PRÓZA

PUBLICISTICKÁ

A PoLITICKÁ

Po lipanské poráŽce utichly zbraně, ale neztratil na své sile ideologický boj.
Proto stále trvá v literárním Životě dominantnípostaveníaktuálně zaměřenéprózy
a v její oblasti stojí na prvním místěpróza věnovaná otázkám politickým. Této
tvorby přibývalo zejménav dobách naplněných rozhodnými událostmi, jako byla
volba krále Jiřího nebo odboj katolickéhopanstva proti králi po zrušeníbasilejských kompaktát papežem.Lze v ní tedy sledovat celý politický vývoj, nebot
nebylo snad důležitější
otázky' na kterou by nereagovala; přesto však by nebylo
správnéoceňovatpublicistiku a politickou prózu pouze pro jejíhodnotu dokumen.
tární a nevidět v nÍhodnoty literární. Nelze ji ovšemhodnotit podle mechanického
srovnání s uměleckými prostředky vypracovanými v umělecky náročnézábavné
próze předhusitskédoby' ale musíme její qýrazové prostředky chápat i oceňovat
z hlediska funkce, kteréslouŽily. Z tohoto hlediska je publicistická a politická próza
polipanskéhoobdobí dobře zvládnuta a znovu dokazuje vyspělost tehdejšíhokulturnÍhoprostředí.
oblast politické prózy také názorně ukazuje, jak v té době ustupovala latina
ve veřej némživotě.Shledáváme se jižpravidelně s překlady latinsky koncipovaných
próz' i když někdy majÍráz překladůjen pracovních.Přitom začínávzrůstat vliv latiny ve stylu, a to svědčÍo pronikání humanistickéhovkusu, jehožpočátky nachá.
zímev kanceláři krále Jiřího (např. u Rehoře z Heimburka, ! |472).

PRÓ ZA PIJBLICISTICKÁ
Publicistická próza doprovázela všechny významné události a v jejím vývoji
lze pozorovat několik vln. První vlna se zvedla hned po rozbití revolučního hnutí.
Tehdy nastoupila reakční strana do literárníofenzívy, obviňujíc husitství ze všech
pohrom, které způsobila válka, a nanášejíc barvy se zevšeobecňujícíjednostran.
ností. Vznikaly tak rozhoř.čenésoupisy vin, soustřeďující se především na nejpřednější a nejznámější osobnost poválečného utrakvismu, na zvoleného arcibiskupa
Jana Rokycanu. Jejich účelembylo předem zmařit případné potwzení Rokycany
od papežskékurie. - Nová vlna agitačníliteratury se zvedla v souvislosti s připravo.
vanou volbou Jiřího za krále. Vášnivé literárnl projevy neustaly však ani po zvolení
Jiřího králem ,,dvojího lidu.. - byl totiŽ zvolen hlasy utrakvistickými i katolickými. Na Jiřiho spolu s Rokycanou směřují nové útoky katolické strany, při čemž
se s katolickými Čechy spojovali i Němci. Vrcholu dostoupily literární útoky na
krále a utrakvismus v druhé polovině šedesátých let, kdy byl Jiří Rímem odsouzen
a prohlášen za sesazeného(1a66) a kdy doma proti němu vypukl otevřený boj.
Proti útokům, vedeným výbojnou reakčnírnenšinotr,bránila se ovše,mutrakvistická strana stejnými literárními zbraněmi.
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JAN PAPoUŠBi< ZB SogĚSLAvĚ
s.rÍŽNoST.i o NEKLIDU v ČBcHÁcrl
Jan Papoušekze Soběslavě,mistr pr ižskéuniversity a týnský farář' přešel
r. tr448po Karvajalověpříchodudo Prahy od utrakvistůke katolikům.Zemřel
r.1455 jako litonlěřickýprobošt;tétoprebendyse mu dostalokc konci Živobaod
krále Ladislava odměnouza podporusnah o katolickourestauracizetně.
Hlavní tón PapouškovyŽaloby(původnělatinské'ale jiŽ ve svédobě přeložcné
je přání úplného
z jeho pojeL'í
návratu k cloběKarla IV., takženemůže
do češtiny)
vyplynout nic jinélroneŽnaprostó odsouzeníltusitství,kteréje i odsouzenímautorovy rninulosti. Všestrannětendenčnízesíleníkontrastu mezi zlatýrn věkem za
reakce od samého
Karla IV. a přítomnosti,literépatřilo k oblíbenýmargtrmentůrn
počátkurevolučnÍho
hnutí(srov.r' 1. sv. na s.423n.),dobřev Papouškověprojevu
představujenáladubojovnýchkatolických Živlůpoděbradskédoby, kcy úměrně
s tím rostl Rokycanův raďilralisnrus.
Pod zámyslcrn přijímanie pod obojí zpuosobúa pod přijímaním z katrichakrálovstvie Českécllúhob1'lobez krále, potom roztrháno a ještěpodnes
jest bez arcibiskupa, kdeŽ by se mohlo naplniti písmopříslovie Šalomúnova:
,,KdeŽ správce nenie, jest lidu zhubenie...Nebo zhynulo jest v Českémkrálilvství bez počLulidí rnnožstvie:jedva vedlé domrrěnie desátá částka lidí
Zuostala, ale biedně zhynuli válkami, mordy, vraždami, vyhnáním, hladem
a zámuiky. Nižádného nenie živého,|<terýžby přietele neztratil v těchto
letech. ILem zhynrrli múdřílidé všelikéhostavu _ páni, rytieřstvo, měšťané,
výborní rozlični řemeslníci, kteříž království biechu k veliké okrase.
Item najvclebnějšiepražskéučeniezkaženojest, doktoři svatéhopísma,
10
juristi, lékaři, mistři svobodnéhoučenieve všelikých umění, preláti a slavní
cluchovni lidé. Item kněžstvovelmi řiedké,aniž se rozmáhají ani rozmáhati
rnoirú,neb školy zkaženy, žáci, příhodni k učenía hodní k stavu kněž5kému,
někteří zmordováni' druzí zemřeli, někteří nepříkladní,jiní se zženili, jiní
1 5 pak k světským se živnostempřichýlili. Item nikdieždietel<pořádku k učcní
irevedú,ale lrdyž se počnúučiti,netrvají. Item množstvie knih všelikakého
uměnie jsú zmrlráný, někieré spáleny, druhé ztrlrány a jiné z země vynešeny.
Item jiŽ povyšují se ku panství a k úřaduom skrz ukrutenstvie a násilé
.) il
ti, kteříŽ ani sebe, ani jiných spravor'ati neumějí. Ale prvé byli mužie
dospělí a múdří, kteříž ř.iedili a spravovali obce duchovnie i světskó. Itcm
staří lidé múdřÍ zhynuli a míjeji, mladí, libostí následovnici, se povyšují,
kteříž ani sú zkušení rad, řáduov, ztézeniq neb toho nevídali, ani o nich
siýchali; protož těch věcÍneumějí milovati, aniž se bez nich rozmáhají. Ale
2 5 Žir.li jest ještě z starých některý, ten se zarmucuje pro zbavenie těch
dobrých věoí' vida nesmierné,bezpočetné
zlévěci a prvním dobrýnr odporné.
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Item pověst královstvie tolroto a čestvšudy nad jiná královstvie byla,
tak že Čechovév poctivosti jmieni byli, kamž se koli obrátili. Ale již je
hanějí, kaceřuji, poklínají.
Item všecky ctnosti jsú umenšeny a hřiechové rozmnoženi a mnohern
viece všichni hřéchovévětšísvobodu mají nežlipřed tiem prvé kdy jměli sú.
Viera prvé nenavinulá byla jiŽ mnohým kacéřstvím a bludy poškvrněna.
Prvé jednota byla, již oddělenie a odřezánie přemnohé a neposlušenstvie
najvyššiehobiskupa i krá]e i všehokřesťansťva.Item láska odešlaa nenávist
zrostla a v království tak mnohonásob v sobě rozdělenémjedva jedrra obec
muož nalezena býti druhépodobná. V každérnměstě i ve vsi, v městečkách,
na hradiech jsú roty, jedni druhým nevěřie. Item všudy svárové neb pro
příčintrpotěšenieněkakého počnúcspuolu mluvit'i, hned se z domnievanie
hadrují. i\j, velebná svátost těla božieho a krve božie jest sváLost pokoje,
svolnosti a iásky a pod tú svátostí irolilr jest nenávisti, posmievanie' svářenie, žejirn počtu nenie. Itern zahynulo veliké náboženstvie,božská chvála,
hodin řiekanie přestalo, a zvláště v pr.ažslrém
kostelc' kdež chvála božie ve
dne ani v noci nikdiež nepřestár'ala,ataké ve všech koste]échvesních: již
na dvadceti kosteluov jest, kteříž jedva jednoho kněze rnají. Item prvé
býr'ali manželštífaráři i vikářové, a již nynie vllačení,bezriěční'pohoršilí,
reptaví, nižádnéhose nebojiece, aniŽ vědie, jsú4i kněŽími. Item zalrynuli
pústenníci,nrnišie,jeptišky' lianovníci, zákonnÍci,kř'ižovnícii mužie i ženy
nábožné,ktei'íŽ sú byli př.íklad a zrcadlo všech lidí v náboženství.Item
svátkuov božícha svatých nesvětie, nepost,iese, svatým se porúhají,životy
jejich zhrzeji, zápovědi jejich potlačují,naučeniesvatých, a zv]áště doktoruov zarnietají, kanony, dekreta, dekretalia, ustanovenie, vymyšlenie,
obyčejecórkve svaté chvaiitebné potrrpují,zarnieLajía zkažují. Itern svá.
tosti cérkve srzatéa jejie řády potlačují. Item kostelové zkaŽeni, vypálerri
a opuštěrri,klášterové,kaply, oltái'ové,kalichovó, ornáLi a okrasy kosteluov.
Item svlttosti svatých zkaŽeny, a zv]áště králor'ské odjaLy, s]<rzekteréž
královsLvie mělo veliké ozdobcnie a Praha veliký úžitek. It'em obrazové
k:ožia svatýclr zkaženi. Item otrlupují mrtvé ocl pomoci v skutciech lítostivosti.
Iťem při manže]stvímriozí bludové, neb ]rněŽiese Ženie, mnišie, jeptišky, púst'enníci,
zákonníci, lrmo.|,rové,
přátelé, s jinými prvé slib majíce'
neb právo duchovnie přestalo, aniž jdú práva duchovní ani světská. KaŽd-Ý
činí'jakŽ se komu líbí.Měj duchovní při najnespravedlivějšíneb světský,
jediné připlichť se k některérotě silnější,všecko zíš|'ěš.
Aj, jaká spravecllnost !
Itern zboŽie světská, duclrovnie, mnišská, špitáIská, kněžslrá, mistruorr,
studentuov i jiných duchovních,všecka jsú světskú mocí odjata, osobena'
kteráž sú dědictvie božie a chudých a jichž prvé užívali chudí a nábožní,
jich již uŽívajílotrovéa psi a na kterých miestech prvébohu slúžili,jiŽ slúŽie
722

