byla ve vší form zízena: ve všech m-
stech mlo po padesáti poestných a pravovr-
ných mužích píditi se po Pikardech a jiných blu-

daích, mlo podezelé vzniti, cizí píchozí do
Prahy okamžit úadm hlásiti,^^) Dokonce
i (paní byly do této vyzvdaské soustavy vtaho-

vány za nástroje pátrání a udavaství,*^) Na ko-

nec vybujelo však podezívání a zneužívání, jež

pod nákem pikardství se provádlo, tak mohut-

n, že bylo teba snahu po pronásledování hodn
omeziti; na neodvodnné podezívání uvalen

byl stejný trest jako na zloin sám,'^)

") Höfler I. 478/9; 492; srv. tarnt. II. 599, kde si

stžují knží táborští na »multorum fidelium hominum
pro his punctis (se. uení táborského) vexationem et hor-

rendam haereticationem ac incinerationem«. — (Dodatek

z pozn. Bezold. ) Srv. Palacký, Urk. Beiträge, II, str. 224.

•") Arch. . III. 238.

") Arch. . I. 205, 215.

") Tamtéž III. 237. ") Tamtéž I. 206.
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Nejen v uení, ale i ve vnjším vystupování,

v kultu lišil se utrakvismus jen maliko od církve

ímské: podávání laikm z kalicha, pijímání
u malých dtí a úplné odstranní klášter byly

jedinými podstatnými rozdíly, Knží utrakvistití

dbali písn tonsury a ornátu a žili ve stavu pa-

nickém jako díve. Mší sloužili úpln dle ritu

katolického, jen evangelium a epištolu etli e-
sky, na zvyklosti círfíevní velice písn hledli
a zejména prvod o božím tle konáváli slav-

nostn/*)

Naproti této »vysoké církvi«, dosti jednotné,

nemohli radikálové, kteí se obecn zvali Tábory,
nikdy dopracovati se náboženské jednoty. Pala-

cký rozeznává 3 velké skupiny strany radikální:

mírné, stední a výstední Tábory,"^) Pražanm
náboženslky nejblíže stáli Žižka a jeho pívrženci,

kteí též po smrti vdcov jako »sirotci« zaují-

mali stanovisko zvláštní. Starý váleník ídil

osobn krvavé pronásledování kací r, 1421; pí-
štího roku došlo pak na formální oddlení jeho

strany od pravých Tábor,^**) Pedevším stejn
pevn vili uení o transsubstanciaci, jako Pra-

žané; mši sloužívali v ornátech trochu jednoduš-

ších, obas dokonce i v kostelích a zachovávali

posty,^') Žižkv ád vojenský výslovn naizuje

") Srv. Mon. conc. I, 141: dicit ibidem nuntius (který

byl donesl list koncilu basilejského do Prahy v pros.

1432), quod in veteri Praga in omni loco ecclesiastico non
alia vidit in Bohemorum cerimoniis, nisi sicut in nostris

ecclesiis, excepta practica communicandi sub utraquc

specie,
'') Palacký, Djiny, 2. vyd. III. 2, 12.

'") Tamtéž 30 a dále; nm. vydání IV, 1, 452.
•') Höfler III. 160 A.
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klekání a uctívání svatých. Pes to však byli —
následkem podobného s Tábory seskupení a
z ohled politických — tém stále tsn spo-

jeni s Tábory, které pece musili rozhodn míti

za kacíe, a vedli s utrakvisty, akoli mli s nimi
skoro tutéž víru, nejprudší boje.

Ze všech stranj husitských nejvtší zájem
budí v nás Táboi, jak vbec, tak zvlášt v ohle-

du náboženském. Zárodky tohoto radikálního vý-
voje shledáváme už za prvních dob husitského
hnutí a Hus sám pracoval mu do rukou svým
úmyslným zatažením nižších tíd lidu do boje
náboženského, jakož i bezohlednými útoky na
zkažené . duchovenstvo. Ale misti pražští nedo-
vedli jako on massy upoutati, a úzkostlivé po-

kusy university, aby pekazila dalšímu šíení
hnutí, bezvýsledný zstaly oproti vášnivým slo-

vm lidových kazatel, kteí se nestarali nic

o náhledy pražských theolog,^*"] nýbrž na vlast-

ní pst hlásali pravdu biblickou každý dle svého
zdání a s úplným pominutím tradice. Heslo
samostatného badání v písmu a svobodného ká-

zání slova božího bylo již vydáno; v echách se

byli postavili proti papeži a proti koncilu — a

ted by se mli poddati autorit nkolika pán
z kathedry?

Píklad kritiky souasné církve,^") již pro-

^'*) Srv, na p. stížnost v listu z r. 1416 u Pal, Doc,
635; qui dimissis consiliis, dictis, scriptis magistrorum suo

proprio innituntur capiti. Viz Höfler I. 398: ad quid sunt

nobis mistrzi fistrzi? atd.
'") Jan Nmec ze Žatce praví jednou, že »nejsilnjší

léka antichristova« je tvrzení, že církev ímská nco tak

a tak drží a proto že jest další badáni nebezpeno. Höfler

II. 825.
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vádl Hus a jeho pátelé, a píklad návratu ku

pramenm psobil mocí neodolatelnou; a také to

hlavní, co pojilo husitské sekty a rznotvárné

názory, jež seskupily se pod jménem táborství

za prvních let revoluních, bylo samostatné tení

a vykládání písma, a to knžími i laiky, »Základ

všeho pozdjšího zla bylo bludné pojímání pís-

ma,« stžuje si pražský kroniká,'") Za základ

brali zásadi4^ že v bibli a zejména v novém zá-

kon je obsaženo vše, eho teba ke spáse lo-

vka, a že nový a starý zákon se navzájem vy-

svtlují; všecko ostatní, jako veškery spisy cír-

kevních uitel, bylo prohlášeno za zbytené
a protikesanské. Pro výklad písma klade však

táborský spis tato pravidla: Slova starého i no-

vého zákona a slova prorok a svatých apoštol

jsou pravá a za pravá uvádti se mohou, jak

stojí a znjí. Slovm písma nemá se nieho pi-

dávati, nieho ubírati,") Všecko poevangelické

mlo se tedy odstraniti. Na místo deformované

církve chtli položiti jedni obnovu vku apoštol-

ského, jiné blouznivé a fanatické hlavy vily
v píchod tisíciletého království, k jehož spolu-

založení byly prý povolány. Potom bylo ovšem

dosavadnímu základu jejich, bibli, rovnž zanik-

nouti a býti nahrazenu nepsaným zákonem Kri-

*") Höfler I. 390. — (Dodatek z pozn. Bezold.) Srv.

rkp, knihovny mnich. . 8365, 217a.

") Höfler I. 402. V eském skládání polemickém

praví Táborita: »v knihách biblí úplný zákon jest«; ale

ovšem patí k tomu správný výklad, nebof »staí sú

nesrozumli jako lidé hlúpí«. as. Mus., V. 382. Srv. pro-

hlášení Tábor u Höflera II. 652: scriptura — hoc, quod

exprimit, illud vult; 656: litteralis sensus — habet summam
auctoritatem.
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stovým v srdcích vyvolených/-) K názoru pak
ne j radikálnjších radikál, ohavných Adamit,
kteí vyhlašovali, že Bh jest v nich,") vedl už
krok jediný.

Oné zásady ist slovního pojetí nedalo se

však užiti práv v uení o poslední veei, v nmž
se praví Táboi a blouznivci tolik lišili od Pra-
žan a Žižkových poloutrakvist, Transsubstan-
'ciaci popírali zajisté všichni, i mravn písní
»bratí« i polozteštní Adamité, Táborští theo-

logové, jako Biskupec a Jan Nmec, zasazují se

se vší rozhodností o to, aby ustanovovacím slo-

vm veee pán pikládal se smysl ne doslov-

ný, nýbrž obrazný, a bojovali proti pítomnosti
tla božího jako pozdji pívrženci Zwingliho a

Kalvina,*^) Nmec pi tom odvolává se výslovn
na zpsob mluvy v bibli, v níž znak užívá se

místo vcí a naopak/'^) A týž theolog vyslovuje

vtu, že víra Kristova dá se bod za bodem pís-

mem nebo rozumem vyvoditi, náhled to, jenž jist

vysoko se povznáší nad hrubé lpní na litee,"*")

Táboi tu šli stejným krokem s Wiklifem, který

itaktéž celkem od doslovného smyslu vychází,

ale v uení o veei Pán pítomnost tla Kristo-

va pojímal jen jako »duchovní, svátostní«,*')

*] Höfler I. 438 a 500. Staí letopisové 478: Pijde
taková hojnost ducha svatého do srdcí vrných, že nepo-

tebí bude jednomu každému uiti se od druhého.
") Höfler I. 500.

") Tamtéž 587/8.
") Höfler n. 825; srov. tarnt. 487; 588, 822 a dále.

") Srv. vtu Wiklifovu u Lechlera I. 485 pozn. 2;

utrobique in scriptura sancta est conformitas rationi et

per consequens ratio est testis necessarius ad habendam
sentenliam scripturarum.

") Tamtéž 635 a dále.
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Tento náhled vedl pedevším k zamítnutí

modloslužebného uctívání hostie, jež dosud jí

bylo vzdáváno. Nmec, mezi táborskými knžími
nejvrnjší následovník Wiklifv, praví, že v-
ící lovk jest hodnjší pocty než svátost

oltání/^) Jest pochopitelno, že protiva tato

u mnohých nevzdlaných stupovala se na fri-

volní pohrdání vcí díve zbožovanou, že sou-

asn píliš asté, asto i každodenní pijímání
svádlo mnohé k formálnímu znehodnocení svá-

tosti, jež u utrakvist platila za »strašn vzne-

šenou«/'') Ale takové výstelky jsou nerozdíln
spojeny s každým hnutím, jež rázn v ped si

razí dráhu. Duchovní vdcové táborství snažili

se vrátiti se ku prameni ryzímu, pvodnímu,
když podávali lidu biblí a když zavrhovali skoro

celou zevnjší formu církevního života jako po-

zdjší padlek. ást poslucha jejich vyvodila

z toho, že posvátné budovy a umlecká díla se

mají niiti, pednost že se má dávati stodole ped
chrámem a sádce ped ktitelnicí, a hostie jako

*^) Höfler II. 827. Podivné jest oznaení tohoto sm-
ru v katol. traktátu z roku 142Í: Sunt iterum alii hodie

in Boemia heretici Jacobite secundum aliquos nuncupati
— qui non erubescunt dogmatizare nec verentur asserere,

heresim esse, genua flectere coram sacramento corporis

Christi atd. (Cod. lat. Mon. 5835 fol. 273 b.) — (Dodatek
z pozn. Bezold.;) K jménu Jakobité srv. Kroniku limbur-

skou (Chron. Luneburgicum, vyd. již u Leibnize SS. III,

172) k r. 1386 (vyd. Rössel, str. 75/6).
"*) Ne ulla iniuria seu irreverentia sacramentis tre-

mebundissimis eveniat, stojí v pražském snesení syno-

dálním z r. 1426 (Procházka 323). Ultraradikálové tvrdili

naopak, že lovk nacházející se v milosti boží mže
v každém pokrmu tla a krve Kristovy požívati. Höfler

I. 440; 500.
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»modla« i »motýl« a latinské hymny jako »štkot
psí« že mají býti posmívány a mrtví spíše pod
šibenicí než na hbitov že se mají pochovávati.

Vidíme, kam až rozšiují Táboi pojem vol-

ného výkladu písma a osvobození slova božího,

že nezstávají státi v otázce veee pán pi
zmn formální, V saekularisaci duchovních stat-

k souhlasily všecky strany husitské; jen že Tá-
boi rozšíili ji i na ornáty knžské a ozdoby
chrámové, jež zavrhovali a kterých mlo se užiti

na podporu chudých a na jiné zbožné úely,* °]

Veliký manifest táborský z r, 1431 odvoduje
toto osvobození církve od škodlivého nadbytku
velice drastickým zpsobem, »Knží,« praví,

»chovají se jako psi; dokud mají kost v tlam a ji

ohlodávají, tiše jsou a nemohou štkati; králové,

knížata, páni a msta uinili by tedy veliký sku-

tek milosrdenství, kdyby jim kost z hltanu vy-

táhli; tebas by se jitili nad tím a vreli jako psi,

když jim chce nkdo kost odejmouti.«"'^) O pe-
vládající snaze táborství, postaviti knze a laiky

na roven, promluvíme pozdji více.

Ale nejpíkeji vyvrcholili radikálové my-
šlenku o trestání a vykoeování všech blud.
Trestání takové mlo býti podle 4. artikulu ped-
sevzato v každém stavu od tch, jimž to náleží,

a smrtí mly se odpykati nejen tžké zloiny,

nýbrž i smilstvo, lichva la pod., jakož i nadržo-

vání jim, V tom zamovali pak mnozí táborští

knží, opírajíce se o píklady starozákonní a pro-

niknuti jsouce jmenovit ideami chiliastickými,

°) Höfler II. 721.

') Mon. conc. I. 161.
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právo nápravy") za povinnost brániti zákona bo-

žího. Híšník byl nepítelem zákona božího, la kdo
Táborm, »mužm zákona božího«, v cestu vstou-

pil, muisil náležeti mezi hi-íšníky. fáboi považo-
vali se za povolány, aby jako »mestní andlé boží

a bojovníci Kristovi« z trojího pikázání: obrany,

trestu a pomsty pobili všecky Netábory, Pravili

výslovn, že jest nyní as pomsty a nikoliv milo-

sti, navazujíce na pedstavy chiliastické, jež

u massy »bratí« byly obyejné, »Zloeený jest

každý,« znla jejich strašná zásada, »jenž mei
svému zbrauje od vylévání krve protivník zá-

kona Kristova, nebo má ruce své umýti a posv-
titi v krvi jejich,«^^) A jakkoli tato blouznní chi-

liastická o picházejícím království nebeském na
zemi, k jehož píprav všecko nebožské a pouze
lidské odklizeno býti má, v pozd jích letech zani-

kají, zstal pece princip vykoeování hích
v plné písnosti. Nejzejmjší výraz jeho jeví se

ve vojensikém ádu Žižkov z r, 1423; tam slav-

nostn prohlašuje Žižka a všichni jeho následov-

níci každého stavu, že chtjí »ze všech neádv
tresitati a bíti, trestáním honiti, mrskati, bíti i za-

bíjeti, stínati, všeti, topiti, páliti i všemi po-

mstami mstíti, kteréž pomsty na zlé slušejí vedle

zákona božího, nižádných osob nevyjímajíce, ze

všech stav, mužského i ženského pohlaví«,"'*)

'"'] To piznal Wiklif lidu naproti pánm; jeden

protihusitský traktát vyslovuje domnnku, že artikul

o trestání hích vlastn k tomu smuje. Höfler II. 480

pozn,

") Höfler I. 399; 438.

") Neuere Abhandlungen der k. böhm. Ges. der Wis-
sensch. Bd. I. (1791) 387,

Knihovna Rozliled. 3.
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Dsledek, jejž rádi vyvozovali, byl, aby všechny
statky nepátel božích spadly na vykonavatele
trestného rozsudku.^^)

Je pochopitelno, že takové vty, by byly jen

napolo provádny, muisily dáti podnt ik nejhroz-
njším scénám, Krvežíznivost a dkrutnost byly
dlotiho považovány za oste vynikající známku
všeho táboritstva a na radikální husity hledlo se

jako na ábly v lidské podob, Nepopíratelno
jest, že amatismus Tábor vyžádal si nesísln
obtí a že surové hordy sedlák pi tom nezídka
jevily divou touhu po vraždní a radost v ds-
ných inech- To nelze nikdy zastíti a omluviti.

Ale rozhodn je teba zamítnouti náhled, jako by
práv Táboi rozpoutali divotkost, jež v djinách
onch dob sob rovné nemla,'*'') Jednak sáhli

husité k zbrani vskutku v obran, jednak pak á-
dili jejich eští a zahraniní nepátelé daleko

hrozn ji a bsn ji, Uvážíme-li fakta, vzpomene-
me-li hanebností, jež páchali na husitech katolíci

v Kutné Hoe, vévoda Albrecht rakouský, nme-
tí kižáci la uherské sbory, budeme souhlasit se

soudem Palackého, že husité se chovali zpravidla

mírumílovnji a humánnji.'^) Palaoký ostatn

'') Hoíler I. 400; 436.
''") Srv, Pal. Geschichte des Hussitentums etc. str,

123 a dále; mimo to Böhringer, die Vorreformatoren des

14. und 15. Jahrh,, 2. díl, 745: Táboi byli »jen o málo
lepší, než jejich nepátelé, ímští katolíci, kteí arcif ješt
hrznji byli ádili«,

") Tak na p. i za strašné eže v Prachaticích uše-

tili Žižkovi Táboi, zpití vítzstvím, žen a dtí (Höfler
I. 425). Nmecký pramen podává zprávu, že husité krvav
dobyvše Plavná (25. ledna 1430) »paním nieho neuinili«,
(Thiiring, Geschichts-Quellen III, 666.) O dvorném cho-
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piznává, že Žižka sám neznal pražádných ohle-

d a lidskosti, ml-li ped sebou »nevící« dle

svého smyslu. Za jeho vedení pihodily se také

nejšerednjší výbuchy ukrutenství; nešaistníky,

kteí do jeho rukou padli a kteí pro Boha pro-

sili, že chtjí pistoupiti k víe táborské, nechával

zmírati bez milosrdenství v plamenech, '"') Ostatn
vedla se tehdy válka vbec zpsobem pebarbar-
ským a ádná justice hrdelní provádla se s od-

puzující surovostí; v tomto obecném krveprolití,

hranicích a hrzách muk nepsobí dsy válek hu-

sitských niktenak dojmem neobyejným.
Pedevším nesmíme však zapomenouti, že

z táborství samého vyšla mocná reakce proti to-

muto pehánní v trestání hích a »vojn boží«.

Synoda knží táborských zakázala nejen duchov-
ním osobn nepátele bíti a touhu po vraždní
vzbuzovati, nýbrž stanovila také, že pi odsuzo-

vání a popravování provinilých nesmí se užívati

starého zákona anebo zákon svtských, pokud
s evangeliem stojí v odporu; popravy mly se díti

jen v tch pípadech, kde je dovoluje nový zá-

kon, a to s uvarováním nepotebné krutosti.^^)

A zákazy tyto nezstaly docela bez úinku; do-

vídáme se na p,, že Václav Koranda, jeden z nej-

vání husit ve Slezsku srv. Grünhagen, die Hussitenkämpfe
der Schlesier str. 186. Srv. Martina z Bolkenhainu k r.

1430 (z dodatk Bezold.).
°') Höfler I. 409; 425; 432. — (Dodatek z pozn. Be-

zold.;) Srv. i místo z mnich, rkpsu 8365, 207b. Srv. dále

soud Mat. Döringa o »dira crudelitas« kížového vojska

k r. 1427 u Menckena, SS. III. 4.

"") Höfler n. 484; quarto predicti sacerdotes respi-

cientes excessus in vindictis etc. Srv. podobné usnesení

Pražan u Procházky 274.
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smlejších a nejvlívuplnjších knží táborských,
od té doby, kdy zúastnil se inn obrany jakési

vže, nikdy mše nesloužíval, nýbrž do smrti jen
kázával, ponvadž se domníval, že nkoho smrtel-
n zranil,''^')

Ješt zajímavjší jest okolnost, že v husitství

jevil se velmi brzo, a to docela v opak k panujícím
názorm, smr, slabý ovšem, který všecko krve-
prolévání, a už za války i z nálezu soudu, bez
podmínky zavrhoval. Nelze urití,''^) zda pvod
jeho vyvoditi jest ze vliv valdenských nebo lol-

lardských, i zdali pochodí z obou. Ale už v le-

tech 1417 a 1418 horlili misti a knží pražští

proti »cp'Ovazlivemu« tvrzení, jako by trest smrti

podle vle boží nebyl za žádných okolností pí-
pustným/'-') Nejznamenitjší zástupce tohoto ná-

hledu byl Petr Chelický, »duchovní otec eské
jednoty bratrské«, povaha ideální a svérázná.

Rázn kára malátnost mistru, kteí bouí se pro
požití jiaternic v pátek, ale z ohavného krveprolé-

vání žádných výitek si nedlají."")

Už jsoucnost takového opravdu lidského smý-
šlení za vlády železa má v sob nco blahoin-
ného. Le praktického vlivu smr ten se nedod-
lal. Nebo opakované stížnosti a opatení proti

"*) Staí letopisové 42/3. — (Dodatek z pozn. Be-

zold.) Srv, artikule cichstadtských husit roku 1461,

Falckenberg, Nordgauischc Alterthiímer, I. 209.

"') Srv. o Lollardech Lechlera n. u. m. II, 25 pozn. X,

"') Pal. Docum. 679. Arch. . VI. 38.

"') Palacký D. IV. 1, 477 a dále; týž o pomru
Valdenských k nkdejším sektám v echách (Praha 1869;

nm. vyd, v U. Spol.) str. 32/3.
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beztrestncsti sprostých zloin,'*) zejména lou-

pežení, vysvtlují se ovšem ne ze zásadního za-

vrhování trestu smirti, nýbrž z právní nejistoty za

nekonených dob válených. Naproti tomu jsou

mnohonásobná svdectví, že v Praze trest smrti

zrovna jako muení provádlo se po zpsobu
starobylém; podání o tom omezuje se ovšem sko-

ro úpln na zmínku o trestech uvalených na kacíe
nebo zloince politické, "^l Pece však podle Ro-
kycanova výroiku na koncilu basilejském se zdá,

že aspo zlodjství v Praize smrtí trestáno ne-
bylo; praví, že v Praze už od kolika let nikoho
nepovsili,'"'^) Souviselo to se snahou, íditi se po-

kud možno nejdokonaleji písmem svatým. Ješt
mén mohlo se líbiti ohromné vtšin husit za-

vrhování války. Naopak — theologm husitským
bylo se namáhati, aby boiji o bytí i nebytí, jejž

neodvratná nutnost jim ukladal'a', dali nábožen-
ský podklad a posvcení. Misti pražští a knží
táborští uinili to spolen. ídili se vtou, že ke-
sanské války smjí se vésti jen z donucení, ni-

koliv ze svobodného rozhodnutí, uritji eeno
jen v takových pípadech, kde to nový zákon do-
voluje a kde je spravedlivá k tomu píina, proti

") Srv. Arch. . III. 245; 251; 266; Pal. D. III. 3, 174.
Ondej z Brodu vynáší soud píliš krutý: Quotquot enim
erant fures, latrones, vispiliones, predones, homicidae, sa-
crilegi, falsarii, et qualescunque heretici, ad illos con-
fluebant, quos ipsi gratissime velut probos homines ca-
piebant, — Non erant furcae, non erant patibula atd.
(Höfler II. 350, opraveno dle rukopisu.) — (Dodatek
z pozn. Bezold.:) Srv. i rkp, mnich. 8365 f. 217a.

") Srv. na p. Höfler I. 455; 479; 498; Staí letop.

50 a dále; 73; tarnt. 74 zmínka o sttí sprostého zloince,
"") Mon. c: ne. I, 341.
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nepíteli víry a vlasti; a i k tomu musí »zákonná
moc« dáti svj souhlas, anebo, není-li jí, dodá-
vali Táboi, lid kesanský nebo vbec muž, ve-

dený duchem svatým/^) Tedy jen na obranu po-

znaných pravd a na ochranu jejich vyznava
poali husité váliti; ovšem že nedaly na se e-
kati »neády«, ukrutnost a lakota, ped nimiž

vážn varovali duchovní, Knží táborští tvrdí, že

jest to umní nebezpené a nesnadné, vésti válku

»caritative«, a proto že jest cesta modlitby, vy-

jednávání a, teba-li, utrpení daleko jistjší."*)

Theorie tato doznala však zai války velice

podstatné zmny nebo aspo rozšíen byl výklad

její tak, jak nejrozhodnji vystupuje v prohlá-

šení, jež uinil Prokop Veliký jménem Tábor
\-yslancum koncilu dne 8. ervna 1433/") Ozna-
uje válku ovšem za boj obranný, ale navazuje

k tomu poznámky o spasitelných úincích, za nž
prý jest jí již dkovati; nehledíc ku ochran v-
ících, byli prý mnozí k svému vlastnímu dobru

také donuceni, aby pijali tyi artikule, konen
že strach války dal podnt k shromáždní koncilu

a k slyšení ech, »Z milosti boží, pokrauje, po-

vzbudí vava válená srdce ku poznání a pijetí

*") Srv. Höfler II. 481/3; 687 a dále. Procházka str.

275.

^) Höfler II. 484.
"') Už r. 1429 za jednání prešpurského vyhlašovali

husité, že nevloží mee do pochvy, dokud všechno pod
svou víru nepivedou. Srv. Höfler I. 582; I. G. Schel-

horn, Beiträge III, 78 a dále. — (Dodatek z pozn. Bezold.:)

Srv. Palacký, Urkundl. Beitr, lí. . 623. Tamtéž podobná
zpráva z prosince 1429 v . 624. Obavu ped husitským

»panstvím svtovým« vyslovuje souasné psaní paížské
university císai Sigmundovi (archiv vídeský).
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onch pravd (totiž 4 artikul).« Nebo jediné je-

jich pijetí uiní konec vojn, »Trpíme zajisté,«

koní, »proto útrapy válené, abychom onm pra-

vdám uchystali sídlo jim píslušící v církvi boží,

abychom dobyli šastného míru la pokojných dní;

potom dojde s pomocí Pán splnní jednota

církve, láska bratrská, náprava mrav a všecka

ostatní pání,«^**) Svaté válce vykazuje se tu již

poslání, netoliko chrániti vících ech, nýbrž

celý kesanský svt mocí pivésti k obrácení a

ideální dokonalosti. Bylo to pojetí daleko velko-

lepjší, tebas že fantastické; upomíná na ozbro-

jené evangelium svobody, jež hlásala revoluce

francouzstká. Naproiti tomu vyslovuje jeden va-

rovný list, poslaný husitm r, 1434, domnnku,
že lid esiký, nespokoj í-li se s kompaktáty, chce

vésti válku pro dva artikule docela jiné, totiž

pro neodvislost od jakéhokoli panství a za trvalé

držení nabytých statk, ^^) Ale strana radikální

zrovna tak, jako ostatní, nepestala nikdy vyhla-

šovati boj svj jako boj obranný a k zvelebení

vci boží vedený — a i ti, kdož smýšleli demo-
kraticky, nebyli by se odvážili program nábo-

ženský zamniti za sociáln politický.

