o ZPÍVÁI.TÍ
rtcu
Krátký anonymnítraktát De cantu uulgari (o zptuani lidu) vznik| nejspíše
před r. 1419.Jeho cílembylo teoreticky obhájit a ospravedlnitlidovou chrámovou
píseňproti útokůmreakčnířímskéstrany. Neznámý autor v něm navazuje na
Husovo úsilíprosadit českýzpěv v kostele svým závěrečnýmpodnětem,aby se
i sám bohosluŽebnýobřad dál česky.Yýzva ukazuje,jak bylo současníkům
zřejmé,
žeHusovo zavedeníčeskýchduchovníchpísnído kostela povedeve svých důsledcíchk radikální demokratizacibohoslužby.(Došlok tomu pozdějiv pražské
liturgii
stlany Jana Že]ivskéhoa na Táboře.) Poukazem na velkbmoravslioutradici slovanskébohoslužbya na to, Že latina jó z většíčástisrozumitelnái neučenému
italskémulidu' útočíautor v demokratizačním
úsilína tradičnívýsadní postavení
latiny v duchovnímživotě.
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Jak se Abrahám pokorně a mirně, naléhavě a vroucně modlil svou
rodnou řečík pánu bohu, aby ušetřil Sodomských (Gen. 18)! Rovněž |zák
prosil pána rodným jazykem za svou neplodnou manželku, o které rozhodl
bůh, že se stane matkou (Gen. 25). Mojžíšse mnohokrát modlil ve svém
rodném jazyku, aby pán vzdálil pohromy od Egypta, a byl vyslyšen
(Exod. 8n.). RovněŽ všechna božípÍ1kázáníbyla dána národu izraelskému
a sepsána, totiž Mojžíšovibylo uloŽeno,aby je sepsal, a on je sepsal v tom
jazyku, kterým tenkrát božínárod mluvil. A z božích přtkázáni vyplývá,
že pravil bůh všemu lidu: o,Nebot já jsem hospodin, bůh váš. A ostříhejte
ustanovení mých a čiňte je; já jsem hospodin, posvětitel váš.. (Lev. 20).
Hle, sám pán mluvil k svému lidu oním jazykem, kterým tehdy lid hovořil.
V Novém zákoně: rovněž kdykoli Kristus zača|kázat, učinil tak vŽdy
v rodném jazyku; rovněž kdykoli oslovil apoštoly; rovněž když zaháněl
zlé duchy; rovněž když hlásal zákon a oh]ašoval věčnou blaženost a kdyŽ
se modlil a učil své modlitbě. A zkrátka všemu, jak bylo sepsáno od čtyř
evangelistů o jeho skutcích, učil v rodném jazyku. Matouš první ve svém
evangeliu, jak říká Jan v předmluvě, psal hebrejsky, tj. v tom jazyku,
kterým hovořil národ židovský, třebas jiní evangelistésepsali svá evangelia
v jiných jazycich, tj. řecky nebo latinsky. Když svatý Pavel byl v zemi
židovské, káza| Židtlm židovsky a také jim psal hebrejsky. A kdyŽ byt
v Řecku, kázal Řekům oním jazykem a nevyměnil tento jazyk za jiný,
když psal Korintskýrn; když byl v Římě,káza| v jazyce latinském, který
byl obecným jazykem Římanů, a když byl v Dalmácii, kde byti obyvatelé
3azyka slovanského, týmž jazykem pro ně psal, vyučoval je akáza| jim' jak
se lze o tom v oněch krajinách přesvědčit až do dnešního dne. Apoštol
Pavel, božský vůdce, doktor všech doktorů, otec všech otců, říká v 1. epištole Korintským, kap. 14: ,,Následujtež lásky, horlivě Žádejte duchovních
věcÍ,nejvícevšalr,abyste prorokovali..... a dále všechno,co následuje.