!

7o čertu v pejše,smilstvu,lakotě a tak dále. A na kterých miestech prvé štědře
clávali almuŽny, již ztéch miest lúpie a lidi drú.
Item skrze přijímanie z kalicha žádnéctnosti, Žádnécti' Žádného zbožie
nepřibylo, ale hřiechové, hanby, nepoctivosti, chudoba a škody jsú přielišně
rozmnožené,všichni hřiechové větší svoboclu nají než prvé, pýcha přieliš
75 veliká a vymyšlená na krojiech, na rúšeobojieho pohlavie; okrasy rovně též.
Item neposlušenstvie, reptánie proti starším. Item služebníci nevěrní,
protivní a reptaví. Item lánie přeohyzdná a neslýchaná, přísahy přéliš
zlehčenéa nadarmo bránie jména božieho. Item lakota přélišnáv pokrmiech
i v nápojiech, tak že těžce slyšie jméno postové. Item smilstvie šeredná,
80 socloma, cizoloŽstva a tak dále, krádeži, lúpežové.
Item lichvy zanižádný hřiech nemají, s nížtovuokol jdú témeř všichni,
chudí i bohatí. Svatokupectvie mrzké! Již kněžie fary najímají, onen do
roka, onen do puol léta, onen do určenéhočasu se sjednává z peněz. Item
přielišná ukrutnost a nemilosrdenstvie nad chudými. A kdyby židuov
85 neb-vlo, křestané by dopustili chudým zemřéti dřév, neŽli by je za|oŽili neb
jim puojčili peněz neb nětco potřebného. Item hněv, nenávist, vraŽda,
rota roty nenávidÍ a zabiji pro domněnie neb bludy. Item nevěra se rozmohla
přéliš' tak Že jedva jeden druhému muož věřiti svého svědomie, peněz,
rady; všudy se obávají ztady a nevěry. Item falšovánie pečetÍa listuov.
90 ltem mince vyvýšená, jéžtouŽívalo všecko křesťanstvo i pohanstvo, jiežto
čest velikú jmělo všecko královstvie' jiŽ jest zfalševána, ač nynie nětco
opravena jest zase.
Item ustavenie krásné klášteruov padlo jest, hraduov, měst i tvrzÍ,
ješto byly k veliké okrase království. Item klénotovékostelní i světští,ješto
95 biechu poklad královstvie, zmrháni jsú a utraceni a skrze ně jiné krajiny
a cizé města jsú zbohacena. A tak všecko spuolu ZavÍa a spoje počátek
s prostředkem i skonáním, pod zámyslem kalicha zkažen jest a zmrhán
pokoj královstvie, kterýž prvé takový byl' žeměsta bývala otevřiena ve dne
ještoto biešenajdraŽšie
i v noci, hradovétéŽ,cesty ve dne i v noci bezpečné,
100 a najutěšenějšie.o kterémž pokoji mluví svatý Augustin o městu boŽiem
tak řka: ,,Takové dobréjest pokoje, také že u věcech stvořených a smrtedlných nic nemuožvděčnějšiehožádáno býti, nic lepšiehonalezeno, nic snadšieho zachováno, nebo jest pokoj pokojné dobré, mysli tichost, věcí svornost, kteréž všecko žádá stvořenie... Proto války vedú' aby pokoj měli,
105 proto hovada do lesuov se kryjí, proto ptactvo se pod oblaky vznášejí,ryby
se do hlubokosti morské a do skrýšuov pohřiŽují' zeměplazové v třeviech se
země schovávají, aby pokoj měli. Jímžto božský i lidský zákon se pokojem
okrašluje.
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1 pod. ztimgs|em pod výmyslem, záminkou _ 2 bglo bez krdle: míněno období
1419-1436 od smrti Václava IV. do přijctí Zikmunda za krále; potom roztrfuino:
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autor má na mysli oddělenÍněkterých korunních zenlí od Českéhokrálovství: LuŽice
a Lucembursko přešly jako zástava do cizích rukou, poměr Slezska ke koruně se
v průběhu husitských válek značně uvolnil, Morava byla již od r. 1423 dána jako
léno Albrechtu Rakouskému - 2-3 podnes jest bez arcibiskupa: Jan Rokycana byl
sice r. 1435 zvolen stranou podobojí za arcibisktrpa, nebyl však v Římě potvrzen čtÍstka
4: PřÍsl. 11,74 _ 5 ieďua sotva, stěží;uedlédomněnťepodle odhadu; d"esdtti
ďesetina _ 7 zdmutkg zármutky, válečnými strastmi _ 8 item (lat.) dále
druhý
70 ptažskéučeniepraŽská universita; suatéhopÍsrna teologie _ 11 mťsÍřÍ..
stupeň universitní hodIrosti (bakalář' mistr); suobodnéhoučenieue ašelikých uměni
Íakulty artistické (srov. v 1. sv. na s. 94) _ 72 kněžstuouelmi řiedké: natážíse mj. na
okolnost, Že nebylo biskupů' kteří by světili kněze (jak podobojÍ,tak poďjednou);
aniž se rozmtihajíani rozmdhati mohú a jejiclr početnevzrůstá a ani nemůževzrůstat
_ 73 zkažengzničetry,zrrehodnoceny; příhodni schopnÍ; hodní zpftsobi|i - 14 nepřikladní nedávající dobrý přÍklad' pohoršlivéhoŽivota; se zženili oženili se _ 15 Žťunostempovoláním; pořtidku pořárlně, náleŽitě, dokonale (consumate) * 77 ztrhdng
roztrhány
20 prué dříve - 2L dospěIídokonalí, schopní - 22 mijeit pomíjejí, vyrnírají;
rozkoší' příjemných stránek Života _ 23 ani sú ani nejsou _ 24 aniž se.,.
|ťDoslÍ
rozmdhctjía ani se nevzmáhají, nenabývají zkušenosti _ 26 prvntm dřívějším' původním; odpornéodporující,nepřátelské _ 29 u poctiuosti jmieni Dyrťbyli chováni
v úctě a váŽuosti _ 3o kaceřují prohlašujíza kacíře; poklínaii proklínají
33 nenavinulrÍnenakvašená, nepokaŽená (inviolata) _ 34 oddělenie a odřezdnie
rozdělení a odpadlictvi - 35 najvgššiehobiskupa..papeže_ 38 roÍy sektářské skupiny,
strany _ 39.40 se z domnieuaniehadrují pro podezřívání (z kacířství) se hádají - 42
nábožnost, zbožnost _ 43 hodin řiekanie modlení hodinek, kněŽských
ruiboženstvie
modliteb př'edepsaných pro určitéhodiny (v chrámech kapitulních a klášterních,
kde bylo většÍ množství kněŽí' bývaly hromadně a veřejně zpívány); a pražském
kostele v pražskémkapitulním chrámu sv. Yíta _ 44 uesnÍchvesnických _ 45 na
duadcetiokolo dvaceti _ 46 manželští
|ardři zákonití, řádní Íaráři (legitimi plebani,
obraz.překlad); utlačeníprotlačení,vnucení (intrusi); bezděčnt,pohoršilí samozva_47 anižvědieaaninevědí;'zahgnulivyhynuli, lrymřeli _ 48zdkonníci
ní,pohoršujíc|
mniši' řeholníci _ 50-51 žiuotgieiich zhrzeji pohrdají příkladem jejich životů_ 51
ztipouědi záů<azy;doktoruou církevních učitelů_ 52 kanong, dekreta, dekretalia: rinné
druhy církevníchustanovení _ 53 zkažuii uvádějí v nepořádek (confundunt) _ 54 řtidg
církevní organizaci _ 56 sucÍÍosÍi
suatých ostatky svatýclr - 58 u skutciech litostiuosti:
v modlitbách za zemře|éa v zádušníchbohosluŽbách
59 kmotroué,přdteléosoby zpřízněné kmotrovstvím (círk. právo nepřipouštělo
jejich vzájemné sňatky)' pokrevní příbuzní _ 62 aniž idú prtiua duchouníani suětskri
církevní i světské právní předpisy ztratily účinnost(působenízernských soudůbylo
obnoveno aŽ na sněmu v listopadu r. 1453 s platností od 13. března 7454)'- 63 měi
ať má - 64 jedinéjen; zíšlášzískáš
66 zbožiemajetek (zvl. nadace a důchody); špíttilsktipatřící útulkůnrpro staré
a nemocné- 67 osobenapřivlastněna _ 7| drú odírají_74 pýcha nádhera, okázalost _
15 ugmgšIerui
důmyslná, nákladná; okrasg ozdoby, šperky _ 77 protiuní protivící se
(příkazům)_ 78 zlehčené
v neváŽnost uvedené; lokoÍa chtivost, nenasytnost (gula) 79 těžceneradi _ 80 sodomapohlavní neřesti (podle sLarozálronníhobiblickélro města,
které bylo pro svůj hříšný žil'ot vyvráceno)
8| Iichugpůjčovánípeněz na úroky, které církev přísně zakazova|a;s nížtouuokol
jLŽ
se zabývají - 83 se siedntÍutÍ
z peněz vyjednává si za penize _ 87 neuěra neďoidti
držováníslova - 90 uguýšendhodnotná _ 97-92 nětco oprauena poněkud napravena'
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(za guberIrátorstvÍJii.ilro z Poděbratl; srov. zcle pozn. k v. 1-2 a 10 ira s. 116)
Zh(}Ci11ocena
93 ustauenie krdsné vybtldování krásných budov (aedificia) _ 96 zaura a spoje
uzavřetne-Ii a spojíme-li _ 97 s skoruiním s konccm - 101-104: cit. De civitate Dei,
PI' 47, 637 _ 106 sc pohÍižuií ponořují sei a třeviech v útrobách _ 7o7 jímžto kterýmžto. a tím

Z KRoNIIi
ČESKÝCI{
KRÁTKÉ SEBRANIE
K VÝSTRAZE' vĚRNÝcH
ČECFIÓv
Vznilr tolroto spisku vyvolala patrně volebrri agitacc na rozhraní lct i457
rt 1458; někteří historikové jej však datují kr.1437,kdydošlo k agitaci po smrti
Zikmundově. V první části jsou to protinčmecky zaměřenévÝňatky z Dalimilovy
kroniky aktualizované spojovacím textem, drulrou část tvoří autorův výklad
v dalimilovském vlasteneckém duclru. odráži se v něm vědomí, Že se po snrrti krále
cizince naskytla jedinečná příleŽitost |<zÍizeli hr'rsitskéhoiirálovství skutečně čes.
kého. Proto bylo nutno vyvarovat se nebezpečí,které mohla přinést vláda katolických a německýclr králů. Ani tehdy myšlenka husitsliého království nepronikla
ihned, ale musela se rvJrrovnatS eventualitou království slovanského,jeŽ se vyskytla
jiŽ v prvních Ietech husitských váiek. Českéa Slovanslié sebevčdonríautorovo se
vyznačuje i v rukopise tím, že se adjektiva ,,český..a ,,SlovanskÝ..píšítéměř
tlrislcdně s velkým počátečnírnpísnrenem, ,,německý.. a ,,I\ěrnec..však s rnalým.

