dstrašujícího..o
Ba sám
lekl:
i

iÍálkoo,
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vátila sama:

pouhýjen stín.
jsemdobyl;
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Leč táži se' co by řekli naši mistři, profesoři svaté teologie, kdyby
zesnulí mohli hlasitě odpovědět? Co mistr Mikuláš Biceps, nejbystřejší
řečník?Co Jenek, nejpohotovější
dokazovatel? Co Vojtěch, nejprůzračnější
matematik? Co Mikuláš z Rakovníka' nejvýznačnějšíbásník? Co Mikuláš
z Litomyšle, nejprozíravějšírádce? Co Štěpánz Kolína, nejohnivějšíhorlitel
pro vlast? Co Jan Štěkna,kazatel znamenitý jako dunící polnice? Co Petr
ze Stupna, přesladký hudebník a poslézezvlášťhorlivý kazatel? Co by odpověděli tito a co všichni ostatní, po jejichž náhrobcích šlapeme? Zajisté
by řekli: ,,Marnost nad marnost a všecko je marnost. Nic neznamená hlubokost vědění, nikoho nespasírod nebo krása, nikomu nepomůŽehromada
zlata, pominul hmotných věcí sled, tak jako na slunci roztaje led...
Hle, nejmilejší, sám přeslavný vládce, jehoŽ památku nyní slavíme
v naději na jeho budoucíblaŽenost,jakož i oni svrchu jmenovaní našimistři,
nejmilejšív Kristu bratří, zapadli do hlubin rovu jako kameny. Kdo z nás
ví, zdali je jim dáno odpočinutípodle ducha? Chceme-li toho dosáhnout,
držmese účinněnašehotématu, v němž se nám praví: ,,Potvrzujte srdcí
svých, neboť se přibliŽuje příštípáně... Hle, páni a bratří v Kristu nejmilejši, odvrhněme marnost světa a obraťme jiŽ zrak ke dni přísnéhosoudun
nebot se přibližuje příštípáně...
srdct,....Jak.5'8;
7 Poturzuite
Hus zvolil veršz úryvkuz listu Jakubova (Jak.
5,7-10),který připadal na středu po první neděli adventnÍ,tedy 4. prosince 1409 -

bvt.
stoupal,

numá?

je krátký, moc
: ,,I.{ení
nežpouhá
syn Davidův, zači!á
a všecko je

7 Jan, patriarcha alex,andriiský:snad Jean de Caraillac _ 74 Vergilia: římský básník
(Ť 19 př. n. l.); uvedenévyprávění se čte ve vergiliovských životopisech _ 39 Petr
Al|onsůu:Petrus Alphonsi (f asi 1140)' španělský církevní spisovatel; citována
jeho sbírkaexempel Disciplina clericalis (o kněŽskékázni; PL 157, 705 - 706) _ 47 -86:
veršecitovány z Alexandreidy Gualthera de Castellione (kn. 10); tento epos byl česky
zpracován na poč. 14. stol.; verše na.ř. 59-86 přeložil si také Hus do češtinya uŽil
jich v svém Výkladu (srov. K. Novák, LF 16' 1889' 234) - 7Í noh: bájeslovné obrovité zvíře, půl orel, půl lev _ 98 Mikultiš Biceps.. dominikán, scholastický filosof,
autor zachovaného lat. výkladu na Sentence Lombardovy (Ť 1389/90)- 99 Yoitěch:
Vojtěch Raňků z Ježova (srov. zde na s.72); Jenek: Jenekz Prahy,fi'losof,vykladač
Aristotela (srov. náš Výbor I' s. 749) - 700 Mikultiš z Rakouníka..první českýkazatel
u sv. Víta (f 1402); Mikuldš z LitomgšIe:mistr od r. 1378, čelnýfunkcionář university,
stoupenecreformního stněru, podle domněnky Flajšhansovy autor českéhoveršovaného(nezachovaného)díla o prvních arcibiskupech pražských _ 101 Šxpan z Rolína:
Husův předchůdce jako kazatel v kapli Betlémské(srov. zde na s. 80) - 7o2 Jan
Štěkna:cisterciák, před'chůďceŠtěpána z Kolína jako kazatele v kapli Betlémské,
přešel později na universitu krakovskou a bojoval proti reformnímu hnutí; PeÍr
ze Stupna: kazate7, autor výkladu na Matoušovo evangelium (t 1407); o jeho hudeb.
ních dílech není nic známo