Nebo knží stále zstali duchovními a du-

ševními vdci táborství — i pes rozpoutání

živlu laického a pes válený lesk slovutných bo-

jovník. Stojí za námahu dokonaleji podívati se

na tyto muže tolik nenávidné a posmívané,

'") Mon. conc, I. 419 a dále. Podobn stojí v odpo-

vdi eské ze 4, ce.: bellamus itaque, ut pacem universali

ecclesiae procuremus, tamtéž 437. — (Dodatek z pozn.

Bezold. ) Srv. Palacký, Urk. Beitr., II, . 864.

") Mon. conc. I., 535, Arch, , III. 439.
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pedevším v jejich boji proti husit^fké pravovr-
ROSti-

Nepátelé jejích, katolíci a Pražané, rádi

ukazují na neobv^''klost církevního života mezi
Tábory, jejž tolik: si ošklivili. Je nesporno, že ra-

dikální duchovní veejn na odiv nosili své ka-

cíství, v jejich smyslu ovšem prvotní církevni-

ctví, a nahánli starovrné mysli už pouhým
vzezením hrzy, V jednoduchém svtském šatu,

bez tonsury a s dlouhou bradou pistupovali ke

mši Pán, a to v jakémkoliv dom nebo také pod
širým nebem; modlili se kleíce Otenáš, mlu-
vili potom slova promovaci nad chlebem a ví-

nem a podávali lidu svátost,'-) V bitv nosili

ped bojovníky v devné monstranci, upevnné
na vysoké tyi, hostii jako viditelné znamení
svaté války a rozohovali je k boji;'') že mnozí,

zapomenuvše úadu svého, zúastnili se eži,

bylo už zmínno, V elo jim vstoupil r, 1420 bi-

skup, kteiý však nijak nezaujímal znamenitého

postavení; vlastní m.oc církevní, zdá se, že byla

na shromáždních i synodách knží. Musíme
všimnouti si lépe snesení tchto shromáždní a

disputací jejich s Pražany a obapolných Sipis

polemických, j'ak nám ,je pebohat podává na

základ akt založená kronika biskupa íáborské-

") Höfler I. 393/4; Pal. D. 2. vyd. III. 2. 28 pozn.

23. a Urk. Beitr. II, 522 sq. Proti výitce Pražan, že

slouží mše na hromadách kamení, místo na oltái, odpo-

vídali: in civitatibus, in quibiis missamus, habemus utensilia

specialiter dístincta et in excrcitu campestri specialem

currum distinctum, in quo hacc deduccbantur. Höfler

11. 566.

") Höfler I. 378; 411; Scriptores rerum Silesiaca-

rum, VI. 83,
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lio Mikuláše, abychom naproti chmurným a ne-

vraživým líením utrakvistického djepisce Va-

vince z Bezové mohli poznati podivné ty sekta-

e z jejich ušlechtilejší stránky.

Synody vyslovují se pedevším s nejvtší

oteveností a nejrozhodnjší hanou o slaboistech

a zloádech vlastní své strany; varují knží, aby

místa z písma ze souvislosti vytržená nevyklá-

dali po svém rozumu, nýbrž aby porovná jíce

písmo s ním samým, snažili se pravého smyslu

se dopíditi/^) Horují proti neduchovnímu vm-
šování knží do záležitostí svtských, proti hrdo-

sti, krutosti a lakot obcí a snaží se správné po-

jímání euchairistie upevniti.

Ale nech jeví se nám' malichernými a ne-

utšenými dlouholeté rozhoené spory, které

vedli Táboi s Pražný vtším dílem o nutnosti i
nedležitosti ornátu pi mši svaté, pece posky-

tuje nám srovnání protivník a zpsobu jejich

boje mnoho zajímavého. Srovnání to však nikte-

rak nedopadne ve prospch konzervativních mu-
ž z university; ti zápasí veskrze o názory a

zvyklosti, v jejichž zavržení jeví se každému
svobodin j šímu mysliteli hlavní zásluha Tábor;
tak v pedpisech o omát a obadech pi sloužení

míše, jsoucnosti oistce atd. Jediná vta Pražan
už staí, by oznaila nevyrovnatelnou protivu

stran: »nechceme jako zbsilci opovrhovati vý-

roky svatých duchem svatým naplnných ta církví

svatou dcporuených, nýbrž se šíjí pokorn sklo-

''*) Höfler TI. 482: debent ex ipsis sacris scripturis

sensum capere veritatis, cum diligentia perpendendo, ne

parti scripturae alicui contradicant.
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nnou je chceme pijímati a zachovávati.«"®)

Jsouce pyšni na svoui právovrnost dopouštjí se

všaík dokonalé .hrubosti ; vytýkají svým protivní-

km »dábelské povyšování«, »ducha podvodu«,
>hloupou pitomost« a pirovnávají je ku faleš-

ným prorokm z evangelia, ke kobylkám Jana
Ktitele, k lopilé a potácející se nevstce, ba praví

jednou dokonce, že nebudou své perly pod svin
házeti/*') A všecko to dje se ovšem, jak sami dí,

bez újmy na lásce bratrské,

V zachovaných táborských spisech obran-

ných niaijdeme ovšem také leckteré slovo píkré;
Pražanm dává se v nich zejména nkolikrát
píjmí pokryteckých farise a pekrucova
písma, ba jednou pirovnávají se i k obíleným
hrobm a k nádob zvení isté, uvnit však plné

neistoty. Ale hrubosti tyto velice zídka se tu

vyskytují; celkem jest teba uznati, že brání se

zcela vcn. Nehled k ujišování, že miaijí na
zeteli jen vc pravdy a že se chtjí podvoliti^^)

každému správn odvodnnému pouení, pro-

hlašují, že sloužení mše v ornáte nepovažují za

nco absolutn híšného,''') Ale takové zvyklosti

jsou v jejích oích jen »tradicemi a naízeními
papež a jiných lidí, kteí už daleko odchýlili se

") Höfler II. 523, Zmínný tu traktát nachází se

u nho str. 502—545,
'") Tamtéž 538,

") Tamtéž 489.
"*) Tamtéž 493, Náhledu tomu skutkem prchod

zjednal Prokop Velký r. 1423, kdy sloužil v ornáte, ani

Pražané nedostáli svému slibu, že bez ornátu mši sloužiti

budou. (Tamtéž 575.) (Dodatek z pozn. Bezold.:) Srv,

i prohlášení »tolerance« táborských knží z 13. ledna 1430

V Palackého Urk, Beitr., IL, , 628.
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od života Kristova a jeho apoštol, v nichž láska

už vychladla a nespravedlnost domohla se

vlády.«^'')

Na písmo spoléhajíce pikládají tedy na celý

pozdjší vývoj církve mítko kritiky historické,

ocenní podle doby vzniku a podle souhlasu s ne-

popiratelnými prameny. Co v bibli psáno stojí,

anebo pímo z jejího obsahu vyplývá, jest ped-
mtem víry,'*^) Ovšem je k tomu teba správného

výkladu; poukazují výslovn, jak je nepístojno
bez rozumu vynímati citáty z bible, '~^) Ale ješt

osteji odsuzují peceování církevních otcv a

uitelv, kteí vesms bludu poddání byli ; pro-

hlašují, že jest velice snadno možné, že nkolik
doktor souhlasn tvrdí nco bludného a že na-

opak mže býti dáno nkterému souasníku
písmo hloubji chápati nežli doktoi/-) A od-

volávají-lí se misti jednou k papeži Silvestru I.,

odmítají Táboi svdectví toto bezcenné; »také

mnozí jiní papežové ímští nikterak se neostý-

chali omlouvati autoritou svatých Petra a Pavla
své odpustky, vybájcné a zákonem božím neod-
\odnné, svou simonii a jiné hanebné iny,«*^)

Nelze tu neuznati nesrovnateln volnjší

smr, smlý návrat k prvním dobám kesanství.
Bohatá výprava služeb božích s vnjšími odzna-

ky považuje se za pekonané starozákonní stano-

'"] Höfler, II., 490.
'") Tamtéž 600: veritates — primarie desígnatae per

ca, quae scripta sunt in canone bibliae et veritates cre-

dendae inevitabiliter et directe deducibiles ex eisdem,
") Na p. tamtéž 672: laici specialiter in sic sinístre

allegatis scripturis decipiuntur.
*^) Tamtéž 578; sic doctores quatuor atd,

") Tamtéž 555,
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visko: zralejší vk církve spokojuje se pokud
možno málo odznaky a i tyto upamatují nás na
stav ješt nedokonalý,''^) Vyvinutá symbolika
chová, jak správn poznamenávají, podnt ku
pove, ana ve znakách samých hledá se síla

božská,") A jak píhodn odpovídají na výtku,

že chtjí rozdíl mezi klérem a laiky úpln od-

straniti: »rozdíl mezi knžími a laiky byl by do-

staten veliký, kdyby onino byli vícím vzorem
v ei a obcování, v lásce, víe, v cudnosti, v uení
a vážném chování; — bylo by lépe, kdyby se

knz poznával po svém chování než po neživot-

ném odznaku; práv tím dala se dosud klamati

církev ímská,« ^"^l

Mohli bychom se domnívati, že Táboi i v boji

theoloj^iokém tém výhradn používali bible. Ale
oni naopak vystupují s celou výzbrojí tehdejšího

bohosloví a snaží se mistry pemoci na jejich

vlastním poli. Ba dokonce se zálibou uvádjí cír-

kevní otce a pozdjší církevní uitele,''^) mezi

poslednjšími arci též »evangelického doktora«

Wiklifa; rádi odvolávají se na Mikuláše z Lyry,

kterého už Wiklif vysoko cenil j^ako hlavního zá-

**) Tamtéž 600: licitum est uti aliquibus ceremoniis,

quamdiu est religio viatorum imperfecta, cum moderamine
tarnen.

*') Tamtéž 583: virtutem dei — reponunt in carac;-
ribus et in signis, quod videtur esse occultus contrarius

et desponsatio cum dacmoniis etc. (!)

'") Tamtéž 497/8.

") Slova sirotího kazatele Oldicha ze Znojma na
koncilu basilejském platí i pro Tábory: »allegamus non
lantiim antiquos (se. doctores), sed etiam novellos, se ve-

racilcr in scripturis fundantes, ut Lyram, Gorram etc.«

Mon, concil. I. 295.
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stupce doslovného výkladu písma,®'*) Mimo to

pohybují se Táboí se zálibou na poli djin cír-

kevních (pi emž ovšem darování Konstantinovo

a papežka Jcihanna mají ješt své místo)*'*) a

také neopovrhují odvoláváním se na právo ka-

nonické/'") Zejménia však vytýkají mistrm tó-

nem velice drazným jejich nedostatenou logiku

a stžují si na m, že slabost svých dkaz snaží

se nahraditi hruboistmi,"^)

Nemáme zde naprosto co init s lidmi set-

lýmí v písmu, ale jinak nevzdlanými, nýbrž

s muži, kteí vdním i školou Pražanm jsou

veskrze rovni. Bia dbají i slohu ve svých rozvlá-

ných pojedináních a omlouvají se pro nkteré na-

hodilé omyly gramatikální anebo chybné výra-

zy.®^) Jejich biskup Mikuláš a mnozí z jejich

knží, jako Mankold a Jiín, byli se domohli dí-

ve i grad v umních svobodných,^^)

Jest však charakteristické, že Mikuláš

cmlouviaje v pedmluv ke své kronice táborské

svj neelegantní sloh, praví: »Jest lépe, když
skryté vcí jednoduchou eí iní se zetelnými,

nežli jasné frasemi filo'sofickymi když se zatem-

ují; kdo pro e svou volí chod plebejský, chce

*°) Srv. Herzog, Realencyklopädie für prof. Theo-

logie X. 348; Lechler n. u. m. 487.

"") Höfler II. 555; 567.

"") Tamtéž 557; patet in jure divino et humano sen

canonico nutritis.

°') Tamtéž 547; 568; 566: non volentes ratione verita-

tem, quam habemus — vincere, ad confusiones recurrunt,

nominibus pravis nos licet injuste sordidare volentes.

"') Tamtéž 700.

"') Höfler I. 399; 442.



32

jí takový smr dáti, aby každý, kdo jí slyší, byl

stejného náhledu,«"*)

Zatím však není dílo jeho a traktáty v nm
obsažené nikterak psáno prostonárodn, nýbrž
tónem tehdejších vdeckých pojednání. Ale na
nkterých místech uplatuje se pece kritika, pla-

tící náhledm protivníkv, formou, jež dovoluje

nám s jakousi jistotou souditi, jak knží táborští

mimo boij theologický v eech svých k lidu mlu-
vívali. Tak na p, odmítají námitku Pražan, že

nemá se dávati pohoršení, pravíce, že podle toho
principu nesmlo by se trpti též žádných želez-

ných nástroj, strom a provaz, žádných oken,

aby ten neb onen nemohl se nebo jiné jimi zahu-

biti,^'*) Taik popisují oistec Pražan jako místo,

kde jedni na krku nebo život nebo na ruce jsou

trýznni, jiní u stol sedí a hodují, svaté Pražan
pak líí jako maršály nebesiké, kteí krotí boha
jako njakého rozzueného krále, aby ve svém
hnvu nevyvedl nco nerozumného,*"') A ritus la-

tinský zplma posmchem odbývají: »bylo by lépe

íci pt slov, jimž lid rozumí, nežli odbrebentiti

jich 10,000 cizí hamatilkou,«"') Ano, nkdy pro-

niká klidnou e úedního táborství též lidový

fanatismus; »chrámy služb boží zasvcené ne-

mají se pleniti nebo boiti ; ale tomu nechceme
zbraovati, aby se podle zásluhy nenakládalo
s prokletými, simonií otrávenými pelechy lupi-

"') Höfler II. 476: probabilius est abscondita rusti-

cando clucidare atd,

") Tamtéž 495.

"") Tamtéž 616; 630.

"') Tamtéž 580; srov. 697.
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skými, v nichž neprovádí se u víe zákon boží,«®"*)

Vidíme, že tito theologové, u nichž našli jsme
neoekávan mnoho umírnní, vzdlání a svobo-

dy v pojetí, dovedli mluviti i jinou eí, než iní-

vadi ve svých traktátech a apologiích. A smíme
pevn býti pesvdeni, že máme zde initi s nej-

lepší ástí duchovenstva táborského a že jinak

tento v pravd reformátorský smr neml vlivu

na massy »bratí«. Svdectví synody táborské,

jist autentické, potvrzuje více než sdostatek stíž-

nosti utrakvist o zneužívání úadu duchovního
a zejména svobodného kázání knžími táborský-

mi, kteí místo aby divoké vášn bojechtivých

zástup krotili, je naopiak ješt rozplameovali.

A za jisto jest pijmouti, že »smlý orlí let« ka-

zatel blouznivých, ale v písmu pevných více

zamlouval se massám zvyklým náboženskému a

válenému rozohnní, nežli smírné pokusy a po-

drobné diskuse vyškolených theolog.
Musí se nám namanouti konen otázka: jak

mlo se to se snášelivostí náboženskou u Tá-
bor, kteí byli mnohem svobodomyslnjší la dále

zašli se snášelivostí, jíž nenašli jsme u proze-
telných konservativních Pražan? Palacký velebí

Tábory, v nichž prý našla místa ušlechtilá my-
šlenka náboženské snášelivosti,"'*) Tomu zdají

se arci odporovati žaloby a obviování, jež pe-
devším vznáší utrakvistický djepisec na Tábory,

že prý všecky, kdož nesouhlasili s jejich uením,
pronásledovali a pobíjeli.^"-) Vidli jsme také už

""I Tamtéž 721.

") Pal. D. 2. vyd. III. 2. 35.
'"•j Srov. Höfler I. 408 a dále. V Sobslavi ohlašovali

Táboi 20, ledna 1421, že každý knz, který v ornáte
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shora, že za pevládajícího vlivu Žižkova Táboí
rovnž hranice stavli a nejen ohavné Adamity
vyhubili, nýbrž i katolíky a vící husity proná-
sledovali. Ale zídá se, to že pozdji se zmnilo;
nejzetelnji jeví se nám mírnjší pojetí v mani-
festu táborském z roku 1431, který církevní sy-

stém pronásledování kací naprosto zavrhuj e^"^)

a iní ten pozoruhodný výrok, kdo jiné pronásle-

duje, sám že jest kací a každé trestání bluda
na tle i život že jest proti eviangeliu a proti

praksi prvotní církve.'"^') Že pozdji velice sná-

šelivý duch vládl mezi Tábory samými, svdí
Eneáš Silvius, A jiný spisovatel katolický podá-
vá zprávu, že husité na konec každého za pen-
žitou náhradu v pokoji pi jeho víe ponechá-
vali/''^) Avšak slova manifestu nenechávají nás

na pcohybnostech, že tolerance táborská nikterak

na tak slabém a nemiravném základ nespoívala.
Vytýkalo se opt a opt husitm a specieln

Táborm, že proti židm poínali si s velikou

šetrncsií a že ubíjeli radji knží než aircine-

mši slouží, má býti upálen; tamtéž 448. — (Dodáno z pozn.

Bezold.) Srv. i jednání v Prešpurku r. 1329 a v Chebu
r. 1431.

'"') O výroku Husov v tomto smru srv. Pal. Doc.
293. — (Dodáno z pozn, Bezold.) Srv. se strany katol,

napomenutí M. Šimona z Tišnova Píseckým z r. 1428

v Arch. eském, VI, 416 sq.
'"^) Mon. conc, I. 167—8; mezi jiným praví se tam:

sicut Cayn fugavit seu insecutus est Abel, et non Abel Cayn
— et Judaei persecuti sunt Christum, sed non Christus

Judaeos, ethaeretici persequuntur Christ i-

anos, sed non Christiani haereticos. — (Do-

dáno z pozn. Bezold.) Srv. traktát Ilubrnaicrv »von den

Ketzern und ihren Verbrennern« (asi 1524).
"^j Höflc;- I. 579.
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pátele kesanství."^ A pece ukazovali se ži-

dé, pokud víme, pro uení husitská zrovna tak

nepístupnými jako pro uení církve katolické:

»každý dobe ví, praví eská polemická báse, že

žádný žid z kalicha nepije.« Za dobytí Chomu-

tova husity poskákali židé radji sami do ohne

a pece jim nabízena byla milost, ale s ní

i kest. Jest velice nápadno, že židm ponechá-

na vbec možnost se obrátiti — kdežto pece tak

mnohý katolík prese všecko nabízení, že pijme

uení táborské, byl života zbaven. Rovnž slyší-

me, že luM pražská r. 1422 židm všecko po-

brala a zkazila,"') jasné to svdectví, že se žide

v Praze zdržovali v dobu, kdy všichni katolíci

dávno byli vyhnáni. Nelze uí>íti, že výitka ona

není planá, a tím poznáváme i prapodivný smr
husitské tolerance,

* * *

Náboženské ideje a zásady husitství nebyly

tedy neplodný ve svém zvláštním oboru, v oboru

církevního smýšlení a žití. Ale mnohem jasnji

jeví se psobení jejich po stránce sociální ;
zbra-

n sporu o víru rozpoutaly nejvtší a nejhoužev-

'"*) Pal. Docum. 649; Höfler II. 345: contra Christi-

anos optimos — d i m i s s i s a c i n t a c t i s J u d a e i s

et hereticis crudeliter desevistis; dále místo protihusit-

ského traktátu vídeských theolog: contra clerum et

templa — crudelius deseviunt, quam contra Judaeos conti-

nuos Christi domini — blasphematores et usuranos mani-

festes (Cod. lat. Mon. 5224 fol. 278 b) ;
asopis c. musea

V. 387. Z Jihlavy byli r. 1426 židé vyhnáni, protože prý

bvli s Tábory srozumni; srv. Chlumecký Die Regesten

dir Archive im Markgrafthum Mähren p. 6^ - (Dodáno

z pozn. Bezold.) Srv. i Grantoff, Lübeck. Chron. II.. 512.

'*°) Staí letop. 50; Höfler I. 86.

Knihovna Rozhled. 4.
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natjší innost v€ spoleenském boji, akoliv
práv tu byly bezprostední výsledky echm
samým neprospšny a nepatrný.

Dva hlavní smry dají se dobe rozeznati —
z tch jeden pracoval o zrušení rozdílu mezi du-
chovními a laiky, kdežto druhý sledoval tužby
socialistické a komunistické. Avšak onen první
smr obyejn ani u nej radikálnjších Tábor
nevystupuje vdom,"") nebo i samy artikule

chiliastických blouznivc mluví ješt o knzích,
a veliký manifest táborský z r. 1431 uznává do-
konce ti skupiny cínkve bojující: knží, pány a
sprostý lid. "') Ale když už tyi artikulové po
mírném výkladu chovali v sob znané omezení
moci duchovních, a to zejména podáváním z ka-
licha laikm a saekularisací statk, platí to tím

spíše a u vtší míe o uení táborském, jež kn-
žím vzalo z rukou tém všecky velké i malé pro-

stedky panství a uinilo je vnjškem laikm
úpln podobnými. Náhradu zjednati jím mlo
ovšem duchovnjší pojímání knžství,"^)

Tak myslili duchovní táborští ; jinak ást
lidu. Ta zvykla si dívati se na všechny katolické

knží jiako na podvodníky mravn zpustlé, kteí
snaží se ovládnouti laillty svým kejklíistvím,

svým loutkováním pi mši, svými kletbami a

oistcem a stem jiných výmysl nejhanebnjší
lakoty. A ne mnoho jinak soudili asi mnozí z nich

o knzích utrakvistických. Laik táborský požíval

"^) Podobné u Wiklifa; srv. Lechler n. u. m. I. 567
a dále.

"") Mon. concil. I. 157,
"") »Sacerdotíum spirituále«, praví knží táborští.

Höfler II. 497.
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nejen knžské veee pán, on etl i biblí zrovna

jako iknz a tvoil si o ní vLaistní názory; on, který

stále, tebas zpsobem hrubým, byl si inil staré

církevnictví a knžství, vci kultu a víry, ped-
mtem své kritiky, který pro dosavadní nerozum
osob svtských útrpný ml úsmv a každé vnjší
panství duchovenstva zavrhoval, byl pece ku
svému vlastnímu rádci duchovnímu v pomru
docela jiném, nežli skromný starovec. A pede-
vším to bylo popírání transsubstantiace, jež olou-

pilo knžstvo táborské o tajuplný, nekonen
úinný lesk.

Táborští theologové mimo to sami inili roz-

díl mezi pravými a nepravými knžími,^'^^) kte-

rýmžto posledním pirozen odepeli schopnost

udíleti svátosti, S tím pivedli jednu vtu Wikli-

fovu ve spojení — že totiž každý knz vbec,
je-li ve smrtelném híchu, schopnosti oné vbec
postrádá,"-') Kterýsi duchovní táborský, háje

ostaítn dosti opatrn této vty, dospl až tam, že

prohlásil, pro lid že by bylo lépe, kdyby místo

špatných knží nebylo knží vbec žádných,^")

Je snadno pochopitelno, že mnohý laik ze

všeho toho vyvozoval dsledky, že mže vlastn
bez knžstva docela dobe se obejíti a úad jeho

sám vykonávati. Dovídáme se, Ž€ už v dob
vzniku táborství a ješt pozdji dbali mnozí více

slov písma znalých laUc, ba dokonce i paní,

"") Mon. conc. I. 158; presbytei sunt duplices; ali-

qui sunt presbytei Constantini imperatoris atd.
"") Pal. Doc. 679; Höfler I. 439. Lechler dokazuje, že

vty této nevykl ani Wiklif sám, ani Hus; n. u. m. I. 608

a dále, H. 249 a dále.
"^) Höfler II. 592.
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nežli uení theolog"-) a že zejména vící lid

knžím v obcích neoblíbeným za služeb božích

slovem i sikutkem odporoval. Ale mnozí zašli

ješt dále a tvrdili pímo, že každý vící mže
kázati, zpovídati, ktíti a svtiti/") Zdá se, že

tyto ideje o volném badání v písmu a o knžstvu
všeobecném zialpustiiy koeny zvlášt mezi e-
meslnictvem."*) »Svaté shromáždní emeslník«
a písma znalí ševci, krejí a krmái živ nám
pipomínají »potulné duchy« mstské z doby re-

formace/")

A nejvýznamnjším výsledkem snah tch
byl rozhodn vzrst a vnikání lidové ei v obo-
ry, jež až dosud výhradn držela kasta uených.
Plným právem odsuzovali Táboi ono knžství,
které už svou cizí eí jako by hlubokou propastí

se od laik oddlovalo a jim odpíralo jakékoli

právo samostatného badání u vcech víry. Zákaz
tení bible prohlašovali za opatení vyplynulé
z bídného strachu,"") A katolíci naopak si stžo-
vali, »že onino chtjí disputovati nejen ped sva-

tými a uenými muži, nýbrž i ped nevzdlajným

"^) Pal. Doc. 634: quidam — dimissis magistrorum —
monitis sequuntur suum proprium sensum et utriusque
sexus homines indoctos; srv. Höfler I, 399: hi

omneš respectum habebant ad quendam Wenceslaum in

Praga pincernam, qui ultra omneš in biblia notus etc.

"•') Srov. Pal. Doc. 259; 342; 637; 679; Höfler I.

453; 482—4; Archiv . HI. 224; VI. 38.

'") Odtud pochází rozšíená u protivník »enormis
fáma, qualiter in regno Bohemiae sutorcs et sartores di-

vina peragerent«. Höfler I. 394; srv. Pal. Doc. 258 a dále.

"°) Srv, Höflcr II, 232; Pez, Thes. anecd. IV. 2. 533,

"°) Mon. conc. I. 165.
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a proisiým lidem, jehož soudnost rozhodn na
takové vci nestaí«."')

I Pražané sami ítali ást mše svaté jazy-

kem eským, Táboi pak esky etli mši celou;

v popedí vstupují lidová kázání, a eské písn
kostelní nahrazují latinské hymny; ale nade vše

piln užívalo se u Tábor eského pekladu bible,

Zajímavo jest jejich ospravedlování pekladu
písma, »Na zaátku,« praví, »bylo tém celé písmo
psáno jazykem laik — jak aspo svdí svatý

Jeroným, Celý nový zákon napsán byl ecky,
vyjmou evangelium sv, Matouše, který psal je

židovsky, a epištolu sv, Pavla Hebrem, Z toho

vysvítá, že písmo svaté pvodn nebylo psáno
latinsky, nýbrž jazykem onch, pro nž bylo

psáno. Pro prý by tedy i nyní nesmli míti

písma svatého psaného nmecky, italsky, esky
nebo uhersky?«"^)

Ale teba jest míti se na pozoru, abychom
nevidli v nechuti Tábor k latin a vbec ku
rouchu vdy stedovké jedin slepou a drsnou
negaci všelikého vzdlání, akoliv initel tento

taktéž spolupsobil. Vedle smru boivého shle-

dáváme upímnou snahu, aby vzdlání nábožen-

ské stalo se, pokud možno, spoleným majetkem
všech vících; knží táborští vyuovali mládež
obojího pohlaví v eské ei, a Eneáš Silvius, sv-

'") Volunt enim disputare non coram literatis et

sanctificis tantum, sed coram indoctis et simplicibus,

quorum capacitas ad recte iudicandum in talibus causis

nullatenus se extendit. (Traktát theolog kolínských z r.