,T
Dá}e Kroniiia česká svědčí,kterak téžpokolenie němeclrénikdy z pÍirozenie svého nemóŽ býLi věrno jaz,.ykučeskému,nebo i párróm českým
Libuše ř'ekla jest:

10

!c

I]tlde-li Němec nad vámi vlásti,
ne}lude jazyk váš dlúho tráti.
Túhaťjest kaŽdému rnezi ctzimi,
srnutný utěšÍse mezi známými.
Každý rád kraluje mezi přátely svými,
jeclen ntúdrý neradi se S cizími.
Pojrnet sobě lid jazyka svého
a budeévžcly hleděti vašehoz|ého.
Na váš lid bude hledabi viny
a svým rozdělí vaše dědiny.
Naplní zemi lidnri cizimi
a bude váleti s vašimi.
Češtesvé,ačťjest chrastavo,
rredaj cizozemci své cti, českáhlavo!
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"Iomut vy učíŽenská hiava,
kde jeden vládtreotu jeho sláva.
Spieše'se had na ledu shřeje,
nežli Cechu dobře Němec zpřeje.
Razi vám, přijdeJi vám které volenie,
chovajte se na křivá clrva skrze les chozenie '
Coť tiem rniením, sám znamenaj,
voliž z svého jazyka pánao cizieho nechaj!
A pornni, čemuťjest vás l,ibuše učila,
iež v svéj řeči nikdy nezkřivdila.
Jinde svědčíK'ronika, Že trékniežatčeskýclrjsú nám Němci, a zvlášče
Durynci zahili. Prvnieho jeden na ohři v zimě nad prohlubní,jsa jeho pěstú*
nem, i sťaljemu hlavu a tělo vrhl do řeky. Druhého talréDurynk, jménem
Lork, lovec, jsa najat, střelu v srdce knězi Břeci.slavovi druhému vstřelil.
Třetieho také Durynk v olornúci krále Václava, českého,uherského a polského krále, zabi|, jernu lstivě břitvú hrd]o sř'ezal, jako by jemu chtěl se
vzchoda stúpiti pomoci. A ten byl najat od ciesaře německého, neb ten
3 5 ciesař Rakúsic byl a zahubiti lstí kniežata česlrá chtěl, aby sám panoval
s synem svým v Čechách.
4-27: kombinovaný výňatek z Dalimilovy lcronllry; t. 4-79 odpovídá Dal 4,
19-32; Í. 22.27 odpovídá Dal 106' 25-30; spojeno dvojverším (í. 20-27), o nčrnŽ
viz J. Daňhelka I,F 84' 1961,59-60 (srov. zde v 1. sv. s.357) - 4aldsti v]ádnouti5 trali trvati, ž1ti _ 6 lúlral tesknost, zármutek _ 9 jeden múdrý neradí se nikdo
tnoudrý se neradí _ 77 hleděti usilovati, snažiti se o. . . - 73 dědíng dčdičnépozemky 1'5 ualeti válčiti, bojovati - 76 češteškrabejte; chrastauo strupaté, prašivé _ 79 jeden:
tj.národ -2o se slrře7eohřeje se _21 zpřejepopť'eje' buďe přáti _ 22 razt radím- 23
na křiuti droana ki'ivé sLromy; v Dalimilově krolrice namířeno proti Janu Lucembtrrsl<ému,který se autorovi jeví jako kř'ivopřísežrrík - 27 nez|:řtudila neprorn}uvila
nepravdu .29 Durgncí Něnrci z Duryňska; srov. Dal 21, 17-24 (jcle o syna i.'nížete
Vlastislava) - 30: srov. Dal 54,5-36 _ 31 : srov. Dal g8,23-24 -32 l:rd.ťeVdclaua:
krále Vác]ava III. _ 33 sřezal tozřeza\, přeřezal _ 34 se uzclrcda stúpiti se schodu. se
st,upně sestoupit _ 35 Rakriséc Raktršan; míněn A]brecht
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Čeclrovétehda praví, v nich jest pravá česká ži|a a něnreckým iŽádným podšitím nejsú podšiti, mají na sepsánie prvních českých a na kroniky
své pilně patřiti, jich rady a výstrahy poslúchajíce' aby v moc němec}<ú
neupadali, neb tu jest jich osidlo na hrdlo zvázané a pád konečný.Neb jako
jed v krmi vlit jsa jedúciemu nemóž býti bez urazu, ale neb smrt, neb bláznivost,aneb nemoc člověku uvede,téžmoc něrnecká v slovanský neb v český
jazyk uvedena neb zkaženie toho jazyka, neb umenšenie,neb jinú vadu
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konečněpřinese. Jakožto vlk v stádu, myš v domu nic jiného nežvádu a poškozenieučinÍ,téžNěmec v panování a v kralování českéma v slovanském
rrčiní.
Měli by tehda Čechové,nemohú-li z svého jazyka pána mieti, na jiný
slovanský jazyk nebo na jiný který koli pod nebem křesťanskýpomysliti,
ir ač by bohatý nebyl, jeho sobě zapána vzieti, neb jich iazyk a jich svobody pod králem každéhojazyka kromě německéholépe stanú. ZbaviŽ nás
pán buoh všech králóv a správcí němeclrých!
Dále Cechové,chtie-li v svézemi řád dobrý mieti, mají takového krále
hleděti, ještoby napřed božskédobrémiloval' potom licl českýa upokojenie
jeho. Ale upokojenie země nikoli nemtlžbýti, lečbožskédobré,to iest přijímanie těia a krve boŽie a jiných pravcl zákona božieho'o něŽ jest rozbroj
a války tato léta byly v této zemi a mnozi přál,ely i zbožie ztratili. Dobrý
prospěch a prospěchu těžcea nesnadněten král bude lrledě|i, ktož toho sám
v skutku nebude činiti' Nebo ktoŽ co sám činí,vdy větčípříchylnost k tomu
tná, aby jiné k tomu pi.ivedl, najprvé řečía namietaním leckterakým a pobom skutkem a mocí. A že Čechovés většístranú a mnohem, dá-li buoh'
ščasLněv těch drahých pravdách utvrzeni a upevněni, nikoli toho mrúce
neustúpiea s zl:ožim i s zárnky se prvé převrátiti dadie, a to s nesnázemi
i s rozbrojemi i s velikým zkaženim země této musilo by býti. Pilně má
hlédánoa váženo býti, aby takový' král s nimi se v tom sjednal, a nebude-li
to moci býti prvé' ale při korunovánÍ neb v brzkém časupotom. Jinak nebyloJi by toho, strach, nové zbúřenie v brzce aby nepovstalo. Nebo lid,
kLerýžmiluje to, obával by se bvdlením jeho s jiným lidem tomu odporným
úkladu a lsti, aby nejednal, od toho je oclvéstimieně. I slušnéjest to v nedlúhémčasukráli tomu, který volen bude, učiniti, chce-li s nimi v pokoji
v království bydliti a býti.
Také Čechové
mají se všípilností se vystřiehati, a zvláščemilovníci těla
a krve božie,aby jinéhojazyka rada jím nevládla ani byla s ním, než česká
a Čechové,a najviece milovníci krve božie,aby s odpornými pány neb jinými duchovními některakÝ klobúčeklsbir,ýnebyl skován, iakož by pobom
jim i všízemi škoditi mohl a na z|é,nebyloJi by v ty časy,ale po mnohých
letech, přijíti moh]o.
Dále Čechovémají patnatovati a takového krále hleděti, aby jim vší