Karel, jehožpa.
míru, milovník
chrámů a zaklazesnulý ještě

KVODLIBET
Léta1410až |4l2 byla na universitědusnempřed bouří.Hus stáI v čele

,

pokrokové strany a po Dekretu kutnohorském v čele celé university, ale jeho
postavení bylo vratké, protoŽe bylo vázáno na přízeň kráIovu. Bylo potřeba ne.
8 výbcrz české
l i t e r a t u r yI I l i '
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smíIné odvahy a vědeclré zkušenosti, aby vzdoroval náporu církevní hierarchie,
a velké obezřetnosti polibické' aby strana pokroku udržela své pozice a vnitřně
sílila. Hus dovedl zasáhnout vždy v pravou chvíli. Když arcibiskup dal potupně
spálit Viklefovy knihy (16. července 1410), Hus vysokému kiéru nastavil zrcadlo
vkázáni na téma,,Vos estis sal terrae..(Vy jste sůl země). R. 1410 se arcibiskup
zasadil o to, aby se nekona]a výroční kvodlibetní disputace (tj. disputace o libovolných tématech)' která vŽdy byla pŤehlídkou práce university a ukazovala její
úroveň. Když se nikdo nechtěl ujmout řízení kvodlibetu pŤipravovanéhona první
dny roku 1411' přihtásil se k této funkci Hus sám. Kvodlibet jím řízený byl nejen dokladem vysoké úrovně university po odchodu cizích mistrů, ale i dokladem politické
prozíravosti a krásných lidských vztahů Husových. Hus jako kvodlibetář uvedl
vstupní pojednání (kvestii) a pak uváděl kvestie jednotlivých mistrů (každý hájil
svou myšlenku ze stanoviska některého učence nebo školy) vtipnými a h]uboce
lidskými charakteristikami Ťečníků.v závěrečném proslovu, který je současně
patetický a diplomatický, Hus pohotově zapůsobil na vlastenecké city ce]éakademické obce a jejích příznivců z řad představitelů duchovní i světské moci. Celá
kr'odlibetní slavnost byla ovšem vedena latinskv.