1430. Cod. lat. Mon. 5835 f. 108 a.) — (Dodáno z pozn.

Bezold.) Srv. Palacký, Urk. Beitr., II., str. 494 a 23.

"'] Mon, conc. I. 166,
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dek jist nepodezelý, velebí výší prmrného
vzdlání u Tábor a zejména znalost písma
u žen,"®)

To vede nás ke zvlášnosti husitství, na niž

dosud málo drazu se kladlo: jsou to hojné

stopy ženské emancipace, již práv onen postup
laíctví byl podnítil. Už Milic a Matj z Janova
postihli v pohlaví ženském mocnjší sílu nábo-
ženského žití; poslední tvrdí pímo: dar pro-

roctví a dvrného obcování s duchem svatým
pešel prý na ženy a ty prý úsilím o íši nebe-

skou daleko muže pedcházejí,^^") Höfler vhodn
poznamenává, »že práv tím ženy bažily zvolna»

po podobné rovnosti s muži, jako tito usilovali

po rovnosti s duchovními«, ^-^)

To ukazovalo se ovšem pedevším na poli

náboženském. Zbožné ženy v Praze, které se klo-

nily k Táborm a od nepátel svých bekynmi
byly zvány, nespokojovaly se tím, aby asto, ba
i dvakrát denn pijímialy^^-) a v písmu samo-
statn bádaly, nýbrž hrály dležitou roli i pi
službách božích, ply eskou mši^^^) s knžími
a bouily se proti knzi, který sloužil v ornáte.

Pihodilo se, že ženy i na kazatelnu vystoupily;

ba slyšíme o husitce, jež bojovala za vc zákona

"") Srv. Pal. D. III. 2. 194; 363; 3, 119 pozn. 103;

Lechler n. u, m. II. 474.
''") Palacký, Pedchdcové atd. 33, 41; 62—3. Srov.

s tím, co už Ockam vyslovil jako domnnku. Lechler I, 127.

"') Pojednání král. es. spolenosti nauk, 5. ada,
XII, str. XLIII.

'") Srv. Höfler I. 398.
'^) Pez, Thes. anecd. IV. 2, 556: missas in Boemico

sermone cantatis et legitis iuvantibus vos concantare Be-
gutis et Rebeccis mulieribus; srov. Höfler II. 339.
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božího v pojednání theologickém a náhledy své

citáty z církevních otc odvodovala/-*) Jiné

vící ženy neostýchaly se i samy svtiti/"^)

Všecko to kiklav odporovalo starému ná-

zoru o neschopnosti ženského pohlaví a o jeho

podízeném postavení v obci. Ale tyto píznaky
neukazují se snad jenom ve stran radikální.

I ženy a panny smru písn utrakvistického

pedstoupily jednoho dne s boulivoi.i žádostí

proti bludaským knžím ped užaslé pražské

konšele; »prosíme vás, pravily mezi jiným, když
voláte obec neb starší obce na radní duom pro

obecné dobro, aby jste nevolali toliko tch, jenž

strany drží podle píjímání osob , , . neb to vše

do vás mnozí znamenají . . , také, jednáte-li,

jednajte úedníky víry pravé. «^-®) Ženy, jež do-

volily si tak veejn kritísovati svou tehdejší

vládu, nedaly se hrozbami rady nijak zastrašiti,

nýbrž dovedly toho, aby jejich stížnost byla po
druhé tena ped shromáždnou obcí.^-')

Ale mezi následovkynmi kalicha byly ješt
smlejší duše, které v plné zbroji na koních

vrhaly se v se a za nadšení pólo romantického,

zpola fanatického bojovaly a umíraly za víru

svou,^-^) heroické to postavy, které ve chmurné
obrazy bitev husitských vnášejí rytíský rys. Žen-

ská emancipace prošla za velikého toho hnutí

'") Pez n. u. m. 518—9; 534 a dále; Archiv . VI. 38.

'^) Pal. Doc. 259; Höfler I. 482.
'^) Höfler I. 483.
'"] Höfler I. 481 a dále. — (Dodáno z pozn. Be-

zold.) Srv. i Palacký, Urk. Beitr., , 563.
'°*) Höfler H. 343; srv. Mencken, scriptores rerum

Germanicarum III. 2. — (Dodáno z pozn. Bezold.) Srv.

i Chronique de Monstrelet, IV., 87 (Douet Arcq.).
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všemi obdobími — od církevní rovnosti až do od-
vržení všeliké žensko^ti, I táborské ženy sledo-

valy vojska »bratí« na pochodech a do bitev,

i ony rovnaly se nkdy mužm divokou state-
ností — ba pedily je dokonce i v jednotlivých

pípadech ohavnou surovostí a ukrutncstí vi
ženám poražených/''') S druhé pak Sítrany uka-
zuje sekta Adamit hrozným zpsobem uskute-
nnou emancipaci masa.

Poslední tuto odnož, jejíiž pvod odvoditi

jest z idejí komunistických a z blouznní ohilia-

stiokého, a která nás upamatuje na podobné
zjevy jiných stedovkých sekt, kladli mnozí sou-

aisníci v popedí^'"') a husitm vbec za vinu

dávali, že mají ženy spolené a že jako bestie

opovrhují manželstvím, jakož i každým jiným
poutem miravním. Ale to dalo se docela neprá-
vem; nebo jak tyi artikulcvé tak i mnoho ji-

ných památek husitských podává dkaz pís-
nosti v pravd puritans'ke, jíž užívalo se proti

každému porušení mrav. Zrušení hampejz bylo

vždycky první opatení praktického husitství"*)

a bylo i za války dokonce nepátelm ukládáno

"*) Höfler I. 365; 370; 432; 453,
"") Srv, psaní papeže Martina V. u Raynalda ann.

eccl. ad 1427 , 9; Windccke v netištné kapitole (132

Cod. germ. Mon. 1006: sic hielten keine ehe, sondern
iedermann nahm dem andern sein weib, sein tochter, seine

Schwester; — daz war den iungen leuten gar eben; srv.

též Cod. lat. Mon. 5224 f. 278 a: nudi, ut fertiir, inceden-

tes atd. a 5411 f. 103a; Staí letop. 478—9. — (Dodáno
z pozn. Bezold.) Srv. i cod. lat. Mon. 8365, 216a, 217 a

(secta Venerisl).

"') Srv. Arch. . III. 208; 263; Höfler I, 36; II. 342;

Grünhagen 195,
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za podmínku pímí, A nejen cizoložství, nýbrž
i tanec patil ke smrtelným bichm, jež bez
milosrdenství mly býti trestány/^-) Akoliv
Táboi zavrhli církevní obady zásnnbní, ídili

se pece vzhledem k manželství ješt písnjšími
zásadaimi nežli Pražanéj nebo požadovali sou-

hlas rodiv neb píbuzných,"'*) A za prvních

dob husitství byli dokonce na kázáních muži od
žen oddleni,"^)

V celku smíme tedy husitství skuten pi-
znati povahu mravn vážnou. Co však emanci-

pace žen se dotýká, jsou ony píznaky úasti
žen v nábožensikém, politickém a váleném život
muž mnohem významnjší a zvláštnjší, nežli

blouznní Adamtník: snahu po rovnosti s dru-

hým pohlavím lze poznati jen tam, nikoliv však
tuto.

Ženská otázka tvoí v husitství rovnž roz-

hraní mezi oním mocným proudem, jenž smuje
ku rovnosti všech vících v ohledu církevním, a

mezi vlastními socialistickými tendencemi, jež

cílem si uinily úplný pevrat stávajících pomr
poddainských a majetkových. Ale i tyto poslední,

jež ovšem sledují úely vesms pozemiské a re-

elní, vzrostly na pd náboženské a snaží se zp-
sobem možným jedin v onu dobu legitimovati

se záí svatosti.

Idea rovnosti a bratrství všech lidí, která ne-

známa byla svtu pedkesanskému, jeví se ve

stedovku v tsmém spojení s pedstavou o prv-

"') Archív . III. 255, 420, 457; Grünhagen. — (Do-
dáno z pozn. Bezold.) Palacký, Urk, Beitr,, II., 440,

"') Höfler II. 610; 715,
'") Tamtéž I. 388,
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nich obcích kesanských, ai zejména jedno místo
ze Skutk apoštolsíkýoh (IV. 32) potvrzovalo dle
pontí velice rozšíeného spolenost jmní za
ideální stav kesanský. Takový apoštolský život

snažily se znázorniti ády mnišsiké, jež zaízeny
byly komunisticky — pp kteréž stránce známi
byli zvlášt minorit. Ale smlejší obrazotvor-

nost sáhla ješt dále zpt a žádala pímo ob-

novu života rajského a pirozeného stavu, jemuž
byla neznáma vláda, zákon, manželství a jmní
soukromé. Ba oficieln i císaové, jako Bedich
II, a Karel IV,, za vtu »pirozeného práva«
uznali, že všecko pvodn bylo spoleno a jen pro
prvopoátený hích že nastalo dlení majetku,

K tmto vbec stedovkým názorm pi-
stoupilo v echách zvlášt Kosmovo penesení
onoho pirozeného stavu na staré echy, a uená
tradice podle nho pisuizovala potom echm
»život dle pirozeného zákona« a spoleenství
jmní i žen, V XIV, století postarala se pak rý-

movaná kronika eská o to, aby známost o tchto
pradávných pomrech dostala se v širší kruhy
národní. Zvláš vystupuje to charakteristicky

v eském pekladu zákoníka Karla IV, (Maje-

stas Clarolina), který práv uvedenou vtu pi-
rozeného práva pozmuje v ten smysl, že z prá-

va ot pirozenie a z dobrého obyeje (vše)

bylo všem jest obecno, (a že teprve) po mno-
hých létech uinili sú mezi sebú rozdiel,^^')

Vzpomeme, že na zaátku hnutí husitského

pipojovala se k tomu víra v poátek tisíciletého

království; nemže tedy pekvapiti za takových

"=) Arch. . III. 68 Text P, 2.
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okolností bujné vzklíení onéch zárodk. V blouz-

nivých zástupech »Briatí« a sester byli jísti, že

pišla doba pomisty a oisty, za níž znieno bude
vše, co nebylo vyvoleno, a že bezprostedn blí-

zek jest as podivuhodného ideálního života po-

zemského bez bolestí a hích. etba prorok
a apokalypse naplnila obrazivost jejich žhavými
obrazy orientálské ei básnické, jež vykládali si

však doslovn. Tak utvoil se jim fantastický

obraz budoucí íše vyvolených, t. j. Tábor, jejž

možno pirovnati lasi k bujnému nebi Mohame-
dovu, Pozemský život bez námahy, bez stránek

stinných, prázdný všech nesnází a každého práv-

ního, mravního a fysického^"") omezení; vyvo-
lené dítky boží žijí ve stavu nevinnosti jako

Adam — bez církve, státu a vdy — rovni an-

dlm.
Pod rouškou náboženskou skrývala se tedy

taková negace pomr stávajících, že si úplnjší
mysliti nelze. Pohleme ješt na hlavní její rysy,

pokud nemají povahy ist fantastické, nýbrž
aspo njaké východisko pokus praktických

tvoiti mohou. Nad jiné upoutá pozornost jedna
vta: »Jakož na Táboe není nic mé a tvé, než
všecko v obec rovn mají, takéž všem všecko
vždycky má v obec býti a nižádný nemá nic

zvlášt mieti; jinak ktož co má zvlášt, ten heší
smrtedln.«^") Víme, že zásada tato na zaátku

"') Vyvolení vznesou se s pozemským tlem svým
do vzduchu naproti Kristu picházejícímu, ženy budou
roditi bez bolesti. Höfler I. 400—1; 437—8.

'") Arch. . III. 220. Srv. 3 art. hus. v Cod. lat. Mon.
4143 f. 186a; Windecke cap. 133, v Cod. germ. Mon. 1006:

und sprachen, niemand solltt; nichts nit sunders haben,
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v obcích táborských skuten v užívání vešla

a vedl'ai ke zízení komunistických pokladen, ale,

jak snadno lze pochopiti, nemohla se dlouho
udržeti. Ješt omezenjší byla praxe spoleného
vlastnictví žen, jež si ohromná vtšina Tábor
vždycky hnusila a dokonce mocí je hubila.

Silnji a trvaleji než zrušení soukromého
jmní bylo hlásáno odstranní všech rozdíl sta-

vovských lai všech pomr poddaných. »A vši-

chni bratími mezi sebou budtež a žádný jinému
nebu podidán.«^^') V tom souasn spoívala
politidká zásada Tábor; nebo mly nejen dan
a bemena pestati, nýbrž mlo vbec pestati ka-

ždé svtské panování, pedevším tedy království

a šlechtai,^^**) Výslovn prohlašovali, že budoucn
ani volba vícího krále dovolena nebude a že

všichni páni, panoše a rytíi mají býti jako vý-

stavci poidezáni a vyplenni,"") »Synové boží

šlapati budou po šíjích králv a všechny íše
pod nebem dány jim budou, «"^)

Co tuto naznlaují, vyslovují na jiných mí-

stech pímo, že totiž všeliké panování má na

»lid« pejíti,"^) Ovšem že ve »znovuzízeném

alle guter sollten gleich seyn getheilet unter einander;

und was iedermann zu ihnen bracht, das theilten sie

gleich unter sich, und gefiel dem armen volk; dále Höfler

I., 627; Dobner, Monumenta bist, Boemiae IV,, 136.

"') St. letop. 478.
"") Höfler I. 437: in supradicto regno — cessabit

omnis exactor et quiescet tributm et omnis principatus et

secularis dominatio cessabit.
"") Tamtéž; Pal. D. HI. 2, 190.

'"] Höfler I. 400.

) Höfler I. 437; solus dominus regnabit et regnum
tradetur populo terre; Prochaska 289, Dobner n. u. m.;
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království«, v »království putujících«, sluncem

skvoucích lidí bez poskvrny, vládl vlastn Bh,
Byl to tedy ideál theo'kraticky, jenž tanul na

mysli blouznivým nadšencm, jejž i ped nastou-

pením oné podivuhodné íše prakticlky uskute-
ovali, »Nechce-li král Sigmund naší víry pi-
jmouti,« prohlašovali pražští demokraté r, 1420,

»budou prý Boha za krále považovati a Sigmunda
jciko za kteréhokoli z lidí,«^*")

»Lidem« teba rozumti ovšem bratry, »vy-

volené«, kteí se shromažovali »na horách«,

útoištích to víry, V jednom táborském letáku

vykládá se výraz »hory« za obrazné oznaení
»lidí vrných, kteíž povýšie své nadje, mysle a

žáidosti k Bohu proti všem a nade všecky mo-
ci«.^**) Tito vící patili tedy podstatou svou

k nižším stavm a byli proto tím více ochotni

s nenávistí a opovržením dívati se na své bývalé

pány, na ony mistry a šlechtu, »ježto s se zdáli

nco býti a nic nejsú«,"^) že v pocitu dosavad-
ního snižování a nového duchovního dstojenství
za »vyvolené« se meH,

Pocit vlastní síly a bezpráví na nich spácha-

ného pronikl massy, ale k vdomí Táboritovi do-
stal se pece obyejn jen oklikami a v rouše
myšlenek nábožen šikých. Tuto okolnost teba míti

stále na zeteli, aby zadost se uinilo ohrom-
nému významu živlu nábožensikého za hnutí hu-

ibi fecerunt inter se consilium non habere regem neque
césarem neque dominos, neque alios esse regi tributarios,
sed per se dominari.

'*") Windecke 1153.
"*) Arch, , VI, 41,
'«) Tamtéž.
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sitského, Liší se hnutí to práv tím tak neoby-
ejn oste zvlášt od povstání anglidkého ro-

ku 1381, které chovalo ovšem taktéž sociální ten-

dence/^-') ale velikého náboženského pozadí po-

strádalo. Souasný nmecký spisovtaítel vystihuje

v naivn prostém líení svém socialistické jádro
vci: mluví o zásad husitské, aby se pánm dá-

valo jen nepatrné maximum dávek roních, a po-

krauje: »tomu byla obec docela ráda a mínila

na tom zstati, ježto každý jest rád svoboden,

a nechtli už pi tom pracovati a dlati a pravili,

že páni jsou jejími brlatími a muž že jeat muži
roven.«"') Ale tak stízliv a prost nemyslil

žádný z pravých Tábor. Stojí za práci uvésti

nkteré autentické projevy husitského socialismu,

jak nám je podávají zlomky pojednání, uveej-
nného kterýmsi z blouznivc,^*-)

Praví se tam o vyvolených: »Králové buidou

jim sloužiti a který národ nechce sloužiti jim,

bud pohuben, (Izaiáš 60, 12,) Každý jazyk vstá-

vající proti tob, nía soudu potupíš, (Izaiáš 54,

17,) Pestane dychtní po zlat a konec vezmou
platy. (Iz, 14, 4.) Tehdáž odejmu z prostedku
tvého ty, kteíž pleší v dstojnosti tvé a pozsta-
vím uprosted tebe lid chudý a nuzný.« (Sofoniáš

3, 11, 12,) Zvlášt významno jest oznaení »nej-

novjších svatých« obrazem »nohou, jež staví se

na cestu pokoje.« (Luk, 1, 79.) Až k tmto »no-

hám« mli se s ponížením klanti ti, kteí trápili

'") Srv. Ranke, engl. Gesch. (vyd. z r. 1870) IV. 20;

Lechler n. u. ni. I. 663; R. Zöllner, Zur Vorgeschichte des

Bauernkriegs str. 38,
'") Windecke cap. 132 v Cod. germ. Mon. 1006.
'") U Höflera I, 401 a dále.
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círtkev, (Iz, 60, 14.) Zejménia užívají v tomto

smyslu místo z prvního listu ke Koríntsikým: »ne-

mžef hlava íci nohám: nepotebu,ji vás; nýbrž

mnohem více údové, kteíž se zdají nejmdlejší

v tle býti, nejpotebnjší jsou. Bh tak zpsobil
tlo, dav poslednjšímu hojnjší poctivost« atd,

(I, Kor, 12, 21—25,) K tomu poznamenává vy-

klada táborský, že to místo mže se vztahovati

na pomry stav k sob navzájem, nebo práv
ti, kteí v povržení jsou mezi nimi, js-ou prý po-

voláni, aby soudili,"^)

Tím udává se jmenovit nejdležitjší pro-

stedek k úinnému provádní vlády lidové, totiž

vykonávání soudnictví a moci trestní. Zde stý-

kají se názory blouznivc s názory mírnjších
Tábor a s pražskými artikuly o trestání híchv,
I oficielní theologie táborská piznala lidu právo

rozhodovati o život a smrti, jakož i o válce a po-

kojí, ovšem jen za nedostatku »potestatis legití-

mae«,^^°) Jest to relativn nejjasnjší uznání su-

verenity lidu, jež najíti možno v památkách hu-

sitských. Ale tvrtý artikul pražský žádal tre-

"*) Höfler I. 407; cuius similitudínis non nego hanc
esse etiam sententiam, quam íntellígat de isto corpore,

in quo sunt et statuum dignitates; in quo contempti-
biliores sunt ad iudicium constituendi;
— tarnen hoc etiam intelligit de istis novissimis sanctis

etc. (Dod. z pozn, Bezold,) Srv. k obrazu o »nohách«
i Riezlera, Die liter. Widersacher, str, 136. Užil obrazu
toho i Jakub Strauss ve spise z r. 1525 (arme Arbeiter;

srv. Strobel, Miscell. III., 18 sq.)

™) Höfler III. 482—3. — (Dodáno z pozn. Bezold. )

Srov. o iurisdictio communitatum v táborském snesení

synodálním z 13. ledna 1430 (Palacký, Urk, Beitr,, II.,

. 628),
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stání hích »v každém stavu« a »tmi, jimž to

pináleží«. Vyšší stavové nebyli vyati; komu
jinému píslušela však náprava knížiait a pán,
ne-li lidu? Pakli tento dsledek byl vyvozen a

spojen tím s vtou Wiklifovou, že lovk ve

smrtelném híchu nemže míti žádného panování,

byli arci všichni páni a držitelé záhub vydáni,

jak poznamenávají polemické spisy katolické,^")

a všeliká jistota právní a roztídní spolenosti

lidské zrušeny, V tom smyslu žádali Táboi v Pra-

ze 5, srpna 1420 mezi jiným odstranní práv po-

hanských a nmeckých; pro správu a soudy mlo
býti výhradn smrodatným právo božské, jemuž
mli se podíditi i misti,^'-) Toto božské právo

bylo by ovšem položilo na místo hledisek práv-

ních hlediska ist ethícká a jen dle toho by kaž-

dého soudilo nebo odsoudilo, byl-li by ve smrtel-

ném híchu i ne.

Náboženský socialismus táborský jeví se

zvlášt charakteristicky v nkterých dsledcích
zásady rovnosti, jež dýší ostrou nenávistí k vše-

likému uhlazenjšímu životu a všemu vyššímu

*") Srv. na p, kázání Stanislava ze Znojma v Cod. lat.

Mon, 5361 list 125: secundum illum errorem nuUa esset

evidens vel probabilis racio cognita hominibus, quare

pocius rex et quem habemus pro rege, debeat et licite

possit principari et dominari rusticis et mechanicis sim-

plicibus, quam e converso; dále odpovd nkolika doktor
u Sigmunda na 4 artikule (1420) v Cod. lat. Mon. 5835,

list 320a: si liceret cuilibet peccata indifferenter corri-

gere, tunc cessaret iusticia publica et Hu-
mana participaci o, et quilibet esset iudex consti-

tutus alterius; i u Höflera II. 180 A. — (Dodáno z pozn.

Bezold.) Srv. zejména Cod. lat. Mon. 8365, 249b (íslice

4 v tomto ísle udána z dohadu; rukopis je tu nezetelný),
'") Höfler I, 386.
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vzdlání. »Kdo studovati chce svobodná umní,

anebo v nich se graduovati dává, jest marnivcem

a ipohanem a heší proti evangeliu,«"') Všem
prtavdám filosofie a svobodného umní není teba

s€ uiti, i (kdyby sloužily zákonu Kristovu, nýbrž

teba je jiako pohanské odstraniti a školy zbo-

iti."'') Tchto dvou vt, jež jasnji už ani býti

nemohou, nevyslovili ovšem Táboi oficieln, ale

»bratí« nkolikráte jimi se ídili, úmysln zni-

ivše a roznesše knihovny,"^)

Ani horlení proti obrazm neomezovalo se na

výrobky umní církevního. Se starozákonní nebo

moslimskou písností zakazovali zhotovovati ob-

razy ehokoli, co je na nebi i na zemi, A pece

prohlásili výslovn, že na ražených penzích ob-

razy, ba i podoby svatých pípustný jsou a sami

sob dali zihotoviti obrazy hrdinného Žižky,"Í

Tento rozdíl ukazuje nám, že není nám initi

s ist nábožensikým fanatismem, který ani u pe-

nz nezná smilování; jest to pevážn pud po zni-

ení všech pedmt pepychových, k nimž mož-

no sice poítati vždy díla umlecká, niikoli však

peníze, jež sloužily poteb ist praktické,

Setkáváme-li se v nkolika jiných vtách tá-

borských se zvláštní záští proti bujnému životu

mstskému, srovnává se to s pevahou' selského

"') Höfler I. 391,
"") Tamtéž 440; Procházka 291.

'") Srv. Höfler I, 86; 394; 445; 622; St, letop. 51;

478,
"") Arch, . III. 224. (Dodáno z pozn, Bezold,)

O obrazech Žižkových srv. Golla, Kronika o Janu Žiž-

kovi, str, 52 a zprávu Eneáše Sylvia o jeho pobytu

v Táboe.

Knihovna Rozhled. 5.
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živlu ve vojscích bratrských. Každá zbytená
nádhera v šatstvu, /zejména nošení šat vystiže-

ných a »zottovaných«, byla jako smrtelný hích
pod pokutou zapovzena/") Proto pomocná voj-

ska táborská kleštmi škubala mužm valousy a

paním a dívkám stíhala závoje a copy/^*) Ale
proti samým sob nebyli nikterak tak písni. Zá-

sadu, že poklad chrámových má se užíti na pro-

spch chudých, ^^'*) rozšíili v ten smysl, že bu-
de dobe, když knžské ornáty ponechají
se v užívání laikm. Tak mnohému ven-

kovsikému bojovníku božímu zalíbilo se dáti si ze

skvostných látek mešních rouch zhotoviti kazaj-

ku i kalhoty a »nositi pod kabátem odv v prav-

d královský«,'*") jak dí VavÍTiec z Bezové,

Závistiv a zlostn dívali se mnozí z fanati-

ckého venkovského lidu na bohatství a svtské
živobytí mšan, kteí k tomu ješt vtšinou byli

Nmci; spojence našli v mstakém proletariát a

jist též mezi drobnou šlechtou, která se hojn
k Táborm byla pi-vinula. Poznamenání hodnou
rznost mínní o této vci možno poznati už u chi-

liast z r. 1420, Mnozí odvolávající se na Izaiáše

(19, 18) tvrdili, že jediná útoišt budou v píští

dobu navštívení nikoli na vsích, neb na venkov,
nýbrž v pti opevnných mstech,'"') která jedi-

ná prý ujdou zhoub. Jiní v tutéž dobu prohla-

šovali, že všecka msta, vsi a hrady mají býti

'") Höfler I. 366; 386.

"'') Tamtéž 364.

"") Tamtéž 11. 721.

"") Höfler I. 391; 3Q5; II. 334; srv. Arch. . HI. 222.

'") Höflcr I. 349; 400; 435; Arch. . HI. 220; VI. 43.
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zhuibeny a vypáleny'"') a žádný vící že do nich

Uiž vstoupiti nemá. Co nejrozhodnji žádali však
vyvrácení Prahy, »velikého Babylonu«, kteroužto

myšlenkou, jak se zdá, se Žižka v poslední dobu
svého života obíral,

Jaik se reálni pK)mry táborství utváely pod
vlivem taikových myšlenek, vypsáno bude níže.