pilností a mocí svťtraden a pomocen byl z nároku na ně lživě a falešněuvedenéhovyjíti a očiščenu
býti tak' aby se jim vedlé úmluv sborem bazilejským učiněných dost'i stalo, a Že německý národ v sobě téjisté žíly nikoli
mieti nemóž, jakož se to očitě shledávalo, shledává a shledár.ati se by
mohlo, by nás mienili z takovélronároliu vyvésti, neŽ viece, jakž by mohli,
zmazati. Slušnéjest slovanského jazyka pána hledati a k německérnu nikoli nesvolovati.
Mají takového pána a krále hleda|i, iešto by jim zámkuov k České
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50 zemi příslušejícíchkoruně, kteřÍž jsú od Němcóv odtrŽeni, pomohl dobyti
a k koruně zase přihromazditi. Jen toho nikoli žádný Němec neučiní,ale
radějí viec Němcóm zavadí, aby moci českéubývalo.
A mimo ty všecky věci svrchu psané i jiné, kteréŽ by ješčepsány býti
rněly, běh jiný neŽli prvé běžío drahé krve Kristovypřijímanie pod zpósoO D bem vína, jiežto jsú Němci a najúhlavnějšínepřietelé jakožto Kaifáš Kristóv, jenŽto jsú najvyššístupeň zlosti proti Čechómvstúpili, je i s tú drahú
krví shladiti usilujíce i jiných všech národóv s lživým svým kněžslvem na
Čechy popúzejíce. I hodnéťjest z těch příčin jistých kronik svrchu psaných' jichž smy my Živí svědomi, kteréž by se ješčepsáti měly, každého
6 0 národu německého se varovati a za krále českéhonikoli nebrati' dlubně
sobě na svá hrdla nedělajíce.Nebo nežli by oni najmohutějšieho Čecha
netoliko za pána, a|e za měščenínapřijeli' radějše by hrdla ztratili. A rny
aspoň, oslepilí Čechové,na nich příklad vezrnúce,učiňmejim téža za pána
Němce nebeřme.
65
Také slušie znamenati řeč božív knihách Deuteronomu v sedmnásté
kapitole, jenž die: ,,Ustavíš, kteréhožpán buoh tvój zvolí z počtu bratróv
tvých. Nebudeš moci z jiného národu učiniti krále, který by nebyl bratr
tvój etc... A Němec nenie bratr český,nebo nenie českéhonárodu ani bratr,
neb se protiví ustavení a rúhá našeho otce o přijímaní těla a krve Krista
70 miléhoa jiným pravdám jeho. A takého neslušiepřijieti do domu ani jemu
pozdravenie dáti, jakoŽ die sv. Jan v druhé kanonice. A poněvadž takového neslušie do domu přijieti' ovšem neslušie takového za krále vzieti.
A Němec jsa králem nebolik by chtěl do domuov choditi, ale viece by chtěl
Čechyvěrné z domuov vyhoniti a jejich statky bezclěky bráti.
podšitirrejsounaka.
t tehdaproto, tedy - L.2 německýmižddnýmpodšitímnejsťt
ŽeniněmecLvím- 2 pruntchčeských
dřívějších
dějů(historickýchudálostí)českých3 pilně palřiti pečlivě,bedlivě přihlížeti- 4 zudzanéuvázané;ptid konečnýú'plná
národa - 7
zkáza - 5 bez úrazubez škody (na zďraví)- 6 u českýiazgk do českého
umznšenie,
nebiinú uzdu újmu,oslabenínebojinou úhonu- 8 utiduhádku' rozbroj _
13 ačbl bňatý nebglbyť.by nebyl bohatý - 74 lépesÍanúbudou na tom lépe
17 hIedětihledati; bcžské
dobrédobrévěci boŽi; upokoienťepokoj, mír - 20 zbožie
statky, majetek _ 20.2t dobr!1prospěch a prospěchu... bude hleděti dobrý prospěch
bude hledati a jeho dbáti - 22u skutku skutkem; udgvždy _23 namietantmnáměty, podněty - 24 s větši stranúa mnohemve své valné většiné _ 25 ščastněnaštěstí;
mrúceLteba i za cenu zttáLy Života -26 a Ío..tj.odvrácení od poznaných pravd - 28
hléddnozkoumáno; abg s nimí se u tom siednal aby se s nimi v tom shodl, dohodl
- 29 pruédříve; ale alespoň - 30 sÍrachje obava, nebezpeóí- 31 Ío..
tj. přijímáni podobojí a ostatní husiťskéčlánky víry _ 37-32 bgdlenim jeho s jiným lidem tomu odpornÚm,.. smysl: kdyŽ by král byl obklopen jiným lidem (cizími dvořany) nepřejícím
kalichu, obával by se lid úkladu a lsti, aby král nepodnikl kroky k jeho odvrácerrÍ
od kalicha -32 slušnéieslslušíse, je třeba - 34 bgdliti přebývati' žíti - 36 iim: tj.
králem - 37 s odpornlmi pdng s pány opačnévíry (tj. podjednou) - 38 aDg některaký
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klobúček lstť'uýneb11lskauún srnYsl: abi'ncbyly
učiněny tajrré dohody proLi ttlrakvis.
mu - 39 na zIé|<ez|é.mu
42 abg radelt a pomocen bgl aby přispěl rat]ou a pomocí; z ntiroktz z nai'čení
(z llacíř'strlí) - 43.14 uedlé umluu sborem bazileiským učíněných podle korrrpal:tát
schr'álcn}-ch koncilern basiiejským (v \. 7434-7436); cĎy se ilnl... dosti s1alo aby iim
bylo učinčnc zarlost (tj. aby b-vla plněna kornpaktáta) _ 45 očilčjasně,zřejmě-46
bg nds mianili...uguésli Žc by měli v úmyslu vysvobodit nás; nežoleceaie naopak
spíše - 47 zmtizali očerni.Li,pošpiniti - 49-50 ztimkuoo k Českézen.Lipříslttšejících korund.. šlo o zárt|ly a jiný n-iajctek, náležející l,. česliékorunč, h]avně v Sasku, irterý za
husitský-cll vlllek král Zil:rnunt] zastal'il cizincťrnl _ 51 zase přihromazditz zpět připojiti' přivtt\lit\ _ 52 za-uadizastavÍ
|:1bčltiinÚ...běží jďr:cl jinévěci _55iiežto: tj.krve(přijírnání lirve); KrrilrÍš.'
Židovský velcknčz, jcden ze soudců Krisiových - 56 isú naiogšši stupeň.'. ustúpili
dostoupili rrejvyšš'ho siul}ně - 58 hodnét iesl je zá}rodno; iistých krontk: jde pi.edevšÍm o Dalimjlovrr kronj]ru _ 59 jichž.sny... sutyt]olnikteré jsorr nám do]iona|e známy - 59-60 koÍ-dého
narotitt.ltělne.ckéIto
ltaždého človčka němecl<énárodnosti _ 60 dlubně
palice, }ir.je (sl'or'. Dal 59, 33) _ 61 najmohutějšiclro ncjbohatšího _ 63 oslepzlí zas'lcpení; též1,o|,éi:,
65 znanlerLatjvzíi'i lr:i větlontí; i)luteronomu'. Deuteronomia, 5. knihy Mojžíšo.
vy ze Stat'ého zá1rolrlr (cit. Deut. Í]'!5) _ 69 ustauenÍ ustanovení (boŽímu) _ 70
přijieIi přiimouti _7I u druhé kanoni'ce v clrulré epišto}c (srov. 2 Jarr. trO)- 72 oušem
zcela' tínl siríše- i3 nelolikbg chtěl nejcn že by clttět _74 be:ttěkgproti vťrli, násilírrr
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vELII(ÉH o SLoVANÚvI