(Z ÚvoDU)
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K tomu pak, abych se ujal řizení kvodlibetní disputace, přimělo mrre,
mámJi přiznat pravdu, to, že se pro tento úIrolomluvili moji mistři, totíž
ctihodný mistr Štěpán z Pá|če a ctihodný mistr Šimon z Tišnova. Byvše
totiž jeden po druhém od vysokého učeník tomu zvoleni, svorně přednesli
své omluvy, zajisté odůvodněné,že nemohou podstoupit tuto nesnadnou
práci. Já pak, kterýŽ jsem k tomu méně vhodný, v upřímné a vytrvalé
starostlivosti o to, aby naše životodárnévysoké učenínejalovělo ve vědách
bez moŽnosti cvičenía aby se žárlivcům, kteří na ně poštěkávají, neposkytovala příIežitostje Lupit, rozhodl jsem se raději podstoupit námahu spoje.
nou s kvodlibetní disputací,a pokud to dolrážeuskutečnitmé malé nadání,
zneklidňované rozmanitými překážkami, podle moŽnosti podnítit skvělé
talenty ctihodných mistrů k jasnému ozřejmování skrytých pravd.
o to se tedy, jak jsem řekl, musí vynasnažovat naše disputace, aby se
rozmnožovala sláva boží,aby se hubila soÍistická klamnost a odkrývala se
neznámá pravda, posléze aby moje neznalost byla od ctihodných mistrů
poučenaa aby pro ně samé byla tu možnostcvičení,zaručující,
že nadání
nebude zahnívat a že se Žákovské mysli nakloní k bedlivějšímu studiu.
Pročežsnažněvás prosím, převýborní nristři a páni, aby se vaše rozumnost nerozpakovala zaměŤit své duševníoči na tuto naši disputaci, protože
s božípomocí budou v ní moci najít,i když ne ode mne, otázky kladoucího,
ale aspoň od odpovídajících,trochu pokrmu k vlastnímu osvěžení.
Nebot nelze se divit - podle Seneky v osmémlistě _, že z téželátky si
kaŽdý vybírá něco vhodného pro své zájmy, protože na téželouce hledají
vůI píci, pes zajÍce a čáp ještěrku. Proto tedy s božípomocí nepochybně
114
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najde bedlivý posluchač,sbíraje výlilady a odpovědi mistrů, v naší disputaci něco, čím by sytil svůj rozum. Bude tll tatiž shledáno Platónovo
dokazované božstvo s ideami, Arist,otelova upř.ímná pravda v logických
clůkazeclr,otevrou se tu teorémy Eukleidovy, axiómy Michalovy, aforismy
Daretovy a výsledky zkoumání Hippokratových. S nárni tu bude i Ptole.
maiova neslrrývajícÍse sláva i zrralost zákonů a nebude se moci utajit aritmetická úměra, lrudební souzvuk, rétorická výmluvnost, ani mluvnická
shoda, jak jí učígrarnatii<a,pečliváchůva mládeŽe. Cožse však neozve také
mravověda, které nás uči nejenom polran Aristcteles nebo Senclia, nýlsrž
i sám Íilosofnejrnravnějšía nejlepšÍ,pán náš JežíšKrisLus? Jej nemohou
věrní křeséanévylouči| z disputace, neboťlrdo by jeho vylučoval, ten by
beze všípochybnosti vylučoval pravdu, a tak by zůstala v celé disputaci
soÍisLickáklamnost.
Proto opíraje se o ochranu tohoto největšíhomistra a začínajeve
jménu poŽehnanéa velebné svaté trojice od toho, jenž jest prapůvodem
jímžse začináveškerénašejednání a k němuŽ má posléze
všelikých účinků,
směřovat, př'edkládám otázku k disputování v Létopodobě:
Zda závisí nejlepší uspoř'ádání vesmíru na první bytosti, rozumově
činnéa neproměnné,všemohoucía vševědoucí?
7 kuodlibetni disputace: veliká několikadenní disputace o nejrůznějších tématech
středověké vědy (lat. quodlibet ,,cokoli,.), výroční přehlidka učenosti mistrů artistické
fakulty před pozvaným obecenstvem a studentstvem _ e Štpan z Prilče: mistr od r.
1391 (viz zd,e s. 221); Šimon z Tí.šnoua: mistr od r. 1399; zprvu stoupenec učení
Viklefova' od něhoŽ později, podobně jako Páleč, ustoupil - 22 Seneka.. Epistulae
ad Lucilium (Listy Lrrciliovi), 108,29 _ 26 Bude tu totiž shleddno'.... příklady zá.
stupců rozmanitých vědníclr oborů j sou vzaty z Pseudo-Boethiova spisu De disciplina
scholastica (o školské kázni; PL 64, 7232); míněni filosofové Platón a Aristoteles,
matematik Eulrleides, prál'ník a Íilosof Michael Psellos, básník Darcs, lékař Hippokrates, asttonom Pto]emaios - 47 předkltidam. '.: jde o téma tzv. principiální kvestie,
kterou vypracoval kvodlibetář' ale přednášcl některý bakalář

(UVEDENÍ ursrRe

KŘIŠŤANA Z PRACFIATIC)

Poněvadž hvězdovládný pán ve své největšístavbě neumístil nadarmo
výšky, šířky, hloulrky a vzdálenosti, pořádaje všecko ve váze a v míře, lze
lidskému duchu myšlenlrově vystoupit vzhůru až k nejzazšímunebi, proběhnout od východu aŽ k západu a sestoupit až do nejspodnějšíhiubiny,
aby pozoroval nahoře slávu a dole bídu. Takto totiž vystupují lidé aŽknebesůma sestupujíaž do pekel,takže jejich dušez rozmrzelosti až umdlévá,
totiž samou touhou po výšinách a hrůzou před nížinami. Nelze se proto
divit, žebude tu předvedena před nás věda geometrická nejhlubšíhoEuklei.
da. A náš ctihodný mistr Křištan se s největšímpotěšenímobírá úkony

L15
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měřickými a o této jeho zvláštní náklonnosti k nim rozhodlo snad samo postavení hvězd při jeho narození. Proto jemu jakožto nejhlubšímu Eukleidovi předkládá se otázka o úkonech měřických v tomto znění:
Zda dovede zkušený geometr spolehlivě na|éztgeometrickými nástroji
délky, výšky, hloubky a vzdálenosti těles.
8 Eukleida: Eukleides, alexandrijskýmatematik kolem r. 300 př. n. l., napsal
učebnici(Stoicheia'lat. Elementa, čes.Zák|ady),podle nÍŽse učilogeometriina ško|ácb aŽ hluboko do novověku - 9 Křišťan: mistr Křišťan z Prachatic kiz o něm zde
v 2. sv., oddíl Přírodovědná a lékařská literatura)

(UVEDENÍ ursrne
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CTIBoRA Z vELvAR)