Avšak utrakvisté, Pražané a páni bylí jednak pe-
dem nepáteli jakéhokoli sociálního pevratu a

jednak nebyly jim politické theorie východiskem.
Urputný odpor, který rovnž proti králi Sigmun-
dovi zdvihli, a zdráhání uznati jeho práva na ko-

runu nevyplývalo ze zásad protimonarohistických

a nebylo nikdy spojeno s novými stanovisky theo-

retiokými (vyjmeme-li ojedinlou vtu t, zv, práv
Sobslavových), Snažili se setrvati na pd stá-

vajícího práva, akoliv mu asto dosti násilí inili

a šetíce starých forem, provedli mnohé proni-

kavé zmny.
Za hranicemi považovali i je ovšem asto za

opovážlivé rebely proti pirozenému pánu stejn
s radikály, jako zase mezi tmito žádného rozdílu

nedlali a na konec všecky husity pokládali za

Adamity a nepátele všelikého božského i lid-

ského poádku. Nebude nedležito pro naše po-

jetí sociáln politické stránky eského hnutí, ohle-

dáme-li bedlivji, do jaké míry souasníci ony
tendence základního pevratu postehovali a jak

je oceovali.

'"") Höfler I. 399; 435; Arch. . III. 219. Mon. conc.

I. 425. Srv. návrh Geismaierv z r. 1526, který ponechává
jen vsi. Zimmermann, Gesch, des grossen Bauernkrieges
III. 897,
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Poikud vidím, vzbudilo prvou pozornost mí-

sto v Husov taktátu Dc ecclesia, kde zastává

se vty Wiklifovy, že lovk ve smrtelném híchu
je uiren k zatracení a že pozbývá schopnosti

k úadu a panství; už ped samým zahájením

kostnického koncilia psal známý Gerson arci-

bíslktipu pražskému, že dsledky tohoto uení
jsou státu nebezpeny a nemají se umlovati vy-

vracováním, nýbrž ohnm a meem, "'^j Stejnou

obavu, že státní poádek a zvlášt m-onarchie hu-

sitstvím jest ohrožována, pronesli nkolikráte na

snmu kostnickém.

Velice silný draz na socialistické zásady

husitství klade traktát, jejž napsal proti husitsíké

apologii ty artikul mistr Konrád ze Soestu

v ležení kižák ped Žatcem.^") Pln výtek ob-

rací se na svého protivníka a táže se ho,"^) pro

"*') Jeho list (pravý?) z 24. záí 1414 u Pal. Doc.

528; srv. tamt. str. 185; 229; 299; 651; metuendum est, ne

eveniat irrecupabilis iactura, quaunacumrecta iide
ct ipsum regnum periclitetur, et cum spritua-

libus temporalia — una paili ruina involvantur. (Psaní

koncilu z r. 1416.) Srv. též kázání Stanislava ze Znojma
proti vt Wiklifov, výše.

"") Datován ze 16. záí 1421; je v Cod. lat. Mon. 5411.

^
) Tamtéž list 103: Cur, inquam, adulteria, incestus

et stupra notoria perhorrende secte tue et presertim secte

Nycolaitarum — que mulieres debere esse communes
astruebat, cassandam non predicas, omnia quoque esse

communia quod in desolucionem regit rei publice et fere

cuiuslibet politice communitatis destitucionem commina-

tur, sedandum esse non doces? — 104a: Cur, queso, pre-

dicas et traditionis horrendissimum nephas et peccatum,

quod in proprium regem et dominum tuum hereditarium

tu ct tui complices — commisere et usque modo cum omni

inobedicncia, rcbellione et contumacia committere non

veremini cassandum et evellendum non docuisti? — (Do-
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výmluvností svou nemíí proti hrozným d«led-
km uiení husitského, proti nemravnosti a proti

obecnosti žen u svých souvrc, proti vt, že

všeciko má býti v obec, vt to, která ruší všecky
svaizky státní, proti osvobození poplatných sed-

lák od každého, tebas i smluveného poddan-
ství a (konen proti neslýchané zpurnému cho-

vání jejich vi spravedlivému ddici íše. Hu-
sité prý zejm nezamýšlejí nic menšího než

úplné zrušení stávajících pomr politických.

Sotva však mohlo býti ono nebezpeí jas-

niji a draznji vylíeno, než v listu, který pi-
nesl králi polskému papežský legát a kardinál

Branda o nový rok 1424. »Píina poslání mého,«
praví^ »jest est boží, blaho vících a církve a

záchrana spolenosti lidské,«^*"')

Když byl proimluvíl o odporu kací proti každé
autorit círikevní, pechází k odporu jejich proti

»pirozenémiu pánu«, králi Sigmundovi, a pokra-
uje: »Mimo to tvrdí veliký díl kací, že všecko
má býti obecné a vrchnostem že se nemiají platy

a dan dávati, ani jich poslouchati, zásady to,

jimiž nií se kultura obanská a všecko umní a

cvik v ízení lidstva se ruší.« — »Baží po odstra-

nní všech božských i lidských práv surovou
mocí a dojde až tam, že nebudou ped jejich

opovážlivostí bezpeni ani králové ani knížata ve

svých íších a panstvích, ani mšané ve mstech,
ba vbec nikdo ani ve vlastním dom; toto ohav-

dáno z pozn. Bezold.) Srv. i Cod. lat. Mon. 8365, 49b
(zdá se že schází ped íslem 49 ješt jedna íslice).

"^) Conservacio societatis humane. Po prvé vydán
zajímavý ten list od Caro (Arch. für österr. Gesch. XLV,
453—7), opravený otisk u Pal. Urk. Beitr. I. 309—314.
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né kacíství pronásleduje nejen víru a církev,

nýbrž piizeno jsouc ábelským našeptáváním
vede válku proti veškerému lidstvu, po jehož
právech &ahá a je nohamia šlape.« Jest tedy ne-

jen svatou povinností všech kesanských knížat,

aby proti husitm mee se chopili a dali píklad,
který by byl poddaným všech monarchií výstra-

hou, nýbrž jest to i píkazem sebezachování."^)

Pojiaftá zde myšlenka všeobecného revolu-
ního hnutí a ohrožení monarohiokého principu

daleko pesahuje obyejné a jednostranné úvahy
o »kacíství« a ukazuje, že už tehdy v husitském
hnutí vidli událost svtodjnou a ne ist cír-

kevn-historickou anebo národn-eskou, zjev,

který zrovna tak týká se bezprostedn státu a

spolenosti, jiako církve.

Názor tento pece vynoí se tu i tam u sou-
asných spisovatel, tebas není ješt zplna pro-

pracován.^"-) Zejména šlecht husitské prudce
se vytýkalo, že s mšany a sedláky se ohavn
spojuje a ábelsky bratí a dáno jí na rozum,

'"') Pal. Urk, Beitr, n, u. m. Na stran papežské a-
sto a energicky na tuto tendenci hnutí poukazovali; srv,

Raynaldi ann. eccles, ad 1422 a 1427, list kardinála légáta

ze 6. pros, 1427 u Gudena, Cod. dipl. Mogunt. IV. 165
a dále, list Martina V. Vladislavovi ze dne 1. íjna 1430
u Dlugoše, Hist, Polonica XI. 525 a dále. — (Dodáno
z pozn. Bezold.) Srv, s tím svdectví shromáždní v Bour-
ges, 27. ún. 1432; Palacký, Urk. Beitr., II., 271—3.

'"**) Srv, na p. vylíení táborství v traktáte mistra

Papouška u Höflera III. 159 pozn.; ?Iujus secte funda-
mentm fuit persequi, destruere, ymo funditus evertere

prelatos ecclesiasticos dotatos — religiosos quoque mo-
nachos, universitatem studii, viros doctos,
magistros et literatos atque scholares, potentes quoque
seculares, seil. barone8 et divites qualescunque.
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že buto zhyne i s tmito spojenci svými, anebo
jimi samými zniena bude.^*'^) Král Sigmund
znova a znova v tom smyslu výstrahy dával a

v oficielních listech íšským stavm^'^) oznail
X zhubení vší šlechty« za hlavní zámr husit.

Sociáln politické ideje eského hnutí a

tužby jeho násiln a dle jistých theorií pemniti
veškero lidské bytí, poskytují mu plné nároky na
jméno revoluce la dovolují, abychom je pirovnali
k mocným otesm moderního života národ.
Vidli jsme, jak ohlašovalo, ovšem v pojetí ryze

stedovkém a ne vždy úpln vdom, požadavky
a pání, jež byly naprostou negací spoleenského
a státního života stedovkého, i pokud nebyly
ist fantastické. Myšlenku rovnosti shledáváme
aplikovánu na nejrozmanitjší pomry — na
hmotný majetek jako na nejvyšší statícy lidské;

zrušení rozdíl stavovských mezi knžími i laiky

jako mezi pány a lidem, odstranní všech výsad
rodových, vzdlanostních a majetkových, ne-

jasné pedstavy o lidovlád, emancipaci žen, od-

klizení všech právních, všech nnravních tradicí a

pout, A davy pronikala tucha, že »pišel den po-

'**} Srv. zvi. traktát Ondeje z Brodu u Höflera II.

347 a dále.
"") Ze dne 22. bezna 1428. — (Dodáno z pozn. Be-

zold. ) Zrovna tak 10. dub. 1429. Srv. i list Ludvíka Vir-

temberského mstu Ulmu z 10. února 1430 (archiv v Nörd-
lingách), list papeže králi Vladislavovi z 1. íjna 1430. —
K poznámce pedchozí srv. Ondeje ezen., u Höflera I.

594, rkp. mnichovský . 8365, f. 191 a 215a, dále zajím,

karakteristiku husit. revoluce v dopise msta Ulmu z 31,

ledna 1432 a z 1. a 17. led. 1430 (archiv nordlingenský),

Srv. i zajímavou báse z r. 1427 v Neue Mittheilungen

aus dem Gebiet histor. antiq. Forschungen, XIV., 385 sq.

(Halle, 1878).
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rwsty a rok odplaty« pro všechny, kteí zhešili

proti bohu a jeho vyvolenému lidu, a že pozem-
ského ráje bude možno dojíti tepirvc po dklad-
ném »oištní« svta plameny a potoky krve,

tucha, která jeví se, a pod rozlinou formou, za

výbuchu každé revoluce sociální.

Za takových vyhlídek do budoucna poal
husitský pevrat; další úlohou naší jest popa-
titi, jak se utváely la rozvíjely události ve sku-

tenosti.
*

Nejlepší síla táborství a tím i záruka vítz-

ství husit vbec byla s poátku rozhodn v e-
ském stavu selském. Jest celkem správno, když
nepátelé zovou vojska husitsiká zástupy selsikými

a když pyšní rytíové doznávají, že jim bylo cou-

vati ped selskými cepy; nebo zdatný a fanati-

sovaný lid venkovský v první tad poskytoval

materiál k onomu stavu »božích bojovník«, je-

jichž bezohledná statenost^'') a železná káze
inila úspchy husitské tolik pronikavými a hro-

zivými. Jiná jest otázka, zdali pineslo toto vyni-

kající úastenství na revoluci eským sedlákm
trvalého úspchu.

Na zaátku 15, století byli sedláci eští ve-

likou vtšinou ve stavu, který se právn od ne-

volnictví oste lišil, fakticky však asto dosti byl

zlý, Arcif záležel pomr jejich k pánm (králi,

cíkvi, šlecht) vtšinou ve smlouvách zákup-

ních,'"-) jež ukládaly jim odvádti jisté úroky,

"') Srv. na p. Höfler I. 608; qui non parcunt nobili-

bus, occidunt omneš pariter, magnos parvos similiter.

"=) Pal. D. III. 2, 38; Zöllner n. u. m. str. 20 a dále,

kde osvtluje zevrubn selské pomry p«d revolucí.
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ale zaruovaly právo ddické a právo prodeje,

jakož i jistou svobodu sthování. Ale soudnictví,

jež píslušelo vrchnostem, umožovalo tmto
uiniti nemajetného lovka až i nesvobodným
paioholkem; pes námahy Karla IV/") a á-
sten i vysokého ikleru byla lidem svoboda st-
hování omezována, a potom i právo ddidké
zikracováno a popíráno,^'^) a ve druhé polovin
14. století mohl se už odvážiti eský mistr v ue-
ném pojednání hájiti vty, že sedláci na církev-

ních statcích jsou bídní chudasi a otroci a že ne-

jsou vlastníky, nýbrž jen uživateli svých grun-

t/^^j Nevolnictví a lovenství bylo osta'tne

v echách ode dávných dob a tvrzení Palacíkého,

že o nm nebylo u eských sedlák na zaátku
15. istoletí ješt žádné siopy,^'*^) je trochu od-

vážné. Už poslední vle moravského markrabte
Jana z r, 1366 jmenuje vedle sedlák svobod-

ných a zákupních i závislé a »na hrudu vá-

zané«,^") Zámry pán smovaly k tomu, aby

'") V Majestas Carolina, srv. Arch, , III. 148 a

dále; 157.
"*) Srv. Tomaschek, Recht und Verf. der Markgraf-

schaft Mähren im 15. Jahrhundert. Brunn 1863, str.

52/3; 76.

"^) Höfler II. 49. O chyb, souditi na lepší pomry
z obranného spisu Kunešova, jenž práv v opak skutenosti
klade draz na právní stanovisko, srv. Tomaschek str.

53/4.
"") Pal. D. IV. 1, 528.
^") Srv. Tomaschek str. 53. Nevolnictví a poddanství

byly v echách v dobu, »kdy ješt stará slovanská zaí-
zení a zvyklosti nebyly nmeckým zízením municipálním
protrženy«. Tomek, Dje Prahy I. 43; 61 a dále; srv. H.
Jireek, Das Recht in B. u. M.. Praha 1866 I. 1, 72; 2.

34 a dále.
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vešik€ro venkovské cbyvatelistvo do«itali do téhož

smutného stavu k hroud upoutaných sedlák,
s nimiž barbarsky nakládali. Jest nanejvýš vý-

znamno, že Karel IV, své šlecht zakazuje, aby
poddainým oi nedávala vypíchávati nebo nos,

ruce a nohy uezávati.^")

Není nic pochopitelnjšího, nežli že osvobo-

zující kázání knží táborských došla mezi lidem
venkovským nejmocnjšího ohlasu. Mnozí sed-

láci, svedení blouznním- chiliastiokým a vzdo-
rujíce zákazm svých pán, odcházeli se ženami
i dtmi >>na hory«, opouštli své jmní a zboží

anebo dc4conc€ domy své spalovali; rozlouili se

s celou svou minulostí, aby vedli budoucn s vy-

volenými božími nový, tkavý život, ^^'*) Tito lidé,

kteí zíkali se svého stavu a oddávali se zcela

plnní poslání výhradn váleného, mli jist

podíl na komunistických pokladnách, jež byly
zízeny na 3 místech, z penz vtšinou selských

a spravovány knžstvem;"^") nebo horliví blouz-

nivci mezi jinými i té zásady se drželi, že bu-

doucn uiž pracovati nebudou. Ale když stav ten

pece po icrátké dob pestal, ^^^) našli »polem
pracující braití« vhodnou vytáku v uení, že

všecek majetek nepátel zákona božího patí v-
ícím,"^) Názor tento, jímž ostatn i utrakvisté

'") Arch. . III. 154.

"") Höfler I. 390; 410.

"') Pal. D. 2. vyd. III. 2. 17 pozn. 10; 36, pozn. 30.

St. letop. 35; 478; Windecke n. u. m. kap. 132 a 133.

"•') Srv. Höfler I. 627.

"") Höfler I. 400; 436, Nkteí knží dokonce uili,

že není híchem vzíti bližnímu, eho je za potravu teba.

St. letop. 479.
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v praxi rádi se ídili, odvodovali ovšem místy

písma svatého; tam stojí: pán dá jim všecku ze-

mí, na niž noha jejich vkroí, ili se silnou ironií:

Mírní vládnouti budou zemí/^") Ješt zejmji
vyhlašuje táborita vystupující v polemické bás-

ni: »Zbožic knžské, královo, panské tudy se

nám dosta« (t, j. skrze písmo); vychvaluje to za

»dobrý kus, aby knžie, páni i panošie zbožie

ižádného nedrželi«/***) O loupežné soustav na

tom založené naprosto nepochybné svdectví po-

dávají usnesení synod táborských, jež pizná-
vají, »že mnohé z obcí nestaraly se o to, aby se

živily prací rukou svých, nýbrž chtly jen z ci-

zího jmní žíti ai podnikaly nespravedlivé vý-

pravy válené jedin proto, aby loupily, «^^^)

Ale u vtšiny venkovského obyvatelstva ne-

dá se pedpokládati ani, že by cele oddala se

onm ideám chiliastickým, ani že by si pála
vésti místo usedlého života potulný po zpsobu
lancknecht. Jist by bylo pehnáno, kdybychom
se domnívali, že veliká masia sedlák eských ni-

eho toužebnji si nepála, než aby mohla odho-
diti od sebe stav svj jako obtížné pouto; to by
píliš odporovalo konservativní podstat celého

stavu. Ale prese vše to pipojil se k Táborm
ohromný poet sedlák. Jest nutno se domnívati,

že znaný díl, snad vtšina nevolila stálou vo-

jenskou službu, nýbrž chtla zstati u svého
sídla a F>ovolání, Tomu svdí i ísla vc^jsk tábor-

ských, jež jinak musila by býti nepomrn vtší.

') Höfler I. 411; jiná místa II. 717.

*] as. Mus. V. 382; 386.

"] Höfler II. 486.
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Tomu svdí i nutnost a zmínlka o »domácí obci«

jako o náhrad zástup polních/^**)

Podkladem hrcmiadného pozdvižení venkov-
ského lidu jsou zcela jist naskrze reální poteby
a požadavky selské. Tak shledáváme také v arti-

kulích radikál vedle všeobecných hesel o zá-

konu božím a rovnosti pípovdi uritjší, jež by
neodolateln lákaly isedláky, kdyby blouznní
nebo pud pomsty dosti ješt nepsobily. Pe-
dem^*') pestati mly všecky dávky duchovním
i svtským pánm, lat jakkoli se jmenovaly, a v-
bec všecky vztahy poddanské. Požadavku tohoto

ostatn nepoložili ani absolutn; etná moravská
sekta »mírných« chtla na p, všecky odvod-
nné dávky pánm dále odvádti, jiná úroky jen

pevn stanoviti, ne odstraniti, ^^-j Dále vyslovena
nadje na rovné právo na vodu, les a pastvu, do-

cela dle prastaré slovanské obecní ústavy^""^) a

v souhlase s jiným stálým požadavkem sedlák
Úpicích pod tlakem feudálním. Obé, osvobození

"") Ve II. vyd, vyslovuje Pal. domnnku, že rozd-
lení na polní a domácí obce, které se obas stídaly, ome-
zilo se na msta a lid selský že byl jen v as nouze do
pole volán. {III. 2, 37.)

'") Srv. mimo mnohá jiná místa Cod. lat. Mon. 5411,

104a: quare assercionem dictorum haereticorum, qua
quemlibet censuarium et subditum a censu vel secura, in

quo seu qua vel iure domini vel ex aliquo alio licito pacto

seu contractu alteri obligatur, liberum esse debere con-

tendunt, reprehendi et cassari non requiris, nisi quia om-
nem ordinatam polliciam deordinari, destrui et confundi

concupistis?
'") Höfler I. 628.
"") Srv. Tomek n, u. m. 65; spolené užívání pastvin

udrželo se i pozdji; srv. Jireek n. u. m. I, 1, 35; 2, 151.

Zöllner, str. 53.
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od úrolk a spolené užívání, mohlo míti cenu

jen pro usedlé sedláky.

Jak asi však žasly táborské obce venkovsiké,

když tiiž bratí, kteí jim odstranní všech be-
men hlásali, už na podzim 1420, když se blížila

lhta polcroních plat (16, íjna), s nejvtší

písností vymáhali všecky splatné dávky, když
krátce vyšlo na jevo, že obce zmnily jen pány
a od nynjaca že budou poplatky povinny místo

šlechtickým pánm zrovna tak bezohledné obci

polmí,^^") A k tomu Táboí požadavky ješt zvý-

šili. Slyšme o tom výrok synody táborské: »Sko-

ro všeoky obce, které chtjí považovány býti za

pívržence zákona božího, trýzní zpsobem do-

cela nelidským okolní lid, utlaují jej jako ty-

rani a ípohané a shánjí platy, jež jmenují »hol-

dy«, bez rozdílu a bez milosrdenství i u nej-

pravovrnjších, akoliv ást lidí onch jest je-

jich víry, s nimi nebezpeím války se vydává a

od strany nepátelské souasn surové nakládání

a loupení trpí/^^)

JaJk se provádla exekuce na váhavých, uka-

zuje výstražný list msta Tábora, vydaný za pí-
inou takových nedoplatk za r, 1438, který kon-

í: »neposlechnete-li, donutíme vás s pomocí boží

k tomu každým zpsobem a zvlášt ohnm, aby-

'"") Pal. D. 2. vyd. III. 2, 18, pozn. 11.

'") Höfler II. 484; srv. I. 628: sequaces suos — in

Servituten! — redegerunt dum ab eis census et decimas ac

tributa singulis exigunt annis; tamtéž 629: quamvis tri-

butm, alias hold suis rcctoribus, imo verius seductoribus

ter aut quater in anno, suis dominis vero legitimis semel

reddant atd.
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stc splnili náš píkaz/'^) Pihodilo se paik velice

asto, že za lítice válené po krajích se zmítající

jak Táboi, tak dívjší páni jejich i vbec stra-

na protivná žádali po sedlácích plat; sotva vy-

ssáli je výbrí strany jedné, vpadli na n vý-

brí strany jiné a obojí hrozili bezbranným,
odeprou-li anebo nemohou-li vbec platiti, že

zkruší je hroznými tresty. Ale zaplatili-li, jsouce

domuceni, obma stranám, stihla je dvojnásobná
výitka, že podporují nepátele; potom trestali

je Táboí jako »pomocníky tyran« a šlechta ka-

tolická jako pátele kací/"') Nad to pak uží-

vali Táboi, jak rovnž snesení synodální zv-
stují, dokonce ohavného prostedku, že trýznili

husitsky smýšlející ženy a poddané protivné

strany nebo neutrálních pán a rytí, aby je

ztrestali nebo ku pestoupení pohnuli.^"*) Co po
takových svízelích sedláku vbec ješt zbylo,

mohla válka každou chvíli pohltiti anebo stalo se

to koistí sprostých lupi, jichž stále pibývalo.

Byl tedy osud pokojných sedlák, kteí
krásnými kázáními o bna^trství se byli tšívali,

pímo hrozný; nejhorlivjší pívrženci nového
uení zstali jak ped, tak potom poddanými a

robotníky,^®') bídnými pacholky domnlých svých

bratí. Bez potu jich pohynulo a mnoho jich hle-

'") Arch. . IV. 165. Platy požadovány byly i ped
lhtou, srv. tamtéž III. 250.

'•"I Höfler II. 485; Arch. , III. 260; Pal. D. IV.

1, 536.

"*) HSfler II. 48S-6.
"*) »Poddaní, robotenci« táborští nkolikráte pi-

pomenuti, srv. Arch. . III. 267; IV. 278, »služebníci«:

VI., 395. Žižkv ád vojenský n. u. m. str. 385—7.
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dalo konen útoišt v adách válených rot

bez domova, bez vlasti."') Mnozí žili za zdmi

mst, v cizím, nepohodlném okolí jako uprchlici;

onm však, kteí vydrželi n)a venkov, bylo se

obávati každou chvíli vpádu trýznitel a stále

bylo jim pohotovu býti na cestu do lesních

skrýší,"^) Zkrátka, venkované místo aby zbdo-

vané postavení svoje zlepšili, upadli do stavu,

který pipomíná smutné doby války ticetileté a

jenž sílu odporu sedlákova proti budoucímu

uhntení musil cele ochromiti,"*)

Z r?^ných stran «arcit poznali hrozící zkázu

agrární, a obas daly se pokusy pedejíti ji. Op-
tovn (1424, 1429) vydaly snmy zákazy proti

krutým exekucím a proti vybírání plat ped

lhtou."^) Synoda táborská prohlásila, že shá-

nní pla-t, zejména od lidí, jichž nebylo lze há-

jiti od nepátelských represalií, v zásad jest vc
»nebezpená« (jako válkai), ale chtla je nic-

mén v oas nouze dovoliti, vylouivši ovšem ná-

silí.'"") Ba sám král Sigmund žádal za jednátií

svého s husity r. 1429, aby po dobu navrženého

pímí nepožadovaly se platy od chudých lidi,

aby se ponkud mohli z pohrom zotaviti.'"') Ale

"*) Mnozí byli k tomu násiln donuceni, srv. Urk.

Beitr. I. 530, 632; srv. i 373, 393; II., . 664.

'") Hoflcr I. 628. ^ . ,^.
"*Í Na tuto opravdu nejhorší stinnou stránku tabor-

stvf dosud ani Palacký ani Zöllner P^tf»^°^,
"^Vt ^ll*'

•-) Srv. Arch. . III. 250; Pal. Urk. Beitr. H. 516;

Mon. conc. I. 184 (proti zlému nakládání s chudým lidem

zákonu božímu píchylným).

'^l Höfler II. 485.
, . . ,„

"') Raczinski, Cod. dipl. Lithuamae str. 337: yo-

luimus, quod ab utraque parte ceisarent omn«8 holde
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tyto slabé protivné snahy nemohly udusiti bez-
ohledné lakoty stra po majetku a moci. Na konci
války pemnoho vsí docela vymizelo, lid ven-
kovský na majetku i mravn zpustl a byl pipra-
ven pro nevolnictví.

Hlavní pramen síly táborské, stav selský, si

tedy radikálové sami vlastní správou nejen osla-

bili, nýbrž dkladn oddálili od sympatií se svou
vcí. Druhý velice dležitý živel sirany výstední
tvoily nižší vrstvy — emeslníci v mstech.
Pvodn rozvíjelo se blouznivé a radikální hu-

sitství mezi tmito emeslníky, malomšfany a

dlníky hlavního msta, kteí byli od pirozenosti
pohyblivjší než sedláci a pístupnjší snahám
revoluním; zvykli si také nejdíve na rozilující

kázání, boení obraz lai krvavé rvaky. Odtud
pecházelo hnutí spodních stav na ostatní m-
sta a vertkov, a Nové msto pražské zstalo po
celou válku asylem táborského nebo aspo Tá-
borm pátelského smýšlení. Katolický žalobný
spis, jenž celé hnutí zredukoval na spiknutí ne-

spokojenc ze všech stav, pronáší výtku ovšem
bludnou, ale významnou, že strana husitská

s poátku získala vlivu u dvora a v ím za pe-

níze emeslník a jinde že zvdy vydržovala.^"^)

Naproti tomu jest jisto, že vedle sedlák
byli emeslníci pvodn nejochotnjší pro vc

sivé angaric pauperum, ut saltim in hujusmodi treugis

aliqualiter possent respirare. (List Sigm. Vladislavovi
ze dne 30, ervence 1429.) Srv. sneseni snmovní z r.