Ke Krátkému se]:ráníz kronik českýclrje v brněnslrérn
rukopisebezprostředně
připojeno latins}réfalzrrm Zápis Alexant]ra Velikólro S]ovanůnr.''|entopodvrh je
projevem obdobnélroúsilíjalio tzv' Sobčs]avskáa S|aropražskápráva (srov. zrie
na s. 415).Yznilrl nejpozdějiv oliruhtJranýchhumarristů
15. stov druhépolclr,ině
letí,avšal,lnenívyloučeno,že1loclráziuž z doby značrróstarŠí
(Václav Hájek z I-ipraŽského
bočanjej uvádi v souvislostise zaloŽťním
Došel
klášteraNa S1ovanech).
v husitskýciaČecháchveliképozornosti;rlovoláví-r
se ho i K'rátkó sel]ránie.

SI

Obdob
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horské, utv
o její vede:
nárorlní a s
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Zápis'\lexantira Ve]iliého
slovensiiétnujazyku a českómuna lrudúciečasy
}'Iy ,\lexantll'. nástrrpcc rnakedons]réholirále Filipa, předobrazně Iíčen1.!ako ,,kozel.., pr.tvodceřecké monarchie, S}/n.rovův,ohlášený skrze lt{ektanaba, rozpravěčs bráhrnarry a se str.omy S]unce i Luny, potlačitel Peršanťr
a Médů,pán světa od východu slunce aŽ k západu, od poledneaž|<půlnoci,
osvícenému polrolerríslor,anslién}ua jazyku jejich milosto rr!ír a pozclřaY
od nás i ocl našich následniků, kteří po nás burlou následovat v ovládárrí
světa.
Protože jste nárn pomáhali, jsouce vžcly ve věrnosti spolehliví, l.'e
zbrani rázni jakožto bojovní a zdatni spojenci, dáváme vám a udílíme ze
1 0 svobodné vůle a na věčnéčasy celý pás země od půlnoci až k poledním
1.t]

-

ajnédohody proti rrtrakvispomocí; z ndroku z nař"čeni
číněnýchpodle kompalrtát
se iínl... closti stalo aby jin
_ 45 očíIějasně' zřejrně - 46
iL nás; než ulece ale naopak
1eskézemi přistušeiícich koně, hlavnč v sasku, který za
se přihromazditi zpět pi.ipce (přijírnání lirve); .I{aílcÍš..
,'najugššístupeti''. ustúpili
l; jistých kronik: jde předeeréjsorr nám dolronale znáreckénárodnosti _ 60 dlubně
lhatšÍho- 63 oslep1lízaslclronornia, 5. k.nih-v Mojžíšoustanovení (božímu) - 70
(srov. 2 Jan.10)_ 72 oušem
L bezděkgproti vůli, násilílrr
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hranicim italským, aby se nikdo neopovaŽoval tarn zůstávat, usazovat Se
nebo rriíStasi hledat kromě vašich lidí. A budeJi někdo druhý nalezeÍr,že
se tam' zdržuje, budiž vašírnslužebnikern a jeho potomci služebníky vašich
potomků.
Dáno v novém městě našeho za|oženi,Alexandrii, založenémnad velkou
egyptskou řekou Nilem, v dvanáctém roce naš.ch království, se souhlasem
velikých bohů Jova, Marta a Plutona, jakož i největšíbohyně Minervy.
Svědky pak této věci jsou Anaklét, osvícenýnáš karrcléř,a jiných jedenáct
knižat, které pro případ, že bychom odešli bez potomstva, zůstavujeme
jako pány vaše a celéhosvěta.
Nadpis: slouenskému ia41ku a českémuslovanskému a českému národu, Slovanůin
vťrbec a Č]echůmzvláště (před lat. textem nadpis český)-1-2 přerlabrazně líčenýjako
,,kozel,,: v proroctví Danielově 8,5: n,aj, kozelpř'iclrázel od západu na svršck vší zerně' a Žádný se ho nedotýkal na zemi, a ten lioze] rněl roh znamenitý rnezi očirna
svýma..; slrladatel listu Alexandrova rn\'lně předpoklťrdal, že biblická knilra Danielova vznikla před dobou Alexandrovott - 2 monarcftle.. okrajová poznámka, psaná
taktéŽ rukou 15. stol., tlumočí pojem jako obecnou v]ádu jedincovu, uvádí etymologii slova a připojuje: ,,jako bůlr nebo jiný vládce, tak Alexandr Veliký..; Jouův:
mínčn .Iuppitcr A'nmon, vlastně egvptské božstvo v Libyi s věštírnou v oáze Si.
v a š s k é , o d Ř í r n a n ů z t o t o Ž ň o v a r r é s J o v e r n ; N e k t a n a b a :e g y p ť s k ý k r á l N e k t a n a b o s I I . ,
vypuzený roku 345 př. n' l. Peršanyn byl v pozdĎjšíc}rpovčstcch uváděn ve vztah ke
zplozeni Alexanclta Velikého _ 3 se sLromg Slunce a Lttng: podle Pseuclo-Alexandrova
]istu Aristotelovi dotazoval se ,Alexandr Velilrý v Indii věšLných stromů, zasvěcených
Slunci a Luně _ 1'6 u duantictén: tj' v posledním _ 18 kancléř.. v lat. orig' logotheta,
z řec. logothatés, coŽ bylo ozlračení kancléře teprve za byzantských císařů

SPRoCHY

VAGoVSKE

A oDPovĚĎ

Na. NĚ

obdobou učenépolemiky, která se rozvinula v šedesátých letech 15. století
zvlášťmezi Hilariern Litoměřickým a Rokycanou' byl souboj vtipu mezi vratislavským biskupem Joštem z Rožmberka (synem jihočeského velmože oldřicha
z RoŽmberka) a Václavem Korandou mladším,který byl jiŽ tehdy vedle Rokycany
přední utrakvistickou osobností.Jošt byl ideovým vůdcem reakčníJednoty zelenohorské,utvořené panstvem proti králi Jiřímu, a soupeřil se Zdeňkem ze 'Sternberka
o její vedení. oldřichův syn Jošt nezapomněl, že je Čeclr,a jelro ohled na čcský
nároclnía státní prospěch ho vecll lr srnírnétaktice: snažil se pohnout Jiříka k odstoupeníod kompalitáb nikoli násilím, nýbrž pevnou solidaritou vŠechkatolíků čes.
kélrostátu. Jedním z prostředků, jímž chtěl působit, byla i sbírka bystrých rýmovaných aforismů, upozorňujících na bolestivá místa druhé strany. Još|ovi pak
neméněvtipně odpověděl z opačnéhostanoviska Václav Koranda, který podle své
záIiby v přezdívkách nazývá biskupa ,,Klímou z Prudovic..; jde nejspíšo nějakou dobovou naráŽku, která je dnes už nevysvětlitelná.