Totéžje zjevné i skrze naše patrony a apoštoly, totiž svatého Cyrila
a Metcrděje,jak se čtev jejich legendě. Rovněž až do našich časůse docho220
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vala píseň svatého Vojtěcha, psaná v našem rodném jazyce, kterou on sám
sloŽil, totiž..Hospodíne, pomiluj ng, Jezukríste, pomilui ng, kterou zpívají
Čechovéza našich časůa budou ji zpívat podle vůle boží;nikoli však podle
vůle těch lidí' kteří zakazaji dobrélidové písně,sloŽenépodle zákona božího
a opírajícíse o svatá evangelia, epištoly, proroctví a apoštolskévýroky;
nezakazuji však zpěvy nevěstčí,které podněcují k rozpustilosti a k cizoloŽným láskám a rozmanitými způsoby svádějí lidi, aby se k zlému přiklonili nejen zlí, ale i někdy vyvolení boŽí, jako špatné rozhovory kazÍ
dobré mravy; a nad takovými písněmi se nepohoršují, aby je zakázali.
Spravedlivý soudce tohle všechnojednou rozsoudí!
Dionysius Areopagita všechny knihy o nebeské říši i všechny ostatnÍ
složil ve svém rodném jazyce; tyto knihy po mnoha letech byly přeloženy
z řečtiny do latiny, jak je známo ze zkušenosti. RovněŽ Jeroným, který
na žádost panen a dobrých Žen i jiných lidí přeloŽil četnébiblické knihy
do mluvy italské neboli latinské; poněvadž Latinové se jinak nazývali
Italové, proto tam i ženy i mužovébez hlubšího vzdělání dosti rozumějí,
když kněz vykonává posvátné obřady. A jestliže těm je dovoleno rozumět
službám božímv rodném jazyku a není to proti bohu, proč by nemělo být
i jiným národům dovoleno rozumět ve vlastním jazyce, když kněz vykonává
posvátné obřady?
17 Jan u předmluuě:spr. Jeroným v úvoduk překladu Matoušovaevangelia23 kdgžbgl u Dalmdcíť'.
míněnPavlův pobyt v lllyrii, podle bible asi v l. 51-54
n. l.; v 15. stol. splýval význam označenÍ
lll1ricum a Sclavonia,odtud i nepochybně
mylný názor, že apoštolPavel mluvil slovanskýmjazykem - 28 co ndsleduie:
na
okraji připsáno: Při shromáŽděnÍ
raději pronesupár slov ze svéhorozumu,abych
poučiltaké druhé,neŽ tislce a tisíce slov (tj. v jazyku neznámém)- 30 u ieÍich
Iegendě:míněnatzv. moravská legenda (Legenda sanctorum Cyrilli et Methodii,
patronorumMoraviae - Legenda o svatých Cyrilu a Metodějovi,patronech Moravy),
vzniklá na Moravě ve 14. stol. - 32 Hospodine,pomiluj ng ...: citováno českyv lat.
textu - 34 dobrélidouépísně:rozumějíse husitskéduchovnípísněpro |id,_ 4| DiongsíusAreopagita:řecký fllosof,kteréhopodlebible obrátil apoštolPavel na křestanství;s jeho jménembyly spojoványvýznamnékřestanskéspisy vznikléasi v 5.
aŽ6. stol.n. l.
ŠrĚpÁN

PÁLEČ

o CÍRKVI
ŠtcpanPáleč, mistr praŽskéuniversity a Husův staršívrstevník, stál v prvních
dobách Husovy veřejné činnosti lpolu s jejich společným učitelem Stanislavem ze
Znojma po Husově boku jako zastánce Viklefových článkůa jako přední leprezen.
tant pokrokové českéstrany na pražskéuniversitě v době zápasu s reakčnímisilami
před vydáním Dekretu kutnohorského. Teprve Husův boj proti odpustkům, nerozlučně spojený s důslednou orientací jeho veřejné činnosti na lid, a králův nesouhlas
s Husovým postupem přiveďl ctižádostivého teologa Pálče do řad Husových od-
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