1433. Arch. . III. 414.
"") Ondej z Brodu u Höflera II. 339, kde vbec po-

drobn se jedná o postavení venkovan a emeslník za

hnuti husitského; srv. tamtéž 312—3,
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revoluce krev prolévatí.^"^) Arci mli z toho da-

leko více výhod než sedláci; nebo zdá se, že se

jÍTti v Priaße a i jinde nkolikráte podailo dostati

se na místa zahnaných nepátel pravdy a získati

vlastních dom a úad mstských. Ale pozdji
pozbyli chiii;i úastniti se poád nekonených vý-

prav loupežných a život i as pracovní nasazovati

za moc tyransky vládnoucích stálých rot vále-
ných; snažili se znenáhla obtížné výzv se vy-

hnouti,^"*) I toho dotýká se synoda táborská:

»Vící a/ pracující mužové (tak rozhodla) ne-

mají býti nuceni, aby nai každý návrh bez svolení

obce hned táhli na zem a chudé úroníky nepá-
telské v eohách nebo mimo echy, pi emž nic

jiného se neobmýšlí, leda je vyloupiti a po ztrá-

vení koiisti znova táhnouti,«^'' )

Hned s poátku a stále tvoila ostatn msta
pevný podklad politické moci táborství — i pes
nerozumné názory chiliastidké, jimž zkáza všech

sídel lidsíkých zdália se nevyhnutelná. Na velikých

hromadách komunistidkých na »horách« bylo ne-

možno žíti bez do'm a zdí ochranných; vidli
jsme, že ást venkovského obyvatelstva naopak
rovnž do pevných mst se uchýlila — a práv
prvním opatením Tábor bylo založiti nové, do-

be opevnné msto (Tábor). Tato msta vypu-
divše všechny nepátele podržela všaik všecky
bývalé formy zízení s rychtái, purkmistry a ra-

"') Tamtéž 344: rustici vero et mechanici vel artifi-

ces ad obtinendas municiones vel civitates eciam firmíssi-

mas sic crant fervidi, ut in prima semper acie
ponerentur.

=•*) Pal. D. III, 2, 500.
"*) Höfler II. 486.

Knihovna Rozhled. 6



dami,^*"') Nejdležitjší mezi nimi a nejvlivu-

plnjší byl Tábor a Hradec Králové; o spojene-

ckém pomru rznýcih mst se nás boihužel nic

nedochovalo. Obas v užším spojení objevují se

msta jihozápadní nebo východní. Oddlené se-

skupení jejich spoívalo, jak se zdá, hlavn
v rozlinosti Žižkovy strany, potommích Siro'tku,

od vlastních Tábor, Ale i v rámci tchto veli-

kých rozdíl vyskytují se ješt menší zvláštní

spolky, a nkdy zaujímají i jednotlivá msta po-

stavení docela neodvislé, pomry to, jež se zej-m velice mnily.'"')

Ale táborství nevyvíjelo se jednostrann
formou brzo tak, brzo jinak seskupeného mst-
ského spolku anebo jednotlivých mstských re-

publik. Jeho pvodním podkladem byla pece
»obec«, t. j, soujem vících- bratí a sester, kteí
dobrovoln se sešli, aby ve spolku žili a spolen
i zemeli. Takové obCe, jež pojímaly ovšem lidi

z nejrozmanitjších míst a krajin, utváily se

s poátku jen na krátlcou dobu trvání a zia úely
náboženskými. Ale princip volného a rovného

sdružení potrval a byl penesen na pomry po-

litické. Tak r. 1420 sdružily se v jednu jedinou

obec všecky zástupy radikál ocitnuvší se v Pra-

ze z Tábora, Žatce, Loun, Slaného a z okolí krá-

"") Srv. Arch, . III. 247; 253; 265; 280; 303; 502;

IV, 238; 247; Žižkv ád voj. n. u. m,
"'") Zpráva z r. 1427 v norimberském archivu sdluje

na p,, že Domažlití sami nad sebou vládli, rovnž Písek;

že msta Zatec, Louny, Chomutov, Žlutíce a Bílina byly

spolu pod hejtmanem Jakoubkem (z Vesovic);. r. 1428

byl Matj z Chluman hejtmanem mst Písku a Prachatic

(arch. , III, 499),
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lovéhraxieckého,^'"*) Pozdji slyšíme však stále

jen o »obcích« táborsíké ai sirotí. Ale ty nejsou

nijak totožný s obcemi mstskými, nýbrž vysky-

tují se jaJko »msta« a »obce« velice asto odd-
len vedle sebe, zejména na snmích, anebo za-

hrnují se zkrátka pod jméno »obec« všichni pí-
vrženci strany táborské, jako msta, šlechta atd.

Je ja&no, že slovem »obce« jsou oznaováni
mnohdy všichni radikálové, jindy zase ona jich

ást, která nepatila do sdružení obcí mstských.

Rozumí se samo sebou, jak shora vyloženo, že

jimi nemáme si mysliti venkovs-ké obce, obyva-

telstvo vesnic, nebo toto nemohlo hráti žádné

politické úlohy. Musíme tedy názvy »obce« vzta-

hovati na veliká vojenská sdružení »bratí po-

lem pracujících«, na ona/ stálá vojska i roty vo-

jenské, které, jak dí Palacký, podle vlastních

zákon žily, jiné poslušnosti neznaly, nežli ku
svým hejtmanm a jen tím lišily se od velikých

rot lupiských, že jim nebylo teba se skrývati,

ponvadž mohly vládnouti a holedbati se, že

jsou bojovníky zákotíai božího,-°^)

Z tchto dvou podstatných souástek strany

radikální, z mst a vojska i vojsk, zjednávala

si druhá prbhem války víc a více pevahy,"")

^] Höfler I, 385: nos Thaboritarum et omnis adve-

narum communitas; srv. tamtéž 433; seorsim Thaborita-

rum stabat communitas. O Pražské »obci« viz dole,

"") D. IV, 1, 498. Pokud vidím, nevyslovil se Palacký

nikde výslovn, co vyrozumívá onmi »obcemi«.
-'") Charakteristické jest místo letopis eských z r.

1425, jež podává zprávu, že po smrti Žižkov »Táboí a

Sirotci« (t, j, vojska jejich) rozdlili se o msta, jak jen

mohli a je proti sob obsadili, St, letop, 64, Srov, i úmluvu

mezi polní a domácí obcí lounskou v Arch, es, VI, 396.
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Nebo zástupy »polní obce« v opak k usedlé

>obci domácí«, která jen na zvláštní výzvu do
boje vytáhla, representovaly vyšší umní válené
a bitevní pohotovost zvláštního, odborn zaíze-

ného stavu vojenského. Jako knží v rukou mli
vedení duchovní, tak vedli náelníci tchto vojsk

politickou správu Tábor; nkdy soustedil

knžský vojevdce obojí moc do rukou svých.

Už od zaátlíu byla vnitní organisace Tá-
bor vojenská; nejdíve mli vrchní vládu svt-
skou tyi volení hejtmani i správcové r^^) z nich

domohl se Žižka nejvtšího významu; ale nelze

dokázati, že by kdy byl samojediný stál v ele
Tábor; ve skutenosti požíval ovšem v jistých

dobách vážnosti v pravd královské,^^-) a to i mi-

mo svou stranu. Žádný jiný váleník, ani Pro-
kop Veliký, nebyl tímto nimbem hrozné velikosti

ozáen jako slepý vojevdce, všeho politického

nadání postrádající, který vyznáním svým ani

pravým Táboritou nebyl a jen svým geniem vo-

jenským a nezlomnou a pímou povahou tak

mocn psobil. Toužebn pohlížívali Táboi zpt

"') Höfler I, 356; 364; Arch. . III. 227; 494.

"^] Hötler I. 631: contempto suo domino naturali

dictum Zizka laicum ortu ignotum — regnare super
se elegerunt (se. Bohémi et Moravi) praví katolický

spis polem.; srv. slova Václava Jihlavského u Chlume-
ckého. Karl von Zierotin str. 6 pozn. 6: mit einem puben,

Zizka genant, den sie zu einem kunig der-
w e 1 t. Sigmund sám oznauje ho v listé z 8. února 1421

za »sptecialis promotor et director haeresis Wikleíi-

stiae«, Urk. Beitr. I. 63. Srv. rkp, mnich. 8365, f. 216b

(z dodatk BezoId.J.
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na dobu bratra Žižky, jako na zlatou dobu své

Jak ped rozdlením radikálu v pravé 1 a-

bory a pívržence Žižkovy ili Sirotky, tak i po

nm jest vždycky znaný poet nejvyšších hejt-

man, a vedle nich hejtmani jim podízeni,-
j

kteí veleli v jednotlivých mstech a hradech;

zaízení to mli i utrakvisté a katolíci. K nc]-

vyšším vdcm tmto družila se ve stídavém

seskupení msta; na vtších výpravách poslou-

chalo velení jejich vedle stálého vojska i muž-

stvo »obce domácí«.^^1 Mimo hejtmia'ny víc a

více v popedí vystupují »starší«, kteí už v Ziz-

kov vojenském ádu se vyskytují. Za takových

jednoduchých forem trvala strana radikální po

dlouhá léta, rozdlena jsouc ve dv hlavni sku-

piny ,-^'^) z nichž »Sirotci« už jménem svým vy-

jadovali naprosto vojenskou povahu svou; nebot

jen muži bydlícímu v šiku vozovém neboviezeni

polním mohlo naipadnouti, aby Žižku jako otce

velebil.

Jest pozoruhodnou skuteností, že bhem

této doby Táboi z jihozápadu, jistý poet slech-

-") Mon. conc. I. 529 a dále,

n Bartošek u Dobnera I. 189 jmenuje je subcapi-

taneos. Srov. titul Aleše z Žeberka »správce obci labor-

skÝch a Orebských« v Arch es^ VI. 411-2. Dále »capi-

taneus communis« v Pal. Urk. Beitr. II. c. 826.

"') Srv. na p. Arch. . III. 284.

^'«1 V památkách objevuje se teprve v záí 1427;

Arch III. 264 a dále; jinak souasn v listu ze 7 cce

r426 Script, rer. Siles. VI. 48. První léta po smrti žjzkove

zvali se Orebity (pvodn jméno radikálu z okolí Hrade«

Králové).
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ty a pt pevných mést pokusilo se jednou pev-
nji se organisovaii na základ starého zízení
krajského; sáhli tedy k témuž prostedku, jímž
chtli ped nimi eští royalisté a pozdji veškeí
stavové nahraditi nedostatek ústední vlády. Po-
stavili se pod jednoho »správce krajského«.
Nejnápadnjší jest však, že na snmu, který ko-
nali v Písku v únoru r, 1426, nebylo vbec
»obcí«.^^^) Všimneme-li si však mimo to eí
nejvýš mírných a drazu, jaký ve sneseních

svých kladli na stanoviis^ko vlastenecké, nabucie

pravdpodobnosti domnnkai, že lze v tom hle-

dati pokuis reakce proti pemoci divokých hord
vojenských, najímaných asto v cizin.

Ale jako naopak pibývalo vlivu vojsk, tak

i rozervanosti radikální napoád ješt pibýyalo,

R. 1430 rozdlila se polní obec táborská ve

2 vojska velkého Táboru (i polní Tábory) a sta-

rého Táboru; vedle nich jmenuijí se ješt vojsko

sirotí a vojsko eských mst,^^^) Tehdy zmnilo
se i vnitní zízení Tábor v ten smysl, že nej-

vyšší správa rozdlena byla ve ti odbory: vla-

da vedl správu civilní, polní hejtman a síprávce

veleli vojsku. Tito mli jist vtší význam nežli

vladai."^") O jejich vzájemném pomru a sta-

novisku jejich ku starším, kteí poád ješt
trvali, se nieho nedochovalo. Každé z obou

") Srv. Pal. D. III. 2, 401 a dále; Arch. . III. 256

a dále; o správci krajském další zmínka tamtéž 497.

"') Pal. D. III 2, 495 pozn. 510; IV. 1, 499; srv. list

z r. 1430 v arch. norimberském: excrcitus campestris

Taboriensis, exerc. Orphanorum a exerc, antiqui Tábor.

"•) Pal. D. 2. vyd. III. 2, 38.
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vojsk tak se spravovalo, a i u Sirotk podobná
byla zízení,"")

Osobnost Žižkova ovládá prvé období veli-

kých tužeb radikálního husitství; pyozdéji, za let

nejvyšší moci a rozkladu, daleko nad jiné vy-

niká Prokop Veliký. Rozhledem politickým a ná-

boženskou svobodomyslností pedil pedchdce
svého, ale nemohl už vládnouti lidem v prvním
jeho mlaxlistvém naidšení jako Žižka, akoliv po-

zdjší vítzství husitská byla na venek mnohem
skvlejší. Jsa pvodn jednoduchým táborským
knzem názor velice radikálních, byl od r, 1427

»starším« -^^) a už v tom postavení dovedl zjed-

nati si vliv na všetíka vojenská i politická zaí-
zení. Pozdji byl úední jeho titul: »správce

polní obce táborské.«'^') Ve skutenosti provo-

zoval obas jako Žížka sikoro zempanskou moc
i nad Pražany a šlechtou, svolával snmy, vý-

pravy V0;jenské a diktoval smlouvy o mír.-^^) Po-
slušnost píslušící králm, praví spis nepátel-
ský, skládají loupežníku Prokopovi, a nejen lidé

sprostí a sedláci, nýbrž i urození mužové sklá-

njí ped ním kolena svá.*"*) Z mála zpráv o nm

'^) úedníka a hejtmana s radou a staršími, Arch.
. III. 506, 509; Verz. oberlausitz. Urkunden, V. 27.

"') Arch. . III. 264; 284; 500; Script, rer. Siles.

VI. 155.

^) Nkdy jmenují ho hejtmanem, v listu ze 16.

února 1432 dokonce »nejvyšším knzem Tábor«. (Mon.
conc. I. 181.) Srv. i Urk. Beitr. . 680. Swidrigal píše mu
jako nejvyššímu kapitánu vojska táborského.

"^) Srv. na p. Arch. . I. 31. Forschungen zur deut-

schen Geschichte VI. 210; Aencas Sylvius Historia Bohem,
cap. 51.

''M Höfler I. 631.
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zachovaných mžeme nicmén poznati, že onen
strašný hejtman táborský byl muž jasného roz-

hledu, prostý slepého fanatismu, ale písma d-
kladn znalý a ímskému cíkevnictví naprosto
nepátelský, osobnost zajímavá, jež dovedla
mohutn mluviti a nepostrádala jakéhosi pís-
ného humoru. Že byl dalek ducha starých knží,
ale i pehnaného radikalismu, svdí jeho snate'k

a okolnost, že se neostýchal jednou mši v ornáte
ísti. Snažil se nejen nábožensky, nýbrž i poli-

ticky nkolikrát prcstedkovati a o spojenství

vyjednávati. Ale klidil asto jen nevdk vlastní

strany, akoliv bez jeho nadání byla by se svého
pádu jist díve už dožila. Bitva u Lipan uinila
souasn krvavý konec panství radikál i životu

jejich nejvtšího vojevdce.

Vskutku mže na sympatie naše za hrozné-

ho pádu vo;jsk bratrských initi nároky jen ješt
osuid tohoto muže v pravd znamenitého. Nebo
chybno by bylo docella, kdybychom v tehdejších

zástupech vojenských vidli ješt njaké bojov-

níky za svobodu. Jisto jest, že zárodky republi-

kánské a demokratické kvasily v táborství za

prvních let, ale nemohly se vyvinouti. Jednu
stránku rovnosti ovšem Žižka ve vojsku svém
zplna uplatnil, totiž stejné podrobení všech vo-

jenskému velení a zákonu válenému. Podle jeho

ádu vojensikého byl na p. smrtí trestán každý,
kdo koisti bral nebo zadržoval, »bud to kníže,

pán, rytí nebo panoše, mštnín, i'-emeslnik nebo
sedlák«.--')

Pelivé vypotení stav, jež nkolikrát se

') Ž. ád vojenský n. u. m. str. 385.
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ve vojenském ádu opakuje, bude zajisté nápad-
no. Vojsko, jalk práv odtamtud se dovídáme, se

dlilo v »obce« pán, rytí, mšan a robo-

tz,^^**) z nichž bývali voleni »starší«; obce bra-

trsiké byly tedy zase starvovsky rozdleny. Jak
dodržováno to bylo u sedlák, vidli jsme už
shora. Všímajíce si jiných památek táborsikých,

nabýváme jistoty, že ono rozdlení v stavy, jehož

vesms dbali radikálové,"') bylo v plném odporu
k onm idejím socialistickým a ku jménu »Bra-

tí«, Na táborsikém snmu z roku 1426 jmenují

se dokonce jen »páni, rytíi, panoše, zemane
(svobodní držitelé statk) a msta«, "'^) kdežto
obce, jež obyejn se také uvádjí, zde scházejí.

Docela dsledn nezanedbávali Táboi ani

titul, jež jednotlivcm podle stavu píslušely.

Komicky psobí, když na p, Žižka píše dvma
»slovutným a stateným bratím« anebo Prokop
s ostatními vdci táborskými »urozeným lai slo-

vutným pánm, našim bratím«,--®) Snažili se

tedy rovnost a bratrství spojovati s formami pe-
livé uhlazenosti, V táborství jako dosud zstal
kníže »z boží milostí«,"") pán »urozený«, rytí
»statený«, panoše »slovutný«, purkmistr a rada
»opatrná a moudrá«. Ba Žižka sám, který p-
vodn z nejnižšího stupn šlechty vyšel, dal se

'"") Tamtéž 385; ponkud rozdíln v úvodu ádu voj.

''') Arch. . III. 239; 252; 254; 265. Srv. listy u Riedla
Cod. dipl. Brandeb. II, 4, 113, jež uvádjí u Sirotk ba-

rones nobiles, armigeri, clientes,

^') Arch. . III. 257.

'^) Srv. tamtéž 302; Script, rer. Sil. VI. 104; tamtéž
95; 112.

-'") Tamtéž 99,
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po vítzství u Nm, Brodu povýšiti do stavu ry-

tíského, tebas byl už mužem letitým,^^^) Na-
proti tomu zdá se mi vratkým tvrzení Palackého,
že Žižkai »feudální šlecht jsa nepízniv« nechtl
nechati žádného rozdílu stavovského rodem a
pvodem,^^^) V jeho stran, u Sirotk, ješt r.

1433 konalo se v rozsáhlé míe pasování na ry-

tíe.^^')

Nemžeme se tedy podle pedcházejícího di-

viti, když na vc popatíme blíže, že vidíme vo-

jenské vedení radikální skoro pravideln v ru-

kou šlechty. Arcif jest nemnoho pán, kteí n-
jakou úlohu zastávají, ale za to tím astji vy-

skytují se mužové ze stavu rytíského, panošské-
ho a zemanského jako hejtmani, jejichž nejskv-
lejší zástupce Žižka na sklonku nuzného života

žoldnéského vyšvihnul se k nepomíjející sláv
vdcovské. Nehled ku knžským hrdinm vo-

jenským, kteí vždycky byli pece jen výjimkou,

byli všichni znamenití vdcové táborští a sirotí

šlechtici: vedle Žižky Mikuláš z Husí, Bohuslav
ze Švamberka, Jan Bzdinka, Jakoubek z Veso-
vic, Pibík z Klenová, apek ze Sán a jiní. Ba
i sám Prokop Veliký z matiny strany pocházel

"') St. letop. 50; byl díve clientem, srv. Höfler I,

79. Listina táborská z roku 1424 dává mu titul »slovutný«,

Arch. . III. 247. I v slavné bitevní písni Tábor iní se

rozdíl mezi »ádem rytíským« a »lidem rozliným«.

-") D, III. 2, 361. Žižka nebyl zásadním nepítelem
ani království, ani šlechty; pimlouval se za povýšení

Jagélovce na eský trn a proti pánm bojoval z dvod
ist náboženských, ponvadž je považoval za zrádec zá-

kona božího a opovrhoval jejich touhou po pokojném vy-

rovnání s církví ímskou.
"') Pal. D. III. 3, 135.
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z rodu rytíského,"*) Proto jest dvojnásob vý-

znamno, když kroniká eský poznamenává vý-

slovn, že Siroikm veleli r, 1429 pasí a' za-

hradník.^^®) A týž vypravuje, že brzo potom zvo-

lili si za hejtmana jakéhosi lovka povrženého,
jehož uinili rytíem,-^")

S poátku mohlo býti ovšem v pirozenosti

vci samé, že bojovná šlechta pevzala na se or-

ganisaci zástup selských a emeslnický<di a

v boji že jim velela. Ale pomr tento se nezmnil,
kdvž dlouholetou, skoro neustálou vojenskou
službou polní jist i mtioho nešlechtic nabylo
rovnž zkušenosti a statenosti vojenské, jako

mli rytíští jejich vdcové. Toto vlivuplné po-
stavení šlechty uvnit strany radikální, jež je ji-

st skuteností vysoce zajímavou, nebylo dosud
nijak dostaten v úvahu bráno a proto demo-
kratický charakter táborství byl znamenit pe-
ceován."^)

Vojska bratrská, jež dávala se íditi vdcem
šlechtickým, z ásti svým ziskem se ídícím, ne-

pedstavovala ostatek ani spodními vrstvami svý-

mi vící lid eský. Cizí dobrodruzi, zejména

^') Pal. D. ÍII. 2, 408.
'^] Bartošek u Dobnera I. 161: Velek z Beznice

však ve skutenosti nebyl žádným pasíem, nýbrž »slo-

vutným« šlechticem; srv. Arch. . III. 264.
"^'j Dobner I. 165: to zdá se mi správným tením

místa: recipientes ipsis Pragae loco Welkone quendam
sarratorem dictum Czert, quem militem, licet ri-

baldum, fecerant, pro capitaneo.
"^) Vhodné poznámky o pomru šlechty k revoluci

u ZöUnera str. 59, který však dominujícího postavení

šlechty ve vojscích bratrských se nedotýká; v. str. 39,

(Dod. z pozn. Bezold,;)Srv. definici kesfanského rytíe
v listu Roháe z Dube z r. 1421. Arch. es. VI., 395,
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z Polska, ale dokonce i z Nmec a bohopustí
lancknechti a lupii hromadn naplovali mezery,
jichž nadliala v adách jejich hrdinná smrt pro
zákon boží — a echy úply pod nemilosrdnou
pstí lakotné, cizozemské chátry, která hrnula
se jedin za váleným štstím Táborv, ale pro
osud zem úasti žádné nemla,-^'') Strana radi-

kální spáchala tedy nejhorší chyby politické,

jaké jen spáchati bylo lze, když šetila šlechty,

ba dovolila jí vládnouti mezi sebou, a mšany
a sedláky si odcizovala a sužovala, tebas byli

pirozenou její podporou. Její pád byl nutný, ne-

bo pestala dávno státi za mínní a poteby
lidu, z nhož sama byla vzrostla. A mnozí z nich

skuten postehli tyto híchy 5vé strany, jak

ukazuje podivuhodné doznání shromáždiní tá-

borsikého z r, 1434, Tu bez obalu prohlašuje kon-
šel táborský: »pozbyli jsme náklonnosti lidu,

zvlášt lidu pracovního, jejž jsme obtížili dan-
mi,« A s druhé strany kára se velice oste, že

dvovali šlecht a nemoude spojovali se s ry-

tíi, »kteí lepší chtjí býti nás«,"^'') Toho mu-
síme se budoucn chrániti, abychom ani v rad,
ani v kterém jiném úad netrpli šlechtic a

urozených lidí, aby nás nemohli zas podvádti,
jak inívali dosud,«"")

Stesk tohoto muže nabývá však pro nás tím

vyšší zajímavosti, an oznamuje, že starý blouz-

nivý duch stále ješt trvá i za pomr zmn-

"") Srv. zejména místo u Höflera I. 93; str. 566; 587.
"*') Dovídáme se za této píležitosti, že »in nostris

secrctissimis consiliis« už dávno bylo osnováno vyko-

enní tchto nebratrských živl.
»*") Mon. conc. I. 529 a dále.
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ných. Smlé fantasie jejich ovšem podstatn se

liší od myšlenek chiliastických z prvních let;

nejedná se už o pozemský ráj, nýbrž o zápas

o nejvyšší politickou moc, pi emž navrhuje se

z ohledu ßa skutený stav vci jistý postup po-

dle plánu a nadje v divy ponechává se úplné

stranou. eník poukazuje na to, že pomry, jež

zdají se práv nepíznivými, brzy se zmní;

potom se mají Táboi, do té doby ovšem

smírn se tváíce, náhle vrhnouti na nepátelské

pány, pobíti nebo vyhnati je i jiné odporníky a

potom svolati snm, aby na nm po svém í>ání

ústavu zmnili. »A tam chceme ty z našich do-

savadních stranník, kteí jsou nám podezeli

anebo neužitení, rovnž mezi námi pobíti a vy-

hubiti.« A budou-li míti echy iednou úpln

v moci své, bude jim snadno z nich nejdíve sou-

sední a potom vzdálenjší zem si podmaniti,

»Nebo tak ped tím to byli uinili ímané a tím

opanovali celý svt.« S tím spojeno je hrozné

napomenutí, aby se Táboi onoho pirozen ne-

odvratného krveprolití nelekali.-")

Podle jména jest ovšem i ted ješt vlastním

cílem znovu zaíditi a vyplniti zákon boží."')

Fakticky však se chopili docela vážn myšlenky

o svtové íši táborské, již by ídili z ech; a

výtka konservativce, že totiž táborství nechce už

bojovati za svaté pravdy, nýbrž za své svtské

panství, své zboží a užitky, a že si chce zajistiti

absolutní neodvislost, jako byla neodviislost íše

ímské, nejeví se býti bezdvodnou.'") Zárove

^**7Mon. conc. I. 532/3.

] Tamtéž passim; str. 536.

"*») Tamtéž 535; arch. . III. 439.
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vidíme zeteln, že radikální strana nespokojuje
se s ipanstvím v echách, nýbrž že hledí si poli-

tiky dobyvané, jejímuž provedení bránila ni-

koliv skromnost, nýbrž jedin vnitní rozvrat hu-
sitství.

*

Vidli jsme, že ideje svobodomyslné, jež

Táboi hlásali, došly v praktickém život platno-
sti mrou pranepatrnou. Utrakvisté však už od
zaátku byli mnohem dále od sociálních a poli-

tických novot a nedovolili nikdy, aby ony roz-
kladné theorie u nich zavládly. Ale prese vše to

psobilo táborství na Prahu a pedevším na
tístavní její život. Radikálové nkolikráte sna-

žili se zmocniti se hlavního msta, a to jak po-
mocí svých pražských pívrženc, jejichž pe-
chodná vláda byla však uiž r. 1422 pro vždy zlo-

mena, tak i útokem násilným; nepodailo se jim
ani to ani ono, a hnvivý úmysl jejich zniiti, co
sami držeti nemohou, nedošel taiktéž provedení.