1,1I

Třináclcte šprochuov vagovských
1. Ježek má bodliny a svině štětiny, zlosyn najde zlosyny a dobrý nebude
bez druŽiny. Kmen má větvie a větvie ratolesti a řetěz články. Snadno
splésti, těžko rozplésti; lehko smiesti, nesnadno rozděliti.
2. Nenie nemúdřejšého,neŽ kto múdře mluví, a zle činí,dobré znáo a z|é
dělá a kto jinak soudí a jinak činí.
3. Nic spiešeneoklamá neŽ potakač, ukladač, licoměrník. A ten najškodlivějí, komu se najviec věří.
.1.Milostníci, pochlebníci, kořistníci zavodie lidi' také častokrát i múdré.
5. Přirozenie, navyčenie, zarpucenie odvodí od pravdy poznánie a od po1 0 zna|é zachovánie.
6. Rozmyšlený hněv jedny straší, druhé tuŽí; náhlý ruší od lidí náději'
k lidem přistúpí a dávno dobývané rychle kazí jméno dobré.
7. Kto se ničehožnebojí, jest blázen; kto všeho, jest nemúdrý, a kto se
v obém nepotřebně zjevi, jest neopatrný.
1 5 8. Kto má přátely za mouchy, jest rozpačný, a kto nepřáte|y za lvy, jest
strašlivý; ktož pak má přátely za|vy, jest srdnatý, a nepřáte|y za mouchy,
jest převážný; a míra ve všem najlepšie.
9. Múdrý sčestiena nesčestienesadí; smluví se radějí podobně neŽ svaclí.
10. Sčestiezavodí v nesčestie.Múdrý na vrchu zastavÍ, neb z druhé strany
bývá přÍkřejie k dolu.
Sčestiese trousí, nesčestiese spe.
11. Nic nesčasnějšieho,neŽ komu niŽádná múdrost ani pilnost ani statečnosL nemóŽ prospěti budúcky a kto byv v sčestí, ztratě je, rozpomíná
se na ně.
2 5 12.KdeŽ kněžie a ženy šafuji, obecně přemistrujÍ. Nebt jest staré příslovie:
Nebývaj tu hostem, kdeŽ pleš a vrkoč vládne mostem. A v této řeči bych
sám sebe nechal, snad by se na mě někto rozhněval.
13. ohně nelze upáliti, vody utopiti a větru zadusiti _ a pravdě zahynúti.