Když se nám takto dostalo dostatečnéhopoučenív měření délek,výšek,
hloubek a vzdáleností, zbývá objasnit měřenÍ lidských činůve ctnostech.
Jako hledí zkušený geometr na|ézt přesnou míru v kolikosti, tak touŽí
moralista najít přesnou míru ve ctnosti. Učil pak takovéto míře ÍilosofNoe.
Jako geometricky vybudoval archu 300loket zdéli, 50loket zšíři a 30 loket
zvýši, tak poučoval, v čem spočívámravní život lidí. Rovněž jako první
objevil Noe révu a začal vzdělávat vinici, jak je zřejmé z 9.kap. 1. knihy
MojŽíšovy. Vykládá totiž Josef v díle o příčinách jevů přírodních, že Noe
objevil planou révu, zvanou labrusca podle okraje (labrum) cest. Protože
byla trpká, vzal čtverý druh krve, totiž lví, beraní,vepřovou a opičí,smísiv
takouto krev s prstí, připravil mrvu a přesně ji umístil ke kořenu kaŽdé
rostlinky, aby réva zahnala trpkost a vydávala sladké plody. Když pak
tohoto vína popíjel, opil se a obnaŽil ve svém stanu, pročežse mu posmíval
mladší (totiŽ důstojností) z jeho synů, Chám. A kdyŽ Noe vystřízlivěl,
shromáŽdil syny a ukázaljim na povahu vína, poznarnenav' že proto přimísil krev řečených Živočichů,aby se lidé poučili, že požitim vína se z nich
stávají někdy lvi - hněvivostí, někdy nemyslící berani _ zttátou rozumu'
někdy vepři _ zhýralostí, někdy opice - všetečností.
Poněvadž tedy náš velebný mistr Ctibor rád pije víno jako druhý
Noe, tedy aby se mohl raději rozhodnout pro víno, kdyby mu bylo předloženo pivo i víno, jakoŽ si máme z předloŽených dobrých věcí vybrat tu
nejlepší,tak jako Noemovi, velkému Íilosofu, po právu se mu předkládá
otázka v tomto znění:
Zda kterýkoli člověk, který, jsou-li mu předložena dvě dobra, větší
a menší,stejně snadno pro něho dosažitelná, bude dělat menšídobro a po.
mine dobro větší, dopouštíse smrtelného hříchu?
4 Noe:biblický syn Lamechův,známý z v51pravování
o potopěsvěta - 8 Jose|:
JosephusFlavius, dějepisecz 1. stol.n. l., napsal StaroŽitnostiŽidovskéo 20 knihách
a Dějiny války Židovskéo 7 knihách _9 planou réuu...:jiŽ starověká etymologie
slova labrusca; srov. Isidorovy Etymologie (PL 82, 602-603)- 19 Ctibor: Ctilor
z Velvar, jinak z Dačic,mistr artisticl<é
fakulty oď r. 1390
L16
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A zE sTŘÍBRA)