Palacký právem oznauje prvotní postavení
Prahy uvnit husitství jako hegemonii. »Hlavní
msto koruny eské« tvoilo za prvních let hnutí

pevné stedisko všech pívrženc nového smru,
jmenovit od r. 1421, kdy znané ásti ostatních

královských mst bylo se spojiti s ním na obranu
ty artikulí, i, jak pražský kroniká dí, »pod-
dala se iBohu a Pražanm«.^") Tato msta
sdružená, která po píkladu hlavního msta stala

se husitskými a byla pyoeštna, vstoupila s ním

'"") Höfler I. 455: seque deo et Pragensibus subdunt.
— (Dodatek z poznámek Bezold.:) Srv, tituly Prahy:
>'Velebné mésto« (Arch. es. VI, 397), »slavné msto«
(tamtéž 398J.
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v pomr odvislosti, který je zbavoval skoro vše-

liké samostatnosti a na p. osazení všech úad
mstských Pražanm do rukou vkládal.-") Svo-

body a práva ostatních mst mly zstati jen po-

tud nedoteny, pokud nenesly v sob »skvrnu

smrtelného híchu«. Poslyšme vlastní slova, ji-

miž se msto áslav spojuje s Pražany:

»Slibujeme , , . a toho krále Sigmunda za

krále a pána ddiného této koruny eské pro

jeho nehodnost nikoli nejmti ani pijímati, než

jemu isie vedle toho msta hlavnieho a všech

jich ipomocníkóv protiviti, dokuidž na j dále stá-

vati buide, a ižadného jiného za krále této koruny
nepijímati, kohožby msto Pražské hlavnie

svrchtip-sané s svými pomocníky nepijalo v a-
sech budúcích, kolikrát by toto královstvie skrze

zbavenie krále osielo; slibujíce dále ižádných

úedníkóv v mst našem nepijím^ati, ani pod n
slušeti, než ty, kteíž nám od pánóv Pražských
vysláni, dáni a usazeni budu, v ty slušeti a jich

poslušní býti jmáme, požitky dieve na krále a

úedníky jeho spravedliv sluše jícími zietí a

hledti, nikam z zem v nižádných pech • na

vyššic právo sie neodmietajíc ani odvolávajíc,

beze všeho odpieranie, tak dlúho, donižby pán
buoh všcmohúcí této korun esiké pána a krále

neidal.«"")

Praha zaufjímala tedy vi imto mstm
postavení s mocí pímo královskou, Pipote-
mc-li k tomu ješt etné spojence šlechtické,

-") Arch. . I. 201 a dále; Pal, Urk. Beitr. I. 78; 90;

123 a dále.

"") Arch. . I. 203,
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kteí se zavázali hlavnímu mstu brannou po-
mocí,^^^) anebo formáln do jeho služeb vstou-
pili, jest pochopitelno, že purkmistr, rada a oibec

pražská, i krátce eeno páni Pražané, byli po
jistou dobu oficieln dokonce v ele veškeré
strany husitské.^"') Ve snesení snmu áslavské-
ho a v jiných veejných aktech stojí p^ed pány.
Mimo to byla a zstala Praha církevním ste-
dem pravovrného husitstva a sídlem theologie

utrakvistické a její správy cíkevní. Spis proti

bludm táborsikým jmenuje Prahu »matku mst
v Israeli, msto vdní a matku pravdy«,^*®)

A sami divocí Bratí Žižkovi ostýchali se pro-

vésti zniení tohoto velikého Babylonu, jež byli

díve bouliv požadovali.

Dle domnnky Palackého, která jest jist

správná,^"") vzniklo v onu dobu nejvtší vážnosti

a moci v Praze tak zvané právo sobslavské,
které vydávalo výstední tužby mnohých ctižá-

dostivých husit pražských za ustanovení 12, sto-

letí, Pražiský purkmistr jeví se dle nho jako

vlastní hlava zem. Pejímá za bezkráloví vládu
na sebe a porouí všem, i nejvyšším, úedníkm;
svolává stavy k volb nového Iknížcte a s praž-

skými mšany rozhoduje za rovnosti hlas. Ba

'") Pal, Urk, Beitr. I. 77: cum tota potentia — assi-

stere et totaliter adhaerere. — (Dodatek z pozn. Bezold.:)

Srv. k tomu trest, urený na odboj proti »mstu hlav-

niemu koruny království« v Arch, es. VI, 397.

=*") Srv. Arch. es. III. 226/8; 240; VI, 398 a násl,;

Cochlaeus historia Husit. 198; Pal. n. u. m. 78.

'") Prochaska str. 312.

"•) Palacký, D. III. 182 (2. vyd. III, 2, 45); aov.

asopis Mus., I. 3, 31—36.
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jeden lánek výslovn zajišuje pánm, mstm
a obyvatelm zem právo, aby se vzbouili proti

nepravému anebo nehodnému knížeti a souste-

dili se okolo hlavního msta jako zákonného
stedu v podobných pípadech.-^^) Máme tu ped
sebou program rozhodn demokratický, s nímž
praví utrakvisté jist nesouhlasili. Ale s pádem
krátké ovšem vlády strany táborské v Praze
hroutí se i doba pražské hegemonie, V jinou for-

mu pojímá tyto snahy souasný polemický spis

katolický,^"'-) který Pražanm podkládá úpln
vypracovaný program: chtjí prý pomocí nižší

šlechty a lidu, placených z církevních poklad,
uiniti si msta a hrady poplatnými, z pán na-

dlati vasal a krále snížiti až na postavení be-

nátských dož; Praha chce se státi druhými Be-
nátkami, »paní všech«.

Tyto smlé sny brzo zmizely, když Praha
oddálivši se od Tábor, vydala se na pospas vli-

vm panským. Za tchto zmn politických do-

znaly pochopitelným zpsobem i vnitní pomry
hlavního msta nkolikerých zmn. Správa Sta-

rého a Nového msta zstala arci rozdlena,
v rukou vlastních purkmistr a rady. Ale za

mnoha pípad ukázalo se nutno jednati spo-

len, zejména za dležitých politických udá-
lostí, Z toho vznikla správa t. zv, »veliké obce«,

t, j, veškerenstva všech pražských mšan a

^') Jakkoliv je forma rt tchto hrubá, nejdou je-

jich pretense pece podstatn o mnoho dále než poža-
davky listiny áslavské, uvedené shora,

") Litera de civitate Pragensi, nejspíš z roku 1421,

u Höflera II. 315.

Knihovna Roíhleiiú.
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emeslník,-'^) která provozovala po njakou
dobu nejvyšší vládu bu s radou nebo í bez ní.

Psobením demagogického knze Jana provedlo
se na as i splynutí obou rad mstských,
(1421.)-^^)

"Rovnž za boulivých dob stavn bý-
val v elo veškeré branné moci mšan a naja-
tých zástup mstský hejtman. Za vnitních krisí

shledáváme nkolikráte veškeru vládní moc vlo-

ženu do rukou hejtman svobodn volených
z obce, ba jednou vidíme ji svenu hejtmanu je-

dinému, A i když »celé a veškeré msto Praha«
bylo znovu nuceno rozdliti úady, zstala pece
velice dležitá správa píjm mstských spo-
lená, -^^)

Vláda »veliké obce«,"^*') jež nesla patrný
ráz demokratický, rozšiovala se na nejrozmani-

^) Srv. žaloby katolického polemického spisu u Höf-
lera IL 313, kde mezi jiným poukazuje se na starou ústa-
vu, v níž »suberant mechanici tabri, penestici, n o n 1 e-

ges edebant«.
"'^] Höfler I. 480: 30. ce. volilo Staré a Nové msto

po 15 konšelech, »ut hi simul tamquam unius civitatis

consules — majores causas diffiniant«. Srv. Arch, , I.

206. Listina z 5. února 1422, jež vliv Janv odstranila,

stanovila, že v obou mstech rady staromstskými i novo-
mstskými osazeny býti mají; Arch. . I. 211. — (Do-
datek z poznámek Bezold.;) Srv. »všechna rada msta
Pražského« v Arch. es. VL 406 (listop. 1422). R. 1421
vysláni byli dva konšelé jako hejtmani k vojsku Pražan
(Arch. es. VL 396).

""') Arch. es. L 211.
'^'j První listinnou zmínku o ní nacházím v listop.

1419. Urk. Beitr. L 11; potom v ci. 1420, Höfler I. 380;

Arch. . III. 217; poslední r. 1427. Arch. . I. 220; Urk.
Beitr. I. 520. Srv. ostatek Urk. Beitr. . 610 (íjen 1429).

R. 1428 rozdlily se obce již patrnji a jednání o veli-
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tjší pomry. Rozhodovala o politických otáz-

kách, ba i o vcech náboženských, ale zabývala

se i drobnými pedpisy policejními. Praví se vý-

slovn, že jí píslušelo právo nad životem i smrtí

a právo volného obsazování úad mstských ;^^^)

ba jmenovala s purkmistry a radou i zemského
podkomoího-^^) a sahala tak po výsad krá-

lovské.

Stojí za práci vyzkoumati, jak užíval své

moci lid hlavního msta. Zachovaná snesení »ve-

liké obce« zabývají se pomrn nejastji »od-

bhlými« a jejich statky a majetkem duchoven-

stva, t, j. s nejznamenitjším ziskem, jejž byla

revoluce vynesla svým pívržencm; byla to jist

nejdležitjší otáztka pro suverénní lid, pro mno-
hého jednotlivce bez pochyby otázka hlavní, Jalc

známo, opustilo veškero nehusítské obyvatelstvo,

velikým dílem Nmci, k zámožným kruhm m-
šanským patící, ped anebo za obléhání Prahy
v lét 1420 msto, a to bu dobrovoln nebo
z donucení,-'-') 26, ervence prohlášen byl nález

obecní, že ti, kdož za doby obležení byli utekli,

tebas díve odpisáhli, že budou pravdy boží

hájiti, jsou zrádci; v jejich domy a zboží uvá-

zala se obec >>ddin jako pravý pán a ddic
spravedli\'ý a nápadný takových dom a všeli-

kých spolených otázkách svily výboru z dvou staro-

mstských a dvou novomstských mšfan; setkáváme
se zde a pozdji se dvma celými i velikými obcemi.

Arch. . I. 220, odd. IV, 383.

=") Höfler I. 497.

"') Arch. . I. 218.

"") Höfler I. 354/6; 366/7; 370.
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jakého odbhlého zboží«,-*'") Tyto domy, dvory
a pozemky se vším píslušenstvím a s platy, ja-

kož i saekularisované statky církevní prodala
nyní obec,-") a to dle druhého nálezu obce la-

cino onm, »kteíž viece v boji božím a k obec-
nému dobrému v prolévání krvi pracovali«, -*^^)

Zpsobem pochopitelným dostali se tím u veli-

kém potu v držení dom a pczemk lidé z niž-

ších stav, zejména emeslníci, a i mnozí z ven-
kovských spojenc, z vesnických bojovník bo-
žích, zapomnli na komunistické své zásady a li-

bovali si jako majitelé dom ve »velikém Ba-
bylone«,-^^)

Zdá se, že bylo pokládáno za nutno, aby
onen nález o odbhlých se opakoval a piostil;
i prohlásili ješt jednou, »aby byli jmni a
držáni vn za bezectné a za písežníky kivé
a ztracence všíe obce tohoto msta« --''^) Boue
z 1, íjna 1422 pivodila znova odbíhání, tento-

kráte pívrženc táborských, proti nimž podobný
postup zvolen byl,'''^)

Obce ovšem pocítila za krátko, že sama nej-

=*") Arch, . III. 217; Urk. Beitr. I, 44; znova r, 1424,
tamtéž 360 a dále,

"") Höfler II. 287 a dále. Srv. Zöllner n. u. ra. 51,
"^) Arch. . IV. 382; srv. Höfler II. 299, kde obec

dává dm s vinicí rytíi Hlasu z Kamenice, »propter
servitia et damna — in promotione legis divinae — per-
cepta«.

^") Höfler I. 367: domus — advenis et aliis deputa-
bant; srv. Windecke u Menckena I. 1153, Höfler II. 291

zmiuje se o darování dvoru »per communitatem campe-
strem et Pragae existentem«, tedy vojskem táborským!

"") Srv. Arch. es. IV. 383 (5. dubna 1421) a I. 215
(30. kv. 1422). Urk. Beitr. I. 360 sq. (záí 1424).

""] Tamtéž 216 (3. íjna 1422),
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he pochodila za takového nakládání se statky

a právy, jichž nápadu dostati se mlo vlastn
prospchu >^^obecného dobra«, O lehkomyslnosti,

s jakou rozhazovalo se lehko nabyté jmní ve-

ejné, svdí pozoruhodný nález, »v dvory, v do=

my a v jiné vci, v pivo, v uobilé na obec spadlé,

aby sie ižádný sám od sebe neuvozoval,«-'^'*^)

Pedevším jevila se pozdji snaha napraviti pí-
liš laciné odevzdání statk vícím kupcm. No-
v jmenovaný podkomoí ml dodaten odhad-
nouti prodané dvory, a majitele, který by nechtl
zaplatiti dodaten žádaný poplatek, vyhostiti,

arcif vrát mu náklady, které mohl prckázati,"'^^)

Témuž úedníku svena byla správa všech stat-

k církevních, jichž se byla obec zmocnila, a sice

ml ji vésti »obyeji dieve od králuov eských
zjednanými a usazenými«!-"'') Nebo dosud, do-

znává jmenovací list, inila neádná správa

tchto statk jejich zužitkoA'ání ve prospch zá-

kona božího a mst pražských tak íkajíc úpln
nemožným. Pozdji odhodlalo se Staré a Nové
msto k rozdlení obecního jmní. -''**) Pece však
za tchto opatení výslovn zaruila obec trva-

lou právní moc dlužních zápis, vydaných na
konfiskované statky, pokud zaneseny byly do
knih mstských.

') Tamtéž 217. Tento zákaz zmiuje se specieln
o vzetí piva.

*") U Höflera II. 300 iní konšelé a obec, dávajíce
statek novému majiteli, podmínku, aby se shodl s dosa-
vadními držiteli, kteí byli dotyné statky od obce kou-
pili, o navrácení podacího (arra).

="*) Arch. . I. 218/9.

"") Tamtéž 221.
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Ostatn jeví se vzhledem na zacházení
s rentami váznoucími na statcích tch jakési ko-
lísání, R, 1421 zrušila obec všecky dluhy vzící
na propadlých statcích, o nichž ped útkem
soudn nebylo rozhodnuto; nedlouho potom na-
ídila, aby všecka zatížení statk vnými úroky
pestala, ale nynjší majitelé takových stálých
rent aby jistiny své hotovými penzi dali si vy-
platiti,-^'') Pozdji, jak jsme vidli, byly regi-

strované zápisy z toho pece znova vyaty. Ale
ješt r. 1430 prohlašuje rada a obec Nového m-
sta, že všecky neregistrované zápisy úrok na
statcích, jejichž lhta amortisaní promeškána
byla, jsou neplatný, a poznamenává, že byly
pramenem etných a prudkých spor a roz-

tržek,^'^)

Všecky tyto nálezy ukazují na asté stídání
majitel a na právní nejistotu nemovitostí, jež

škodliv psobila jak na cenu a stav statk tak

i na finance mstské. Nebo s penžnictvím bylo

to už beztoho bledé. Staré legální místo min-
covní, Kutná Hora, bylo až do konce dubna 1421

ješt v rukou katolické strany a pokojný ob-

chod s cizinou byl tém úpln perušen, Z nou-

ze zaídili Pražané novou mincovnu ve svých

zdech, jež pracovati^'"] mla »ku pomoci sob
(Pražanm), k vysvobození zákona božieho a

k obran zem koruny eské«, Když pak se

vzdala Kutná Hora, byly k disposici mincovny
dv. Ale pes to slyšíme bezprostedn po tom

'") Tamtéž 206; IV. 382.

") Tamtéž IV. 384/5.

'") Tamtéž I. 206,
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stesky na veliký nedostatek penz. Pražský
vrchní písa vidl se nucena v Kutné Hoe, v mí-

st bohatých stíbrných dol, shánti potebnou
hotovost na zaplacení žoldu a na jiná vydání

u osob soukromých,'") ježto souvrci doly špat-

n vedli, že nieho nevynášely. Tím ovšem uvalil

na obec pražskou znaný dluh.

Ale nejhorší bylo, že práva mincovního
mnozí se zmocovali a že falšování penz stále

se vzmáhalo. Dovolili si Pražané raziti peníze

ze stíbrného a zlatého nádobí kostelního, bylo

dosti nesvdomitých lidí, kteí dali kuchyskému
mdnému nádobí putovati do razícího stroje a

zemi zaplavovali falešnými penzi vší možné po-

doby. Netrvalo dlouho, dostavil se náek pod-
vedených,-^^) Hlavní msto pedevším utrplo
»veliké a nenabyté škody« ,-^^) ježto nové peníze

jeho -touto neplechou pirozen strašn byly stla-

eny, akoliv veliká obec horliv vystupovala

proti pokoutním mincovnám a svým penzm
ustanovila nucený kurs pod ztrátou statku

i hrdla, -^'') Ostatn už snm z r, 1423 prohlá^sil

opt Kutnou Horu za jediné místo mincovní,-^^)

Správa veliké obce tedy nepovznesla hmot-
ných zájm mstských. Ale ani po njakém
zvláštt svobodném vývoji mnoho stop není. Na

"") Tamtéž 208—9. Pozdji svolili husité kutnohor-

ští, aby bývalí nmetí a katolití horníci byli v obec
znovu pijati, aby povznesli opt práci v dolech. Pal. D.

III. 3, 253 a dále.
"-) Pal. D. III. 2, 299; srv. asopis Mus. V. 390.
*") Arch. . I. 222.
="*) Tamtéž 213, 215.
'"] Tamtéž III. 244; srv. 420 (k r. 1435); II. 381

(k r. 1437). Palacký, Urk. Beitr. II. 420 (k r. 1434).
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»práva a svobody«, jež, jak se zdálo, chtla
první doba boue a návalu zniiti, kladli pozdji
jejich noví držitelé nkolikráte se zálibou d-
raz;-") i ve správ se opt uplatovalo prová-
dní starých zvyk a ádv,-'°) Právem pozna-
menává nmecký djepisec, že nejednalo se

o reakci proti výsadní soustav, nýbrž o zaba-
vení výsad.^*°) Rozhodí husitští a mezi nimi dva
vdcové radikál vyslovili se za sporu mst
pražských pro další trvání jejich práv a svobod,
ád a ustanovení, od císav a král pocházejí-

cích. A jako privilegia mnila majitele, tak m-
nili sedláci své pány; shledáváme, že Pražané
bez rozmýšlení rozdávají úroníky se dvory, ba
dokonce i jednotlivé lidi zapisují na službu i uži-

tek,-^^) Jest nemožno najíti v praksi tchto lidí

njaký rys liberální.

Už ped výbuchem revoluce zbavena byla

Praha svého karakteru svtového, když po od-

chodu Nmc zpustla její vysoká škola. Potom
zaplašila rozpoutaná boue veliký díl zámožného
mšanstva, obchod a styk s cizinou uvázl, pda
i peníze pozbyly ceny a všechny prameny bohat-

ství byly na vyschnutí. Za to neposkytla náhrady
vymoženost samosprávy, jež byla oproti tomuto

=") Arch. es. I. 221/4, St. letop. 77 pozn. R. 1434

zniili Novomstští Staromstským všechna privilegia a

dosadili jim radu. St, letop. 89.

"») Arch. , I. 209; 218.
^"j Lippert v Mittheilungen des Vereins für Gesch.

der Deutschen in Böhmen V. (1867) 179. Srv. Höfler

II. 338.
"') Srv. Höfler 11. 288; Curia — cum colonis ac

pertinentiis; 295: curia araturae cum incolis; Arch. ,
I. 225/6.
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hmotnému rozkladu bezmocná a politicky beze
vší opory. Veliké obce dalo se rovnž tak dobe
zneužíti ku zízení utrakvistické inkvisice, jako

byla obec povolným nástrojem v rukou litev-

ského prince a jeho šlechtidkých stranník na
utlaení všech politicky podezelých. Snadno po-

chopitelno, že pražská hegemonie jen na krátký
as potrvala.

Ani o duševní pevaze hlavního msta ne-

mže býti v tuto dobu už ei, Jjest smšno, když
utrak\istití misti Prahu poád ješt zovou
»mstem vd«. Universita byla už r, 1409 tako-

ka zniena ;^*^) za války konala arci nkolikráte
slabé pokusy, aby se udržela, ale co mlo zna-

menati nkolik universitních akt, jež tu a tam
byly provedeny, kdyžt strana táborská poža-
dovala buto úplné zrušení vysoké školy, nebo
aspo upravení svobod a stanov dle zásad evan-

gelidkých,--') Omezený duch pražských mistr
mohl zrovna tak málo ospravedlniti nároky Pra-

hy na nadvládí, jako špatná správa pražské

obce.

Povznesení mšanstva, jež nebylo ani

v Praze trvalé, nelze naprosto oekávati od od-

vislých mst, která na konec se ostatn všecka

pimkla ku radikálm a spolu s nimi od šlechty

byla zniena, (1434,)-^*) Ovšem ani snaha mst
úastniti se vtšího scudu zemského, nem.b

"") Srv, pojednání Tomkovo v asopisu Mus, XX.
(1846) 212 a dále.

^*'') Srv. Monum, hist. univ. Pratensis I. 2, 1 a dále;

Höfler I. 524.

"^) Srv. Pal. D. III. 3, 161.
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úspchu,^®*^) akoliv uhájila si svých privilegií

stejn jako msto hlavní, »Stará nmecká práva
mstská vládla potom jako ped tím v eských
mstech,« poznamenává Lippert;"^'^) na konec
ani Tábor nevdl nieho lepšího, než vyprositi
si od císae Sigmunda majestát se zlatou peení
a co možno nejvíce práv a výhod.*-')

Zbývá ješt íci nkolik slov o stavu, který
na konec jediný z velikého onoho hnutí prospch
ml. eská šlechta, jež už za Karla IV, byla
mocna, za Václava pemocna a ve výhradním
držení nejvyšší vlády zemské, byla ješt za živo-

bytí Husova vtšinou naklonna novému uení,
jehož vniknutí mezi lid venkovský pedevším
pomáhala prostedkovati. eští páni byli první,

kteí se prohlásili za ochotny, opovrhujíce všeli-

kou bázní a ustanoveními lidskými, hájiti zákona
božího na život a na smrt, kteí pohostinn pi-
jímali proklaté knze husitské a slavnostn za-

vádli svobodné kázání a podávání kalicha.^^*)

Souasn se postavili v elo národního hnutí, jež

ovšem smovalo zvlášt proti nenávidným n-
meckým mšanm a sedlákm a jejich výsadám,
omezujícím panství šlechty.

Bezcharakterní a zištné chování, jež provo-
zovali mnozí a práv velice vynikající lenové
stavu panského za revoluce, iní pochybno, ne-

mla-li i ona horlivost po oprav náboženské

^) Tamtéž 250.
"*") Na udaném míst 193,
^') Pal. D. III. 3, 240 a dále.
™*) Srv, Tomaschek n. u. m. 9; Chlumecky, K. v,

Zíerotin, 5 a dále.
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asto velíce svtské pozadí. Ondej z Brodu,
jeden z nejbítích souasných kritik husitství,

odhaluje nepkné plány, jež si, jak praví, vy-

myslili nkteí, ne všichni, z pán. Tito pánové
vzpomenuli si, že stav mstský, duchovenstvo a

královská komora vyniká nad n jak kapitály,

tak držbou pdy. Jest tedy teba hnáti vc tak

daleko, aby se mšané pro novou svou víru proti

králi vzbouili- »A to pak jde, jak chce, my bu-
deme míti prospch v každém pípad a rozd-
líme se budto o statky duchovenstva anebo m-
šanstva,« Svolí-li král k saekularisaci, bude z to-

ho pedevším šlechta koistiti, Neuiní-li toho,

vznikne obanská válka, za níž lze službu vojen-

skou dráže prodati a píležitostn i zaokrouhliti

náležit svj statek,'"®) Tebas vypadá tato spe-

kulace na obecné neštstí tak nestydat, nedá se

pece popíti, že mnozí ze šlechty eské jednali

dle tchto zásad a i svou náklonnost ke kalichu

draho si zaplatiti dali,-®") A jest charakteristické,

teme-li pražský onen lánek o svtském ma-
jetku duchovenstva jednou s tou malou zmnou,
že takový majetek velikým pánm svtského
stavu jest na škodu,-®^)

^"), Höfler II. 347.

'•*) I Palacký to naznauje (D. III. 2, 146), akoliv
soudobou eskou šlechtu celkem píliš pízniv posuzuje.

"*') Tak cituje jej traktát z r. 1421. Cod. lat. Mon,
5411, list 100a: Multi sacerdotum et monachi dominantur
iure civili super dominio magis corporali contra ordinem
suum sacerdotalem et in detrimentum magnorum domi-
norum terrestrium in statu seculari existencium etc, Srv.

Arch. . III. 215, kde brachium seculare peloženo jest

»pánóm stavu svtského«. — (Dodatek z pozn. Bezold.:)
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Zdálo se, že vystoupení táborství a vznik no-
vého nerytíského válenictví budoucnost šlechty
eské postaví na nejisto. Ale vyložili jsme prá-
v, jak se vc v praxi docela jinak utváila, a jak
Pražané a Táboí zniením mocného nmeckého
mšanstva a utlaením selského stavu šlecht
výten do rukou pracovali. Pokleslý blahobyt
mst a bídné pomry lidu venkovského a i osla-

bení duchovenstva a království prosply nemálo
rostoucírau vlivu veškeré šlechty eské, a už byla
husitská nebo katolická, Starovrní páni a rytíi
mimo to se pranic neostýchali hromadn si dáti

zapisovat nejen regalia, nýbrž i statky církevní,

proti jejichž saekularisaci bojovali,"^-)

Nejvtšího dosahu politického bylo však po-
stavení šlechty a stav husitských vbec k moci
královské, postavení, jež právem protivníci na-
zývali rebelií, Konservativní husité, pedevším
šlechtici, toho však nepipouštli, nýbrž stavli
se na pdu eského práva státního. Poukazovali
ast ji, Ž€ Sigmund nebyl ješt voleným a koru-
novaným, králem eským, nýbrž jen požádaným,
když mu odepeli uznání,-^^) Pi tom zapomínali,

že už dávno, a i po smrti Husov, uznali jej za
ddice trnu, -^*), že mu dále v prosinci r, 1419
v Brn slavnostn holdovali, "^''^^) a echy konen
že byly íší ddinou, nikoli volební. Ale stavové

Srv. i citát z Murnera u Jensena, Gesch. d. deutschen
Volkes II. 192 (str. 195, 16. vydání).