odpověd na šprochy
Třinárlcte nešprochóv vagovských
Žádost člověka nemilostivého jest hrob věcí tajných a nedobrých.
Takovému podlé toho mrtož odpověděno býti.
1. CoŽ komu přirozenie dá, kto tomu neŽ nemúdrý odpierá? Neb lépeslušejí
vepři štětiny než svini jelenie rohy. Sekyra větvie od kmene dělí i články
řetěza na ruozno; nébržkdyŽ kmen zvetšie, ratolesti klesnú.
2. Horšie dvoje z|é než|imezi tiem jedno, a nad to z úmysla mluviti zlost.
Neb horšíjazyk falešníkanežli kopie protir'níka.
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3. Věrný věrně, nevěrný nevěrně, a ten najhorší, ktož zlým odplacuje za
dobré.
40 4. Slušie nesvědomého nepřipúštěti' zkušenému věřiti. Neb nic dražšieho
nenie nežli úžitečné
wstřeženie.
5. Sladké řeči a najviec s poŽehnánim pro rozkoš zavozují větrné lidi. od
počátku světa nic nebylo tak pravdě odporno a k újmě, jako lakomí větrové
a pyšní.
6. Dobrý stoji a trvá bez pohaněnie jako kostka. Lepší jes|"hněv smiechu,
neb tudy trestána bývá duše hřiešného, a lepši jsú hněvové zjevní než
úkladovépokrytští.
7. Ktož se bojí chřestu, nechoď do lesa. Komuž čehotřeba, odvážíťse všeho.
V tom však slušie viece přátelské závisti než nepřátel varovati se.
8. Jakž přietel, tak viera. Najškodlivější domácí nepřietel. A ktož jest
přietel, miluje vdycky.
9. Ktož má jistotu a dá se na lidi, ztracuje polovici.
10. Slova strašlivá nic viery nemají; a mnohokrát nakloněný k smrti dlúho
živ bývá.
5 5 7|.KtoŽ se na sčestiea nesčestieohlédá' jest časný; a kt,ož pánu bohu
doufá, přicházé vše dobré; a často dává jeden den, čemužcelý rok odpierá.
12. Dokudž mečrozkazuje, jde jako po šnuoře;kdež se berla připlete, bývá
peřie zhuoru. Svět neroztrŽen nikdy tak rnečemjako větrem. Když opice
se chce lidem vrovnati' bývá v posměchu. Svini nenie do zlata, drží se
6 0 radšemláta, bláta.
13. Voda oheň uhašuje, horkosb vodu vysušuje a vietr sám přestává. Ale
pravda, ne nálezek, přemáhá a zuostává.
A nade vše lépeboha poslúchati nežli lidÍ.
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Nadpis: šprochuouuagooskýchprůpovědí'pt.ůpovídekŽertéřských' šaškovských
(podle lat. vagi: žertéři);srov. R. Urbánek, Jan Paleček' šašekkrále Jiřího a jeho
předchůclciv českýchzemíclr,Příspěvky k dějinám staršíčeské
literatury, Praha 1958,
s. 13 _ 7 Ježekmti bodling.....celý první článekje naráŽka na připravující se panskou
jednotu; dobrý: Ij. šlechtic, pán _ 2 uětuievětvoví _ 3 smťesÍjsmotat, splést dohromady - 6 potakač,ukladačkdo přitakává, kdo strojí úklady _ 8 milostníci miláčkové'
oblíbenci (3' a 4. článek míří na dvůr krále Jiřího); zauodiezavádějí, klamou _ 9 přirozenie vrozené, přirozené vlastnosli (míní se snad utrakvismus, v něrnž se král
zarpucenie návyk, zarputilost; od poznalézachonarodil a byl vychován\; naugčenie',
udnie od zachovánÍ poznanépravdy (míníse snacl setrvání při kalichu, které nedovoluje králi poznat pravou katolickou víru a zachor'ávat ji' i kdyby ji poznal) promyšlený,záměrný; ÍužíutuŽuje, upevňuje (v odporu); ndlr|ýprudk1ý.'
71 rozmgšIený
neuvážený; rušÍodnímá, bere - 72 ddvno dobýuanérgchle kazí iméno dobrérychle
maří, kazí dobrou pověst, o niŽ člověk dlouho usiloval (naráŽí se asi na královu
přílišnoupřísnosLvůčijeho odpůrci a chráněnci kurie Hynku Bít<lvskémuz Lichtenburka po dobytí jeho hradu Cornštejna na Moravě r. 1465) - 13-14 se u obémnepotřebnězieuÍobojím způsobemse zbytečrrěprtljeví,prozradí _ 75 rozpačnýrozpačitý,
nepevný, slabý - 16 sÍrašlťuý
bojácný - 77 převážný příIiš odváŽný - 18 nesadÍne-
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sází, neš[.l:ptrji:;sm|uuí se raděií podobtti;'než suarlí railěji stl r'"ltotlnÝrn způsobcttt
doirolltrc, rtlŽ aby s.J potlštčldo boje * 20 /c do1rr do ťrdolí,tirllů - ,21 se spc s-!'Dese.
v:rlí lie -22 pilnlst snažnost, becllivosl- - 2i| bttdútltt1butlrltrcnč,t.blrcloucrrosl-i _ 25
šr/u71 spr'lrvu!í'ř.ící; obeu1ě přemtstruii ve sln)s, ob1'čeirlčirtlĎlají r:li1.ilu,1lř.cŽcnou