Zbývá postoupit ještě o něco dále, a to k otázce, zda někdo bude moci
překážet nejvyššímupánu v jeho zatizeních. o tom bude moci povědět například velebný náš mistr, mistr Jakoubek ze Stříbra jako Empedokles,
přehorlivě usilující o blaženost, kte$ v přesvědčení o nesmrtelnosti duší
a v naději na štastnějšíživot odevzdai se v Aténách ohni a ochotně pod.
stoupil smrt.
Tento Empedokles také, jak praví Boethius v předmluvě díla o hudeb.
nÍm uměnÍ,tou měrou se vyznal v hudebním umění pěveckém, žejím mírnil
obtiže rozhněvaných lidí. Také náš velebný mistr je hudebník znamenitý,
takový, o kterém praví Alan v díle o nářku přírody: ,,Tu osel prázdným
hýkáním obtěžuje zjemnělý sluch, jako by někdo obráceně hrál na var.
hany a dopouštěl.se hrubých chyb v hudbě... Náš mistr totiŽ dovede tak
zladit hlasn Že jej nedokáže náleŽitě zvednout z c Ia f. Ale poněvadž v ladění hlasu nijak podstatně nespočívápřemítání, proto jeho přemítavá mysl
dbá všeho ladění jenom nepatrně, naproti tomu napodobuje zásady Empedoklovy v obtížnějšíchvěcech' Jedna totiž ze zásad Empedoklových, jak
se uvádí v předmluvě spisu o obŽivě, zní: ,,V celé rozmanitosti věcí jsou
tři hlavnÍ: opovrhování vrtkavým nadbytkem, touha po budouci blaženosti a osvícenímysli. Z nich není nad první nic čestnějšího,nad druhou
nic blaženějšího,nad třetí nic účinnějšíhok urychlenému dosaženíobou
prvních...Dobře také odpověděI Empedokles na otázku, proč Žije: ,,Abych
se díval na hvězdy. odstraň nebe, a nebudu ničím...U tohoto Empedokla
je takovýto popis boha: ,,Bůh je koule, jejížstřed je všude a povrch nikde...
Poněvadž tedy náš mistr, jak zkušenost plně učí, pohrdá hojností
vrtkavého nadbytku, chová touhu po budoucí blaŽenosti a má osvícenou
mysl a převážně se zabývá bohem, jako že snad mnoho poví o bohu v své
odpovědi, proto se mu předkládá atázka o samotném bohu jako nejvyšším
kníŽeti, a to v tomto znění:
Zd'a můženejvyššímuvládci ve výkonu jeho rozkazu překáŽet vládce
nižšÍ?
3 Jakoubekze Stříbra:mistr od r. 7397,kazaIe| a později šiřitel přijímánípodobojí(viz zdena s' 231);Empedokles:
Empedoklesz Akragantu' řecký Íilosofz 5' stol.
př.n. l.; zprávyoněm,zčástivybájené,převzal
}Ius z BurleyovýchŽivotopisů-7
Boethius:
antickéfilosoÍiekřestanskémustředověku (f 524 n. l.);
,,zprostředkovatel
cit. místoz De arte musica I,1 převzal Hus téŽz Burleye _ 10 AIan:Alanus ab Insulis
(z Lille)' básníka teologz 12.stol.;cit' spisDe planctu naturae,s. 441 vyd..Wrightova
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z^vĚ'REČNÉHo PRoJEVU)