= '-) Pal. D. III. 2, 148/9.

'"') Arch, e. III. 210; Pal. Urk. Beitr. I. 41.

=°') Srv. Pal. D. 531; 551; 583; i Urk. Beitr. I. 36/7.

""') Srv. prohlášení msta Kadan v tomto smyslu,

Pal. Urk. Beitr. I. 26,
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husitští byli královštjší nežli král sám; oni dle

vlastních slov svých si pedsevzali hájiti koruny
eské, jejích zájm a práv proti zákonnému je-

jímu ddici, který se byl ukázal býti nejrozhod-

njším nepítelem království a národu. Pi tom
výslovn apelují na povinnost vrnosti ku ko-

run a národu,'-^") mlky míjejíce právo ddi-
ného nápadníka. Tím odlouili korunu od dy-
nastie a vydali ji ve výhradnou moc stavm —
a už to vyslovili í nikoli, echy poínaly se

tehdy mniti v íši volební; pamflet husitský na
Sigmundovo korunování r, 1420 žádá pro krále

pímo jednomyslnou a kanonickou volbu a sou-

hlas mst, pán a cbcí'^') a odvolává se na sta-

rodávné právo. Titul postulovaného krále pe-
nesli potom na velkoknížete litevského, když byl

veliký snm husitský v áslavi prohlásil, že Sig-

mund uinil se nehodná ddiného práva na ko-

runu eskou. K volb však po dobu, o niž se

jedná, nikdy nedošlo.

V tato léta bezkráloví — kralování prince

litevského zstalo totiž i po tu krátkou dobu
pouhým titulem — spoívala veškera moc státní

na snmu, na nmž zasedali a hlasovali páni,

rytíi, panoše, msta a obce. Snm nkolikráte

úastnila se i strana katolická; stranníci královi

nepromeškali dobré píležitosti spolupsobiti na

zvýšení moci stavovské, jako nepovrhli tím, aby
cd krále nebo cíkve brali statky, ovšem, zpso-

'**) Arch. . III. 210 a dále,

*") Höflei II. 326; srv, i právo sobslavské a vy-

zvání v básni z r. 1420 ku volb jiného krále. Pal. D,

ÍII, 2, 179, O pozdjší státoprávní theorii, o králi vole-

ném a zárove ddiném viz tamtéž IV. 1. 335 a dále.
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bem nejsprávnjším. Samostatnost moci sn-
movní petrvala revoluci a dala ústav eské
ráz podstatn rozdílný,^^*) Zajímavý jest stí-
davý pomr stav na snmích, který nejvýzna-
nji zraí se v složení stavovských vladaství.
S poátku mžeme vytušiti pevahu živl mst-
ských a radikálních.-^'') Ze 20 vlada, do jejichž

rukou vložil snm áslavský na krátkou dobu
nejvyšší moc vládní, patilo po pti vysoké a

nižší šlecht a ostatních 10 mstm a obcím.^*^**)

Naproti tomu bylo ze dvanácti vlada, jež vo-
lil katolickoutrakvistický snm- r. 1423, 10 ze
stavu panského a 2 z rytí, akoliv jménem
byli zástupci obcí eských. Dvakráte pak shle-

dáváme, že byla vláda svena jedinému vla-

dai, jemuž k ruce bylo nkolik rad a ást ve-
ejných píjm; první v úad tom. byl princ Ko-
rybut r. 1422, jako místodržící velikého knížete,

a v rad jeho byli vedle pán i tyi zástupcové
msta Prahy,""^) Po druhé jest jím pán eský,
který ml mJti veškeru výkonnou moc, dle vý-
roku Palackého na zpsob pedsedy eské re-

"') Srv, Grünhagen n. u. m. 287.

'"") Rymer, Foedera etc, inter reges Angliae IV.

4, 63: there is a grete Pov/er of hem, bothe of Lordys,
knyghts and Squiers; bot the grettiste Power is
of Communers. (List králi angl. ze Svídnice z 28.

dubna 1420.)

'*') Pozdji r. 1431 volili ješt jednou 12 správc
ze všech stav, ale jest neznámo, jaký byl tu pomr; srv.

Höfler II. 596 a dále.

"") Arch. . I. 215. Týž kníže zaujímal od r. 1424—

7

ponkud jiné postavení jako »zvolený pán« Pražan s plno-
mocí ješt rozsáhlejší; srv. Arch. . I, 219; Urk. Beitr,

I, 373,



97

publiky/"-) Ale tato pechodná zízení republi-

kánská považována byla vždy jen za pomcku
z nouze; na zeteli zstalo pece stále králov-

ství, koruna, o jejíž blaho se starati platilo za
pirozenou povinnost stav.

Už tedy za války hrála šlechta, jež ze dvou
stav se skládala, na snmích úlohu velice vyni-

kající. Po bitv u Lipan (kvten 1434) zmizely

ze stavovského organismu »obce«; proti vysoké
a nižší šlecht však síly mst samých už nesta-

ovaly, inili-li si páni a rytíi nároky na polo-

viní osazení vladaství zenuského, na podzim
r. 1421, tedy v dob hegemonie pražské a sou-

stedného táborství, musila nyní pevaha jejich

nad msty utvoiti pomr naprosto jiný/"^) Pod-
statn jej podporovala ješt organisace krajská,

víc a více domácnjící, k níž i za revoluce pí-
klad dávali royalisté a ást Tábor, ovšem i do-

savadní ústava zemská. Zetelným svdectvím
úpadku strany radikální byl o novém roce 1432

nález snmovní, který sice proveden nebyl, aby
totiž zízení krajské s hejtmany, radami a samo-
statnou krajskou mocí vojenskou rozšíeno bylo

na celé echy,^"^) Ale ve snesení snmovním

'=) Pal. D. III. 3, 146.

^^) Z vyslanc svtských, volených v ervnu 1434,

byla tetina ze šlechty vysoké, tetina z nižší šlechty

a zbytek z mšanstva, Pal, III, 3, 175 klade draz »na

toto nové a písné rozdlení stav«. Stavovského rozd-
lení bylo však, pokud lze souditi, vždycky na snmích
písn dbáno a pomr šlechty k mstm jako 2:1 shledá-

váme už roku 1424; srv. Arch. , III, 249,

'"*) Mon, conc. I, 185; srv, Pal, D, III, 3, 28. Prokop
a Táboí správn vc postihnuvše, energicky tenkrát od-

porovali.
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r. 1433 opt shledáváme kraje,^"j Po smrti krá-
le Sígmunda a Albrechta skuten došlo k tomu,
že za dlouhého bezltráloví jedin krajské jed-

noty, šlechtou ovládané, pedstavovaly jistý

druh spoádaných zvláštních vlád.

Mnozí z nepátel husitství oekávali, že so-

ciální boj v echách úpln znií kacíství,^'^'^) A-
koliv pak tyto nadje nedošly úplného splnní,
zniila pece rozhodná porážka radikál mož-
nost, aby se v echách zakoenilo na poli církev-

ním svobodné badání v písmu a snášelivost ná-
boženská, v oboru pak správy svtské úast
všech na život politickém, A jako z mohutného
zápasu o bezmeznou svobodu náboženskou
vznikla tyranská a zubožená státní církev utra-

kvistická, tak zrálo ošklivé ovoce tuhé vlády
šlechtické za boj pánv a Bratí, Ale vedle
církve utrakvistické žila v bratrských obcích e-
ských nejlepší ást uení táborského, kdežto ze

smlého blouznní socialistického a z mocného
politického postavení radikál nezbylo nieho.
Šlechta vtiskla nohu svou na šíji sedláka, který
hloub a hloub klesal ve stav nevolníka, protože
ho už nechránila »nmecká práva«, jako díve.
Urozený byl »dobrým«, estným; každý jiný byl

mu sprostým »chlapem <',^^^) Dávno byla už do-

n Arch. . III. 413.

"") Srv. Kornera u Eccarda, Corpus histor. medií
aevi, II. 1267: maiores inferiorum et vice versa minores
superiorm mansiones destruxerunt — — sicque omnia
desperatione ^uadam diabolica indiscrete agentes se

ipsos depauperaverunt et regnum suum nobile ad nihilum
quasi redegerunt; srv. Höfler III. 169 pozn.

™') Srv. Pal. D. IV. 1. 536 a dále.
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znla slova, která na konci 14. století na srdce

kladl soudruhm svým šlechetný rytí Tomáš ze

Štítného, že pán jest na svt pro lid a ne lid pro

pána, že ti, kteí obtžují lid svými dávkami ne-

smírnými, nejsou pány, nýbrž tyrany. A i ze sa-

mé šlechty stžovali si rytíi a zemane na vlády-

chtivost pán,"°') kteí se snažili politická práva

svých nižších soudruh alespo zkrátiti, kdyžt
jich už nemohli úpln odkliditi.

Národnostní snahy husitské došly daleko

úplnji cíle nežli stránky, o nichž jsme dosud
byli uvažovali — ale ovšem zemi nepinesly také

spásy nijaké. Ponvadž však eská národnostní

otázka sáhá do století dívjších, jest nutno více

pedeslati o její minulosti, nežli bylo poteba
u myšlenek náboženských a sociálních.

Duchaplný kulturní historik^'^'^) vhodn jme-

nuje škodou djin nmeckých a neštstím pro

Nmce, že se dostaly echy, srdce Germanie, do
rukou slovanských. Ale jak energie slovanského

kmene v echách zdomácnlého, tak vasné jeho

pipK>jení k íši nmecké zabránily tomu, by e-
chy stihnouti mohl stejný osud, jako píbuzné
jejich soukmenovce v severním a stedním N-
mecku, Ale za stedovku, zejména bhem po-

sledních století, usadili se Nmci opt pokojn
v pozbyté zemi a domohli se v ní svou prací do-

'"*) Srv, na p. zajímavou stížnost na protahování
snmu, jež má za následek odchod šlechty statky mén
bohaté ješt ped zavením snmu, Arch. . III. 456.

^'°) G, Freytag, Bilder aus der deutschen Vergan-
genheit. I, 36 a dále.

Knihovna Rozhled. 8
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konce postavení privilegovaného, echy mají
tmto nmeckým osadníkm nekonen mnoho
dkovati. Oni jediní založili tam svobodné a moc-
né m.šanstvo a povznesli i stav slovanského
obyvatelstva venkovského, •") Bylo by velice ne-

spravediivo viniti je, že povznesli feudaiism, je-

muž se eská šlechta ochotn a ráda uila od
svých vzor v Nmcích a ne od pisthovalých
mšan a sedlák.

Ale tato tichá invase nmectva psobila ne-

jen tvoiv, nýbrž i boiv. Jí podlehlo slovan-

ské zízení župní, jí zdálo se, že podlehne po-
malu, ale jist i eský jazyk^^^) a eský mrav.
Zdálo se, že eská národnost, praví Grünhagen,
nutn sdíleti bude osud národnosti polské ve
Slezsku, Podle mého náhledu nelze s dobrým
svdomím popíti, že eská národnost v echách
mla pro, aby se dle sil svých tomuto nebez-
peí bránila — a že to uinila, jest jí jen ctí,

nikoli výitkou. Ale neštstím jejím bylo, že

nositelem národní oposice byla už naped šlech-

ta, která chtiv inila ná.roky na privilegované

postavení nmeckých pán a rytí, ale moc sta-

vu Stedního, jež byla jí na pekážku, snažila se

zase odstraniti,"")

Veškeru prudkost tchto odpor vyslovuje
rýmovaná kronika eská ze zaátku 14, století,

která vznikla z kruh nižší šlechty, nepátelské

**") Srv. Tomaschek n. u. m. str. 51, Tomek, Dje
Prahy, I. (nm.) str. 286.

"') Srv. stížnost Husovu na silné prostoupení ešti-
ny nmeckými slovy u Jungmanna, Historie literatury

eské 56.
'"') N. u. m. 285, Tomek, Gcsch. v. Prag I.
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Nmcm i mstm, a jež tšila se veliké oblib
až do doby reformace a rxkoiikráte ne neprávem
považována byla za pedzvst bouí husitských,

Buíež zde proto uvedena nkterá nejostejší
místa její, nebo jist se nesmíme domnívati, že

záš národnostní byla za výbuchu revoluce men-
ší nežli sto let ped tím, ale rovnž jest nemysli-
teino, že by trpkost rýmované kroniky mohla
kdy býti pekonána. Nacházíme tu vedle vzlet-

né ei vroucího vlastenectví a bitkých slov

hnvu i výbuchy záští pímo cynické. Stojí za
poslechnutí už, když dávný kníže eský praví:

»radji s chciu s esku sedlkú sniéti, než ciesa-

ovnu nm.eskú za ženu jmieti,«^^^) A ^noojuje
krásná slova; »Ve každému srdce po jazyku
svému, nmkyn nebude pieti liudu mému,« Ále
podle slov básníkových mají býti Nmci vvkoe-
rini a vyplenni ze zem »jako z zahrady kopi-
vy, jak epíky z koské hívy«, "^') A jak vyklá-
dá dje Sobslava velebeného jako vlastence?
»Kdež uziechu Nmce jdúc, jako na vlka zvo-

láchu, uši, nosy jim záchu, Ktož mu sto nosóv
(némeckých) snesieše, tomu sto hiven da-

dieše.«^^") Toto uezávání nos opakuje se a-
stji jako zpsob, jímž pravideln se projevovala
láiska k vlasti a od »múdrých« velebí se jako n-
co slavného-^^'^)

^") V, Hanka, Dalimilova chronika eská (Praha,

1849) str. 73.
"') Tamtéž 82; 126.
''•') Tamtéž 117.
''") Tamtéž 124/6; 143. Za dob husitských vrátili se

li tomu nejen v theorii (Sobslavské právo), nýbrž
i v praxi. Srv. Höfler I. 457; Scriptores rer. Lusat., nová
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Zajímavá jest skutenost, že eští Pemy-
slovci siili v echách nmectví, Lucemburkové
však že zastávali se eské reakce proti nmu.
Obé vyplývalo z doasné situace s nezbytností.

V dívjší dob bylo poteba, aby nové života-

schopné živly kulturní chránily slovanské echy
od osamocení a uvedly je v blahodárný styk se

západními sousedy, kteí byli dále pokroili.

Bohužel však nenastalo zdravé splynutí, nýbrž
Nmci stali se zvolna státem ve stát, privile-

govanou menšinou, jež stála vi vtšin cizí a
nenávidná. Karel IV, snažil se tedy zmniti ten

nepomr a obma národm stejn zadost ui-
niti; mimo to skvlá úloha, kterou provozovaly
echy jako ddiná zem císaova a teritoriální

vzrst »koruny« eské zvýšily jak národní pý-
chu ech, tak i rozhoení nad tím, že jako
vlastní a pirozený národ zem eské nemli
vtšinou míti anebo výhradn požívati výhod to-

hoto postavení. Nebo, jak twtom, tak ped tím

zstala královská msta po výtce v držení nebo
aspo pod pevážným vlivem Nmc — a praž-

ská universita byla rozhodn nmeckou vysokou
školou,^^^) na níž eský živel poetn a tím

i právním významem daleko «tál za cizinci.

Zde nejdíve vzplanul boj o víru a národ-

nost; Hus byl jak vdcem eských vlastencv,

tak i strany WÚclifovy,^^**) Král Václav pKDvolil

úsilí tohoto proudu, jejž i šlechta už podporovala

ada, I. 59; 172. Slezané ostatn nejednali lip. Srv, Höf-

ler I„ 474,
'") Srv, slova snmu kostnického. Pal. Doc. 649:

omnium studiorum Germanicae nationis illud maximum.
"'"] Srv. jeho prohlášení v Kostnici, tamtéž 177,
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a r, 1409 zmnil dosavadní pomr hlas v ten

zpsob, aby na píšt národ eský ml ti hlasy,

ostatní ti národové pak aby mli dohromady je-

den hlas, naež Nmci odešli z Prahy, Velice

význammo jest úední odvodnní tohoto opa-

tení; král prohlašuje, že povšechná láska k bliž-

nímu zásadn má se zachovávati, ale nesmí se

hnáti píliš daleko; národnost nmecká že v e-
chách vbec práva obyvatelského nemá, eská
však že jest pravou ddikou tohoto králov-

ství,^^^) Podle doslovného znní mlo se to

ovšem vztahovati jen na »národy« na universit,

na níž však »nmeckého národu« jako takové-

ho ani nebylo/'") Snadno lze si pomysliti, že

tak slavnostní prohlášení královo ani pro nestu-

dující Nmce v echách píznivý praejudic ne-

obsahovalo. Souasná obrana mandátu králova

nezstavujc nás pak na pochybnostech, jak vý-

rok onen ve skutenosti byl pojímán. Zde dále

rozvádjí se oprávnné nároky domácích a to

»pravých ech« na pednost a vládu ve vlastní

zemi. Mezi jiným pipomíná spisovatel, že v e-
chách beztoho byli jen eši a vnikání živl n-
meckých že jen nepokoje budilo. Bh že chce,

aby rzné kmeny bydlily vedle sebe nesmíšeny,
echové že by mli býti ve své zemi v právním
i politickém ohledu vbec jedin rozhodujícími;

»pestati musí onen zlozvyk, jímž ci-zinci v krá-

lovství eském strhli na sebe práva ech, «^-^)

To byly ei, které daleko šly za spory na uni-

"") Tamtéž 347.

) Srv. sofistické odvodnní tohoto výrazu tam-
též 355.

*") Tamtéž 355—363. Dle Palackého od M, Jesenice.
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versit: ony odpíraly nmectvu v echách opráv-
nnost existence vbec a hlásaly jeho odklizení

dosti zeteln za národní povinnost. »Pravý«,
plnoprávný »pirozený« ech jest jedin echem,
Každý neech v echách mže býti vlastn dle

práva trpn jen jako otrok vládnoucího náro-

da,""-) Drsnji a píkeji sotva dá se vyjáditi
zásada národnostní.

Ale v témž spisu vedle »práva« ech vy-
týká se i okolnost, že eští uenci vdním i na-

dáním nyní daleko vynikají nad nmecké.^-") To
vede nás ku kapitole o tehdejší hrdosti národní,

která však asto zvrhla se v domýšlivost niím
neodvodnnou. Na p, v nkolika aktech uni-

versitních z oné doby zachovaných; tu vynáší se

Praha nejen jako druhý Paíž a Jeruzalém, ný-

brž i jako msto boží, pesvaté, msto, nemající

sob rovného, které rodí lidi polobožské,^-*)

Píjmí svatosti penáší se pak na eskou obec
pražskou a na celý národ eský vbec,^^^)

To souvisí s tvrzením, jímž husité tak rádi se ho-

nosili, že žádný pravý ech nikdy kacíem nebyl

ani nebude.''"")

V manifestech a nálezích první doby revo-

"") Tamtéž 357: natío Bohemica debet in regno
Bohemiae regere nationes exteras, ipsis praesidere, et

eos tamquam servos incolarum compati,
'-') Tamtéž 362.
^'j Hoíler II. 111; 121; mluvili tak nejen husité,

nýbrž i katolití eši. Srv. tamtéž 155; 311.
"") Tamtéž na p. 121; fideles homines nostrae sacro-

sanctae nationis Bohemicae; 125: nostram communitatem
sacrosanctam Boemicam.

"«) Höfler I. 631; II. 121; 206—7; Pal. Doc. 280;

as. Mus. V. 391,
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luní projevuje se tenío vášnh-ý patrioíism ne-

ztenenou silou. Obrana ohrožené domoviny a

nárcdnosíí staví se po bok boji za zákon boží. Ale
nejedná se jen o život, nýbrž i o est; národu,

jazyku eskému, jak se pravilo, nehrozilo se jen

záhubou, ancbrž nejhorším zpsobem bylo mu
ješt spíláno. Všimnme si nepatrné, ale pece
význané skutenosti, že mezi trnácti žaiobný-

mi artikuly, které áslavský snm byl proti Sig-

mundcvi postavil, mluví devt \^"slovn o pohan
a zlehení zem eské a eského národa a že

první pK>žadavek stav týká se záchrany cti krá-

lovství.

»Všichni spanilcmyslní,« praví Pražané ve

svém psaní do Benátek (iO. ervence 1420),

>-mi}cvali ode dávna svou vlast a v poestném
boji nastavovali životy i hj-dla, jmní i krev za

vlast jako za své nejdražší; proto potrvá jim

u potomstva i po smrti slavná pamt jejich

jména.'-') A po druhé volají na své krajany:

»aby vy, jakožto statení rytiei, rozpomenúce

se na udatné otce naše echy staré, za svoji vlast

milovníky horlivé, i chtli se proti tomu zlému

postaviti,«^-'') Nenapadlo by jist nikoho tyto

projevy prohlašovati za fráze; nejskvlejší iny
a nejvtší obti dokázaly jejich pravdivost.

Hrdost na vlastní národnost, žárlivé stežení její

cti, radostná oddanost národní vci jsou zejmé-

na za prvních let válených charakteristickými

''') Urk. Beitr. I. 39.

'=*) Arch. . III. 213. (Dodáno z pozn. Bezold.) Sry.

listinu pražskou z r. 1421 o smlouvu s Lounskými (»zá-

kona božieho, cti jazyka eského a obecného dobrého

hájiti«). Arch. es. VI. 396,
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rysy hnutí husitského, které na každého neped-
pojatého pozorovatele uiní radostný a mohutný
dojem, A i pozdji, když boj stran husitských
zuil v útrobách vlastní zem, sdružili se Pražané
a Táboi, páni a sedláci, kdykoli se blížili cizí

nepátelé, a všecky zbran husitské zvedly se

proti nepíteli eské ei. eský huisita ml vlast,

na niž byl hrd; jak hluboko pod ním stály po té

stránce zástupy jeho nmeckých nepátel! A je-

ho srdce necítilo jen smutek z osobních nehod
anebo neštstí msta jeho, nebo vsi rodné — ono
chvlo se hnvem a bolestí, pomyslilo-li na po-

tupu jeho národu uinnou, v trpkém bolu želelo

utrpení a úpadku své staroslavné »zlaté« vlasti.

Ale ovšem eský husita domáhal se Itéto

zem též výhradn pro svj »jazyk« a všemi si-

lami usiloval o její úplné osamocení. První ve-

liká rána proti universit roku 1409 se podaila,
druhá, vtší, padla v roce 1421 proti nmeckým
mstm. Praha už rok ped tím úpln se po-
eštila. Vzpomeme si na ony uprchlíky, vtším
dílem Nmce; už povrchní pohled na jména ma-
jitel dom ped r, 1420 a po nm staí, aby-

chom si živ pedstavili mohutný oevrat ve
hlavním mst."^^") Utrakvistický kroniká po-

dává zprávu, že mnozí Nmci, kteí slavn pi-
znali se k církvi husitské, byli pece vyhnáni —
pro své peplnné zásobárny,''^'') Dne 5, dubna
1421 uinila velká obec památný nález, »aby
Nmci rodilí v mst jen hostinným právem a

'™) Srv, Tomek: Základy starého místopisu Praž-

ského,

"") Höfler I. 370.
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obyejem mohli pebýti«."^) Z toho vyati
byli však oni Nmci, • kteí dosud »v božské

pravd« setrvali. Tm piznali dokonce vlastní

kostel a nmecké kázání,'"*) což ovšem v dob
národního fanatismu uznati jest za ojedinlé
spravedlivé opatení,^^^) A skuten nacházíme
v Praze i za válených let více nmeckých jmen,

než by se z události z roku 1420 dalo oeká-
vati.^^*) Ovšem jest nám mysliti si pi tom lidi,

kteí byli nejen horlivými pívrženci kalicha,

nýbrž i lidi, kteí všelikého citu národního byli

prosti a bez váhání se úastnili války proti ostat-

ním svým soukmenovcm. A ješt dkladnji
asi byli Nmci uklizeni ve vtšin mst jiných,

kde nezídka po dobytí bylo mšanstvo hro-

madn pobíjeno a spáleno. Roku 1421 byla tato

práce dokonena,"''') a oblíbená žaloba husit,

že Sigmund chce všechny echy vykoeniti a

Nmce na jejich místo usaditi, byla by se mohla
ted obrátiti,-"''^

Co se týká hrozných ohavností, které se

""'] Arch. . IV. 382.
'''] Höfler I. 396. — (Dodatek z pozn. Bezold.)

Srv. i Palacký, Urk. Beitr. I., str. 563.
"'') Srv. Pal. D. III. 2, 180, pozn. 152. O dv st let

pozdji ohlašuje se ze snmovního usnesení r. 1615 slepá

záš proti nmecké ei, jež husity daleko pekonává.
Srv. Mittheilungen des Vereins atd. II. 55 a dále.

"') Srv. Tomek na uv. m. na p. 1, 10: Durssmid, 19

Stuk, 21: Puswiczer, 23: Miigliczer, Forsster, 30: Prun-

hawser, 35: Meysner atd. Ba i na Novém Mst II. 49:

Fisshaup, 63: Wesolth atd.
"*) Srv. Lippert, Die echisierung der böhmischen

Städte im 15. Jahrh. Mittheilungen V. 174 a dále.

"') Srv. Höfler I. 426—7; Pal. D. III. 2, ,178. Už
eská rýmovaná kronika pipisuje týž úmysl králi
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cvšem pidružily k boji nábožensky národnímu,
bylo už díve zmínno, že husitm, nijak nelze
jich snad více vytýkati, nežli jejich nepátelm.
Nmjci a katolíci uinili s nimi jednou nejhroz-
njší poátek — ale potom bh událostí pinesl
s sebou, že husité skoro stále vítzící nepomrn
ast ji seli hrzy mezi nepáteli, které v opa-
ném pípad zrovna tak anebo ješt surovji
mezi nimi sam.ýmJ byly by provádny. Staí
uvésti píklad. Na podzim 142Í dali oznámiti
kurfirstové vojsku kížovému, »že každého v e-
ské zem.i mají pobíti, vyjímajíc dti, které uží-

vání rozumu ješt nemají«, A že rozkaz ten ne-
byl jen planou hrozbou, svdí zpráva Norim-
berských krátce potom, v níž se praví, že všecko,

co neumí nm.ccky anebo echu se podobá, se

zajím.á, pobíjí a upaluje.^'") Tato fakta, do-
svdená se strany nmecké, nemají, pokud nám
známo, na stran husitské rovných, nebo jed-

notlivé zloiny zášti a rozilení nemohou se s ni-

mi rovnatí.