Ó přeslavné Českékrálovství, ó Praho, slavné městoo vstaň, rozhlédni
se a plesej!Všichni zde shrornážděnípřišIi kvůii tobě, jsou to tvoji synové
a kvůli tobě přišli' aby tvé potomky poučili v rozumnosti a moudrosti.
Kvůli tobě přišli: raduj se, město Praho! Z tvého boku vzešli, ty jsi je
živilra,tys je učila, tys je vychovávala: tvoji jsou, tvou česthledají. Proto
se raduj a plesej! Nic se neboj povyku svých soků,kteří tvoje dítko, vysoké
učení pražské, kaŽdodenně se snaží rdousit nespravedlivými pomluvami
a nástrahami.
A nemysli si, město Praho, že jsem předvedl jenom tak neveliký počet
mistrů. Yěz, žeje mnoho mistrů svaté teologie, doktorů lékařství, bakalářů
svaté teologie a přemnoho filosofů, kteří pro svou dřívějšínámahu jiŽ nejsou podle obyčeje vázáni, aby odpovídali v naší disputaci, protoŽe my
mladší je musíme uctívat jako význačné otce. Konečně je také mnoho
jiných, kteří jsou zaneprázdněni jiným zaměstnánírn, a jsou proto omluveni.
Avšak na ony' kteří tebou, město Praho, a nejenom tebou, nýbrž
i tvou lrlavou, Českým královstvím' a Svou matkou, životodárným vyso.
kým učenírn'záměrně opovrhují, zavolej jako na syny odrodl|é,zda budou
chtít nadáIe být tvými syny lidé, kteřÍ jsouce v tvém středu tebe dráždí
a tobě se vysmívají! Pohleď na své opravdové syny, kterak podivuhodně tě
ozdobují ovocem své uhlazenosti, moudrosti a výmluvnosti! Vzdej slávu
a čest bohu, město Praho, že hřivnu svého rozumu' od samého pána pro.
půjčenou,neulrrývají v zemi, nýbrž kladou ji na stůl páně, aby odtud vzal
zisk, také svítilnu svou nekladou pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kdoŽ
vcházejí do škol, viděii světlo pravdy. Jsou si totiŽ vědomi toho, že pán
toho, kdo rozmnožuje jeho hřivny, odměňuje z bohatého daru, avšak sluhu,
který se nečinně zďržlje dobrého díIa, nejpřísněji trestá.
Uvažuje o tom v duchu i já, nechtěl jsem skrývat hřivnu, kterou mám,
byť jakkoli skrovnou, nýbtž odhodlal jsem se vybízením přejemných ta.
lentů ctihodných mistrů, byt slabě, jak mi bylo dáno, vyzvat je k poučení
svému i studentů. NepřijaI jsem totiŽ tento pracný úkol nerozvážně, nýbrŽ
vida, že se mistři k tomu zvolení omlouvají, jak jsem řeklna zač,átkasvého
úvodu, podstoupil jsem tuto námahu v upřímné a vytrvalé starostlivosti,
aby naše životodárné wysokéučenínejalovělo ve vědách bez moŽnosti cvičení,nýbrŽ aby vzkvétala podivuhodná jemná učenost mistrů a rozněcovala se srdce mládeže k hojnějšímu chápání věd, posléze aby se sokům
našeho životodárného vysokého učeníneposkytovala příleŽitost k pomlu.
vám, ale aby štěkalům byla zavřena ústa.
Jestliže jsem pak při tomto svém úkolu některého z mistrů nějakým
slovem trochu poprášil nebo se ho dotkl, jak jsem neměln odpustte, prosím,
ctihodní mistři, provinilému! A buďtež muži stálí, v pravdě jednomyslní,
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učícepravdě nebojácně! lt{ebojtese protivníirůpravdy, milujte se navzájem,
mládež vzdělávejte!
A vy, nejmilejšístudenti, vystříhejte se vád, nesvárů, sočení!Buďte
poslušni svých mistrů ve věcech dovolerrých! Ctěte je jako otce! Neboť
vzroste-li čestbožímezi lidmi, bude se radovat celékrálovství České,bude
zářit město Praha, bude oplývat vědami a ctnostmi nad jiná vysoká učení
vysoké učenípražské.
Aby tedy konec disputace byl přiveden ke konečnémucíIi, budiž nejvyššísláva nejvyššímua pravému bohu, otci i synu i duchu svatému, jedinémuv bytnosti, zněhož je vše,jímžje vše a v němžje vše!BudiŽ po bohu
požehnánaneposkvrněná nejčistší
panna' matka pána JežíšeKrista! Budiž
celému nebeskému dvoru čest a sláva, jíŽ nás účastnými račižučinit sám
bůh!
o ŠESTI BLUDIECH
Tento spis je zachován ve verzi latinskéa české'Latinská verze je původní
a tvoří ji soubor mravních sentencívzatých z biblre,z děl církevníchučitelůa ze
svoducírkevníhopráva, jejichžcelek vyjadřuje jádro Husova názoru na podstatné
otázky víry a na poměr mezi vírou a životem. Spis má tedy vlastně charakter
přípravyke kázání.Asi v listopadu r. 1412- těsně před sqim odchodemz Prahy dal Hus toto dilo zapsat na stěnu Betlémskékaple (vedle základních modliteb
tam česky)a ve vylrnanství,v červnu1413,
,,Věřim vboha.. a,,Desatera..,zapsaných
zpracovánívložil Hus
zpracoval je česky.Nejde však o pouhý překlad. V českém
do čelakažďéz šestikapitol před soupis výroků o danéotázce úvod,který pojednává o podstatěotázky, a na konec přidal závét.Dvojí zněnítraktátu De sex erroribus_,o šestí.bludiechje
ďůležité
pro poznáníHusovy pracovnímetody. Je to běžný
postup v soudobékazatelsképraxi, kde kazate| z heslovitých poznámek, jaké
představujelatinská yerze, zpracovával souvislý wýklad (jakým je verze česká),
ovšemzpravidla jen jako projev mluvený.- Latinská verze spisu o šestibludiech
obsahovalajen středníčástčeské
úpravyv našíukázce, od slov ,,Augustin praví..
ažpo ,,Poslušnomusíbýti boha viece nežlidÍ..;tuto částHus do české
verze jen
přeloŽil'ostatek přidal.
(ÚvoD)
Znamenav šest bludóv, jimiž mnozí mohli by býti zavedeni, poloŽil
sem písmo svatých u Betlémě na stěně, aby sě jich lidé vystřiehli: prvý
blud o stvoření, druhý o věření, třetí o hřiechóv odpuštění,čtvrtý o poslu.
šenství,pátý o kletbě, šestý svatokupectvie. A tak prvá kapitula jest proti
prvému bludu, druhá proti druhému a tak dále.
7 znamenau když jsem poznal; položil sem umístil jsem, dal jsem napsat - 2
písmo suatých spisy, výroky ze spisů církevních otců (učitelů\; u Betlémě v Betlémské
kapli; aDg sě ugstřiehli aby se varovali
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