Stupovaná záš národnostní a stále se

vzm.áhající snaha po výlu-ném postavení národ-
ním za boj stále se ješt rozvíjely. Více než

kdy jindy považován Nmec za pirozeného, d-
diného nepítele národa^'"") a vyhubení všeho
jména eského za oblíbenou myšlenku nmecké

Albrechtovi I., n, u. m. 165; jeden spis z 15. stol. dokonce
i Karlu IV. (Pal. D. III. 3, 293.)

'") Die Chroniken der deutschen Städte II. 36; 38;

o ztrýznní katolických ech r. 1431 srv, Pal. III. 2, 542,

*••") Arch. . III. 212; Höfler II. 647; nkolikrát jme-

nují se vedle Nmc Uhi, Arch. . I. 218; Pal. D. III. 2.

178. Staí letop. 172.
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»rcty«/^'*'') Právo sobslavské chtlo tyto zrádce

pod ztrátou nosu vylouiti z každého úadu
v echách: významníší než všechny výbuchy

zášti jest však po mém náhledu cnen blahovolný

posudek kronikáe Bartoška, katolického echa,
o králi Albrechtovi: »dobrý lovk, tebas byl

Nmec. «^'°) R. 1419 žádali stavové po králi už

vylouení Nmc ze všech úad, s tím jediné

omezením, aby pro pípad nedostatku schop-

ných ech zanecháni byli v úadech mst-
ských, ^^^) R, 1435 znl požadavek v ten smysl,

že žádný Nmec, i kdyby byl utrakvistou, nemá
do žádného úadu býti pijat.^*') Mír s králem
Sigmundem dal potom nejvyšší schválení, aby
Neechcvé ze všech úad byli vyloueni, a ti,

kteí z domova utekli, aby statk svých prázdni

byli.

Ukázal jsem, myslím, že toto vítzství Slo-

vanstva svobodnjších, protiíeudálních zásad ni-

kterak nezavedlo, ba naopak, že zahájilo období

nejsmutnjší vlády šlechty. Volební kapitulace

krále Albrechta prohlašuje všeobecn, že svo-

body a ády jednotlivých stav, jakož i práva
zemská nezmnny zstati mají, >>jak byly od
starodávna«. ^^^) Šlecht pispla pi tom, nehle-

"") Srv. na p. asopis Mus. V. 387. — (Dodatek
z pozn. Bezold.) Srv. Staí letop. 148: »V ert Nm-
cuom!«, zejména i Höflera, II. 647!

''") Dobner Mon. I. 204.
^•") Arch. . III. 207.
'") Tarnt. 419; Mon. conc. I. 537. — (Dodatek

z pozn. Bezold.) Sigmund se r. 1434i. dovolává toho, že

pochází po peslici od Pemysla oráe. Srv. Mon. concil.

I., 508.
•^") Arch. . III. 459.
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die k jiným pomrm, také okolnost, že byla

výhradním zástupcem a nositelem nejstaršího

práva národního. »Výklad« pána z Dube ze za-

átku 15, století praví: »Právo zemské eské
jest dávno nalezeno, ješt ot pohanstvie, a naj-

viece ot Pemysla oráe a ot tch pánóv, kteíž
sú té chvíle byli.«^**) Pán z Dube stžuje si, že

toto svobodné právo nedávno stalo se oípt ne-

svobodným. Ale veliké pozdvižení zase je osvo-

bodilo a jeho vážnosti pimnožilo.'*^) Šlechta,

která zvyšovala právní moc svých rozsudk nim-
bem staroeské doby bájené, už tím mla velmi

znanou 'pednost v citu národním ped eský-
mi mšany,, kteí mohli spoléhati jedin na psaná
práva a svobody svých nmeckých pedchdcv,
tedy na zásadu právu zemskému pímo nepá-
telskou. Mimo to mšané tito sami pošlapali

tyto svobody a vážnost jejich zlehili, násilím

vyhnavše Nmce a statky jim pobravše; do pev-

ného domu, v nmž chtli se výhradn usaditi,

sami tedy trhlin a dr nadlali. Úast pak na
soudu zemsíkém, jež mohla je odškodniti, nebyla

jim povolena.

Stední a nižší vrstvy lidu rozvinuly roz-

hodn nejvíce nadšení jak pro vc náboženskou,
tak národní^*"] — a pece na konec dopadlo to

s nimi nejhe. Nebo vláda jazyka eského na-

prosto nemohla vyvážiti prostému muži tžké
nedostatky nové správy. Nedá se popíti, že e-
ština, které nyní na snmíoh a soudech výhrad-
n se užívalo, vyhovovala (podle Palackého)

"") Arch. . II. 487.
") Srv. Tomaschek n. u. m. str. 9; Pal. D. IV. 2, 320.

^) Srv. Pal. D. IV. 1. 533.
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vyšším potebám, byla jasná a mnohem jadrnj-
ší než pozdji,^^') Hnutí husitské pineslo však
i vítznému jazyku obohacení a vyvinulo v nm
nejen správný a pirozený sloh úední a jednací,

nýbrž i sílu a ohe v manifestech revolucioná-
ských,"'") Avšak nebylo smyslu, nebylo ducha,

který by dle zásluhy ocenil a dále pstoval tuto

skvostnou vymoženost, tento »jazyk«, jejž toli-

krát velebili a hájili. ím pomohl poklad zušlech-

ujícího se jazyka pokolení, které asu a poroz-

umní mlo jen pro pojednání theologická a á-
dy vojenské? eskou literaturu z oné doby mož-
no pece právem nazvati dosti chudou; djepi-
sec její praví, že to byl »mdný vk eské poe-

sie«."^^) Ani djepisci i spíše kronikái nepro-

zrazují ve svých chudých pracích, jež se nám za-

chovaly, píliš stopy národního roz^kvtu. Nej-

znamenitjší z nich, mistr Vavinec z Bezové,
nazírá na veliké boje svého národa s malicher-

ného stanoviska utrakvistického theologa; svým
pojímáním vítzství husitských jako div božích

a vysvtlováním, že proudy revoluní vyprýštily

z vlády jistých planet,^^") nedostal se nad niveau

všednosti. Pes to však nkolikrát zeteln vyni-

ká u nho v pravd národní smýšlení — a tu

jest jist charakteristické, že o následcích mo-

^") Tamt. 430. O užívání eštiny i ve styku mezi-

národním viz Grünhagen str. 286 a asopis Mus. V., 280

"') Pal. D. IV. 1, 105, pozn. 100, chválí vzdlání
jejího v ohledu filosofickém. Už ve 14. století rozebíral

Štítný jazykem eským pojem krásna. Tamt. III., 1,

187, pozn. 234.
'*') Jungmann, Hist. lit. es. 57, srv. Pal. n. u, m. 433,
^="1 Srv. Höfler I. 390, 480,
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hutného hnutí uvažuje s hlubokým žalem. Vidí,
že staroslavná jeho vlast, díve šastná, klesá
v ne\'ýslovnou bídu — »že ho smyslv opouštjí«,
vzpomene-li na to. eské království, díve tak
slavné, »dáno jest v divadlo a písloví vné«
ostatním nárcdm.^^'") A m.nohý vlastenec eský
smýšlel asi stejn, uvážil-li kontrast mezi zvýše-
ným, citem národním a pesmutným stavem své
domoviny, porobením^ tolika ech lidmi vlast-

ního národa.

Bylo však skuten vylouení živlu nme-
ckého naprosto iiplné a trvalé? Povrchní zdání
jist tomu nasvduje — a pece se na otázku
tu kladn odpovdti nesm_í. Nedávno bylo pe-
svdiv dokázáno,'"-] jak psobilo nezmnné
trvání nmeckých práv a zízení ve mstech na
jich ncvé eské obyvatelstvo, O zrušení práv n-
meckých a zavedení »práva božího« velice brzo
pestává se mJuviti; sotva se byli Pražané a Tá-
boí uvázali ve výhradní držení mst, už se

i poddali dobrovoln starým ádm, jež žádným
novým výtvorem, nahraditi nem^chli, Nm.ecko-
eský historik praví: reho pozbylo nmectvo
v echách na ryzosti a potu svém, nabylo roz-

sahov výboji mravními, jichž tak rychle bez

oné boue nikdy by se bylo nedodlalo.«^''*)

'"') Tamtéž 323, 408. Podobn dí veršované skládání

katolického echa, astji citované: »Vešken svt již má
echy u posmch«. asopis Musea V., 390.

"') Srv. Lippert v Mittheilungen V. 176, 193, jakož

i výborné pojednání jeho «Das Recht am alten Scliöppen-

stuhlc zu Lcitmeritz und seine Denkmäler*, tarnt, VI,,

101 a dále, 165 a dále.

"') Tamtéž VI., 108.
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K tomu mžeme pipojiti slova nejvtšího dje-
pisce eského, tedy svdectví jist nepodezelé:
»Ale tajiti se tím nesmíme, že i díve již, a to

také ve století XV. a XVI,, kdežto jsm.e mli
vládu národní a školy i auady eské, potu
Nmc v echách pibývalo a vesnice, i krajiny

celé, pomalu sice, ale dosti hojn se nmily.
Podrobných na to dvodv množství podáváme
v budoucí své staré tcpcgrafii, Z toho pak nám
plyne pravda nemilá a kormutlivá, že jest nco
v povaze obojího národu, eského, nmeckého,
co tomuto nad oným, i bez ohledu na politické

okolnosti, moc vtší k šíení se a pevahu dlou-

hovkou pojišuje, «^^^)

Ovšem docela jinak by se byly uzpsobily
vci, kdyby bylo husitství aspo jen pibližn
uskutenilo myšlenku po sdružení slovanských

kmen proti Nmcm, která nkolikrát se byla

projevila. Už ona eská kronika rýmovaná a po
jejím píkladu i další djepisecíví eské za vý-

chodisko vzalo si pvodní jednotu kmen slo-

vanských; to jist souvisí se sebevdomím, žijí-

cím v lidu samém, ech e a národnost svou

jmenoval slovanskou, ale jazyk eský nebyl mu
omezen jedin na pohranií eské; ech cítil, že

jest píbuzný a souvislý s vtvemi mimo svou

domovinu. Manifest Pražan z r, 1420 dosti ze-
teln vyslovuje se o tom, když žaluje: »Kteíž
(Nm.ci] by žádné píiny nemli, avšak na náš
jazyk vždy se zlostnie; a jako sú našemu jazyku

uinili v Rýnu, v Míšni, v Prusech, a jej vyhnali,

takéž nám m.ienie uiniti a obsesti niicsta vy-

='') V asop. Mus., XX., I. 79—80.
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hnancóv.«^^^] Podobn mluví letopisy eské
z doby husitské, že Nmci eského, polského a

vbec celého slovanského jazyka vždycky arci-

nepáteli byli a že stále jimi zstanou,^^^) V tom-
to piazování ostatních národ slovanských

k národu eskému a v nkolikerých žádostech

o vládu ne-li již eskou, tož aspo slovanskou^^')

jeví se nepokryt zárodky smru, který za našich

dní tolik ruchu nadlal pode jménem »pansla-

vismu«."^*)

Tmto idejím dostalo se hned od zaátku
praktického oboru psobení ve vztazích ech
s husitstvím polským. Velikého vítzství Slo-

vanstva nad rytíi nmeckými u Tannenberka
(1410) úastni byli váleníci eští, podle povsti
dokonce i sám Žižka, Naopak snažil se potom
Jeroným Pražský v Krakov osobn zjednati

pro duševní boje v echách zájem jak dvoru,

tak lidu. Známo jest, jak husité eskou korunu
takka vnucovali starému králi polskému Vladi-

slavovi a jeho synovci, velkoknížeti litevskému.

Kdyby Polsko bylo se této nabídky vážn ucho-

pilo a veškeru sílu svou na vážky vložilo, mohlo
vyrvati bezmocné íši nmecké nejen echy,

'') Arch. . III., 213.

''") St. letop. 106.

"') Srv. Pal., Urk. Beitr., II., 515; týž D. III., 3, 293.

(Dodatek z pozn. Bezold.) Srv, i jedno místo z kroniky
Eschenloerovy o eších a Polácích v Scriptores rer. Sile-

siac, VIL, 148, (»Puto Polonos non odire Bohemos, quia

unius lingue unus alterius destruccioni non consenciet,

neque heresis neque offensa qualiscunque dei differen-

ciam faciet inte*- Polonos et Bohemos.«)
^*) Žižka byl zejména jeho zástupce (srv. jeho vo-

jenský ád n. u. m. 338), Pal. D. III. 2, 362.
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nýbrž i Slezsko, a položiti základ k ohromné slo-

vanské velmoci, jež by byla pevýšila i nejsm-
lejší plány muže, jakým byl Boleslav Chrabrý.

Akoliv pak i v lidu polském jevily se sym-
patie k husitm, akoliv i tam mluvilo se o »sbra-

tení« se spíznnými echy, zdá se, že hnutí to

pece jen bylo nepatrné a že omezeno zstalo
skoro úpln jen na vrstvy lidové.^^®) Tyto pak
nebyly s to, aby provedly rozhodný nátlak —
a vláda i stavové brali se smrem ist katoli-

ckým a aristokratickým, který byl v nesmiitel-
ném odporu k zásadám husitství, zejména za
první jeho doby. Veliký kníže litevský, který sám
svobodnji smýšlel, byl píliš na Polsko upou-
tán, než aby mohl provádti vážn politiku hu-
sitskou, A tak se stalo, že Polsko užívalo eské
otázky vždycky, aby jen krále Sigmunda a íši
nmeckou drželo v šachu, a na pání ech aneb
myšlenky všeslovanské nikdy vážn nepistou-
pilo.^*'") Ostatn bylo i nemožno založiti velikou
íši o dvou národech, jejichž veškeren vývoj
vnitní mocn smoval na oslabení království a
na zavedení mnohohlavé vlády šlechtické.

•

Rovnž jest nesporno, že revoluce husitská

stvoila echám dobu vnjšího lesku a slávy,

a že bezprostední následky její pro zemi samu

'^') Srv, Pal. Urk. Beitr. I. 154: per totam terram
Polonie et omnino Lithwanie rumor magnus est et stre-

pitus a communitatibus atd, — (Dodatek z pozn. Bezold.)

Srv. A. Prochaska, Poláci a eši v dob husit. hnutí až

do odvolání Korybuta. (Rozprawy i sprawozdanie wydz,
histor., filosof. VII. Krakov 1877.)

•*) I Palacký doznává to úpln, D. III. 3, 8.

Knihovna RozhUd. 9
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byly nanejvýš smutný a zkázonosny. Nezbylo
mnoho z bohaté hojnosti nejrozmanitjších idejí

a snah, jež iní poátky obrovského toho boje
tolik vábivy, a ješt mén z nich bylo uskute-
nno. Ušlechtilé zárodky náboženské a politické

svobody podlehly zuivé boui, díve než mohly
rozkvésti. echy na konci tchto píšerných let

války i slávy jsou vysíleny nejen hmotn, nýbrž
i duševn.

Odvažuji se uvésti obraz, jehož se sice asto
užívá, který však pro tento pípad skuten jest

vhodný. Boue rozryla a zaplavila pdu, na níž

byla vznikla i zanikla, zato však široko daleko
kolem vzduch vyistila a osvžila.^®^) Jest to

tragický osud mnoha národ, že vedou hrzné
boje na prospch všeho lidstva — ale sami ob-
tují veškeren kvt a sílu svou. Ne za osvobození
a za velikost svého národa bojovali váleníci hu-
sitští, nýbrž za osvobození a vzkíšení svých to-

lik nenávidných nepátel, pedevším Nmc.
Nespravedlivo by ovšem bylo, odpírati hu-

sitství všeliké snahy po rozšíení duchových
svých výbojv. Ony naopak velice asto se opa-
kují a jeví se v momentech velice význaných.
Za obležení Prahy r, 1420 žádali Pražané po ne-

pátelské stran, aby smli své tyi artikule

pednášeti a vysvtlovati veškerému kižáctvu
eí eskou, nmeckou, uherskou a latinskou, po-
dle rzných jeho národností, což ovšem strana

protivná zamítla.^'") Prohlašovali potom, že jen

proto onoho slyšení žádali, aby shromáždným

'*") Srv, úsudek Hallamv, view of the stat of

Europe during the middle ages lí, 538.
'"') Höfler I. 380; Pal. D. III. 1, 401—2 (2. vyd.).
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zástupm svých nepátel Vr^-^,^^^^^^^^

mohli a tím snad si ]e získali. )
ocatecna

Souznní táborská byla ovšem takové pokojné,

ba vbec každé propagand nepíznivá. Ale poz-

dii práv radikálové zastávají se myšlenky

ziednávati víe své i mimo echy pívržence bud

dobrovolným nebo násilným obracovanim.

Už vojenský ád Žižkv žádá veškerých

obcí ze všech zemí. aby pipojily se k yeci hu-

«títské"'*! A shora už zmínih isme se, ze v po-

slední léta válená psobením Prokopovým a

;ívržencv jeho vojenská theorie h-itska v ^en

smysl se zmnila, že »všichm národové« válkou

ktomu pivedeni býti mli. aby tyi ar ikule

uznaU a pijali.-) Ale soubžn s «m kraci v-

njší snaha, aby protivníci
r'^^^^^^^'J^^^J^^^

nmi duchovými - slovem i písmem. Znova a

znova vydávali Táboi -^^Ä^ ^zý^aU
které až do Spanl se dostaly, ) ^^^fy^"
všecky kesfany. pány a mšany bohacei chu-

dé, aby nedávali se déle podvádti a na smrt

^^al. D. III. 1, 401-2, pozn. 469 (2- vyd).

- Nu. m. 338. _ (Dodatek z pozn. Bezold. S v^

báse v Neue Mittheilungen etc. (pPf)'^^\J^^^^''

,ech aAiSrch?°mís -c.otus orbis pa. -- ,a-nosc.ur

et omnis humana prmc.pum et «íum poiesias

'-'"'"íi
P|!;,"í''„!1:499

po.n. 513- (Dodatek . po.n.

ü 1 ftln m íAréentré CoUectio iudiciorum L 2, 37U).

STusit"hl lp'i»tch/ °V?V"-
^'""'^

strelet, vyd. Douet d Arcq IV. 87.
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hnáti zikažcnými popy. Pedevším šíeny byly
»kacíské tyto listy« po vší íši, v ei nme-
cké,^") »Žádáme,« volali k Nmcm, »aby mezi
námi pestalo toto loupení, vraždy a krveprolé-
vání, a aby nastala svatá a boží shoda.« Tyto
optované pokusy o propagandu, a to pedevším
mezi lidem nmeckým, a vdomé vyslovení úmy-
sl takových podaly by samy dostatený dkaz,
že husitství nelze pojímati jako hnutí jenom e-
ské, národn obmezené.

Daleko pekroilo by meze úlohy zde vy-
tené, kdybych chtl blíže rozebrati otážíku v-
bec zajímavou — jak a pokud totiž psobilo hu-
sitství na lid náš (nmecký).*®®) Materiál na
tomto poli má daleko více mezer, a o njakém
souvislém a smrodatném zpracování, jakého
dostalo se hnutí eskému, nelze ani mluviti.

A pece naléhavá jeví se toho poteba, aby se

velkolepé tragedii revoluce eské zjednalo hlub-
ším a širším vniknutím do souasného vývoje
nmectva pozadí správné, nebo teprve potom
bude možno souditi o pomru husitství k n-
mecké reformaci.

^'") Srv, Mon. conc. I. 149; 170; Windecke n, u, m,
229 a dále; v replice university kolínské (která se r. 1425

sama brániti musila ped naením nominalismu vikli-

fisticko-husitského; srv. Argentré, Col, iudic. I, 2, 220
sq; — dodáno z poznámek Bezoldových) se dí: delira-

menta vulgari idiomate conscripta, Cod. lat.

Mon. 5835, 82a, Proto je docela mylno, co praví Grün-
hagen (n. u. m. 283), že totiž radikální husité vzdali se

šíení svých uení v zemích jazyka nmeckého. Tvrzení

to opakuje Zöllner (str, 72.),

••») Zöllner (72 a dále) a Lechler (II. 485 a dále)

dotkli se v poslední dob té otázky a na leccos poukázali.
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Jisto jest pouze tolik, že jak psobení hnutí

eského na Nmecko, tak i duševní boje nmecké
s oním soubžn se beroucí byly nejvýš vý-

znamný a bohatý událostmi. Více porznu a ti-

šeji, ale pece dosti intensivn psobily také

v Nmecku ideje náboženské, sociální a politi-

cké, které stýkaly se s husitstvem, ba ásten
pímo z ech pvod mly. Souasn zaznívá vý-

straha z rzných míst — s trnu královského
jako z pracoven vdy, od kurie jako z koncilu.

Kvašení hrozivé proniká všemi kruhy národa.

Krátce a vhodn charakterisuje Droyscn stav

íše na konci válek husitských; Zdálo se, že by
teba bylo jediného provolání houf husitských,

které Nmeckem probíhaly, aby rozpoutaly mas-
sy lidu nmeckého.^®®)

Snažil jsem se pispti ním k poznání
souboru myšlenek a tendencí hnutí husitského

a snad leccos doplniti nebo opraviti, BezpMDchyby
nabudou události tyto podoby docela jiné, bu-
de-li je možno prohlédnouti s vyššího a obecnj-
šího hlediska. Ale než to bude možno a aby to

možno bylo, jest teba, aby zpracovaly se tebas
omezen naped jednotlivosti a drobnosti, a po-
kusy a nábhy aby se opakovaly.

""") Gesch. der preussischen Politik (Berlín 1855)

I. 546,
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Dr. V. Kybal: Arnošt Denis a Bílá Hora.
»Kritické Studie" sv. 1. Rediguje a vydává Jos. Pelcl v Praze,

Mikulášská t. 36. Za K 2*—.

Smyslem a úelem této studie, praví sira spisovatel, není toliko

kritika díla Denisova, nýbrž zárove hledání nové pravdy a pokroku

v ešení problému blohorského. Já považuji tradicionální výklad o Bílé

Hoe ili o stálých, tvárných a vývojových silách eských djin od XV.
do XVII. století, jenž jest klassicky vyjáden v díle Denisov, za ne-

správný, a snažím se ukázati podrobným rozborem nejen, pro onen
výklad jest nesprávný, nýbrž i zda jest možný výklad jiný, vdecky
pesnjší a mravn i národn osvobodivjší. Vím, že nevyslovuji své na-

zírání posud plné a pesvdiv, ba ani ne zcela nov, ale podotýkám,

že se nazírání moje opírá o studium jak literatury, tak pramen, a že

se mi v této essayi pedevším jednalo o kritickou revisi klassické formule

posavadních názor na Bílou Horu, které se v odborných kruzích skoro

již obecn považují za nedržitelné.

Studie Kybalova zabývá se nejvýS dležitou událostí eského národa

a vážnou otázkou historickou. O významu Bílé Hory jest ustálené pojetí

v našem národ i budí tudíž jist pozornost novým názorem o ní.

„Nová Héloisa ili Listy dvou milenc, by-
dlících v msteku na úpatí alpském", nejrozsáhlejší

román slavného spisovatele francouzského a nejvtšího revolucionáe v mo-
derní literatue, politice i morálce Jean Jacques Rousseaua (nar.

1712 v Ženev, zem. 1778 v Ermenonvillu), mohutného plebejce toho,

jenž do novodobého písemnictví uvedl lid, dílo „lovka víry a lásky,

apoštola, propagátora a muedníka*, jest díío nesmírného významu
a víívu na rozvoj literatury ne pouze francouzské. Základ k nmu
položil Rousseau na zámku Cherotte u Montmorency, kam po letech

dobrodružného života, plného nejskvlejších úspchv a nejhoršího strádání,

uchýlil se ze Ženevy r. 1756, pijav nabídnuté mu pohostinství paní

Epinay, jež mu dala k volnému používání v románu asto uvádnou
»Ermitagi", pavillon to o 5 pokojích, uprosted ovocného sadu, protékaného
potkem. Tam Rousseau prožil bláznivou lásku k švagrové paní Epinay,
krásné paní de Houdetot, Jest to kniha obrody osobní i spo-
leenské. Spolenost netrpí nevinné po pírod lásky mezi Julií a Saint-

Preuxem, ale trpí cizoložství a svádí k nmu ; spolenost nedovoluje pocti-

vosti pírody, ale svádí ke lži. Julie, nábožensky jsouc osvícená, zamítá však

trpný podvod a rozhoduje se žíti život úpln pravdivý. Jsouc podporována
šlechetným Wolmarcm, provede obrodu všech spoleenských vztah, pedem
obrodu rodiny, „této nejstarší spolenosti". Rousseau zreformoval „Novou
Héloisou" román jako nikdo ped tím. — Za K 12-— , váz. K 16*—

.



Taine H.:

Filosofie umní
Peložil O. Sýkora.

Brožováno K 6-—, vázáno K 7-60.

(J. Pelcl, Praha 1913.)^

Taine, vykládající o podstat a povaze díla umleckého vifibcc,

o umní v ecku, Itálii a Nizozemí, nalez! a nalézá u nás
mnoho dychtivých poslucha a tená. Je to správné a pot.
íitelné, by i jeho theorie, jeho vyšetování píin historické

a umlecké povahy ztratily asem na prestiži. Taineovo prostedí,
podmiující všechen vzhled a chod umlecký, vysvtlující mu
základ a také všechnu dobovou místní a národní rozlinost, ne-

staí nám dnes, po tyiceti a padesáti letech, k vysvtlení a po-
chopení umleckých zjev vždy a všude. Pes to rozpoznání
a theorie Taineovy nelze odmítati jako zhola pochybené a ne-
potebné, J pouze jednostranné a tím neúplné. Umní a umlec
v nm mají roli píliš pasivnou a málem fatalistní: jsou takými,

jak jim pomry i prostedí dovolují a pikazuji.

H. Taine arci svoji thesi dokazuje skvle, oslniv, nebof spojuje

v sob dv mohutnosti: vdectví obsáhlé a hlubokomyslné a um-
lectví vnímavé i produktivní. Jednou pesvduje a druhou vábi

a okouzluje. M. Tyrš, pekládaje a upravuje ped mnohými lety

všeobecnou ást tohoto díla, které je zhuštním pedoáSeíc
Taineových na École des beaux-arts, uhádl, jakých knih nabádavých
a pouných o umní je nám k probuzení teba. Že poznával
správn, svdí toto druhé vydání knihy jasné a zvonivé, uniSené
krásou a láskou, otevírající bohaté výhledy do velikých umleckýcl»
epoch a kultur, pibližující nám celé doby a jejich píznuné
leny a zjevy, zanícené pro svobodu a rozmach, a pesvd|Sené,
že pochopení má dáti pevnou pdu obdivu.

„Národní Listy" u dne 21.10. 1914
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