2C: p!cš a vrklč kn')z a Žcrra (zclc asi mírrčir Ilo!<y'c:.nťr.''a lir'Jiloviritl vlir- na lirált'
lirlr'b:r'.ch
"iii'íito); Ď.y'tl]t
- lj5 na rlLlzno od scl;r:;nébržba; ztlt:tšic
3I ncmilosÍiullrr lrtšleclrctrrélro,
lrř'Íšnélro
:;':l.nr]
s. vt:Llirí-tn,zcsj"lrl'ne- 36 ttu:zi tiettl z:ttíllt' lltll;ollň; z úmrysIclúrrr.vslrrě,
včdtlnri; :losl š1lirirlost,_ 38 uJrrzý tlorl:.žující
slovo: orlpllil:u7cod1-.iácí(:.rsinarážlia rra Jr.lštovc c}rovliirí]i.: ]trrliliJiřínru) -.tro ru:suě<lo:ného
nepřÍpr?i:lŽtrr,:poslouchati l'retlouče_ lLl ut1stře!:lrier.ýslr.al'.a _ 42 prtl:.;:]:liš:c.tl.l:rr7Í
trého,rroz:ts'-čl.lriélro
protožc isou
iiříjctnlró, zavÍdrijí, 1;llrrrrort;urYl''td lcll]tor'/ržlró _ 43 tlt.!porna otlnDrujjgi; Irlltoní
uělrlui a pUš:|i1icló 1.:1rjlrlv:i,llrí
a přitorlt ilštĎ c]rt,.;í a. 7,i)irl]!ií_ 45 ial;o /iosl1,la;
t'i.
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Nová polcrnicliá vlna Se zdvihla v šedesátýclr]etcch ] 5. stolctí. Na řírnskó
Strančji 1lřecistavovallilavrrčřIilarius Li|"omčlřickýa jclro rlruŽina. IIilarius I,itornčřiclrý (i.i12.i468)' býr.alý P.okycanův Žák' pi.cstoLipilZa pobYtli v Itáiii asi
r ' l t ' t e c l r i 4 5 1 - 1 4 5 5 , n c j s p í Šve n a d ě i i n a r y c h l e j š ík a r i ó r u , k e k a t o l i c i s m u ; r . i 4 6 2
lryl jnleno.''án spr:lvceItr(administrá|"orelll)praŽsliéIroarcibiskupství. Jcště přerl
zrušelnímbasilrljsliÝclrkorn1lakbát (31. března 1402) a slroro jako úvod k rrčrrru
vzni}ily nepocliybnčza Ililarior-v ťičastidva laLinskéSoupisy Žalob proti rrl,i'lkvistůrlla pozdč'jirozpoutallr I.iilariovadrttŽinaproLi lirtili ncnávistnou kampařr,v rríŽse
uŽír'alozbrairí liteitirnít:lri Živó]ro slova (kazaLelsky Flilaria podporoval zejména
lianovník pi.aŽslré
kapitrrly Vác]av l(řiŽarro'rsiii-).V souvislos'ti s tínr -cerozviIrula
prudká učenccliáliLcrární polcrnika rnezi IIilarienl a Ilokycanotl.
.I,ruil.Í.úi.
Z FIiiarior'ýclr projevů otiskujerne
i,: 7ltnu ,]tltt.:,ili: jiožmberlta,
IIilarius v něrn př.cclstavrrjeodboj proti králi JiřÍmu, Ii nčnrttŽdošlo po zrllŠen'
komp.}it [, jrilio zcela oprlivněnÝ po r'šcclrstránkáclr a lricclípro nčj získat i onu
t]l.rst,
katoiiclii'cir l;{"avů.
která scLr'l.áValav neulrali|-čnebo tlokonce šia S kráIem.
.fraktát
r. !'1$6.
viliriiii .r.].:','čtnii
Ctvr'Lý IoZdiel
yyličuje rlruirri
;1
1roliilrclá
1li|íčinu,točiŽ liř'ivťr přísahu.
i)ruirá viira Jii.íiiovl jcst položena, Že jesi, křivý příseŽirík, jakož rrapi.eci dol,lrriuLo. Ncb l,o jcst všecko př'estťrpil, k černu královó všicl<ni jsú
zavázáni Z ol)ccnÓho přáva' ir potom to, k čemu Se SáIn dobrovolně veiikú
přisahťr nad jiné krá|e zavázal. Najpri,é král nrá súd a Sp]-a-'.cdlilosimilo-
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radóji se vhotlnýrn způsobetrl
dolí.tlol.ů- l.!1sp spť s).pc
sc,
) u r t o u c n c\,. b u d o u ( . n o s l i _
2it
jně udělají ciryl]u, přeŽenou .'
túv a kráiovnin v]iv na lrrále
tlzno od sebe; nébržba zuetšie
oř'; z úmgsla úmyslnč, y[d6e odplácí (asi narážka na
Još.
új.rďlr
rrl'poslouc'Ira
t i nepouče) '"l:./.,rJŤ
:anl:u ji 1lro(ožcjsou
odPlrno ocporrrt.ící; lakomí'
_
,?u|.:1í 45 iako Á.osÍ'ka..tj.
48 chřesll't šramotu, šelestu *
lské i'eči,raíl]r - 53 strašliutÍ
přichtizépťíc,ttázimtr, získává
ťeÍse hel.IapřiplaÍe: kde se clo
:lutortt: tj. b-r'?va3'í
různice *
- {l0 radše radiiji 62 prauda:
nem) : nd|elclr l il] :.:llrj'vÝrtrvsl
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tech 15. století' Na řírnské
IehodruŽina. Ililarirrs Litoupil Za pobyt{r v Itáiii asi
iru, ke katolicismu; r. 1462
arcibiskupství. Ještě před
I skoro jako úvod k němu
tupisyŽalr-rbproti ul,i'lkr.is: n á v j s t n o uk a m p a ř r ,v n i Ž S e
lllar|a podporoval zcirnéna
t v i s l o s Ísi t í t n s c r o z v i n u I a
iokycanou.
|anu JanÚUi, z Íklžmberka.
k němuŽ došlo po zrušení
lriedípro něj zíikat i onu
ebo dokonce šia s králem.

křivú přisahu.
ivý příseŽník,jakoŽ na.
)mu králové všickni jsú
l sám cioblovolně velikú
úcla spravedlnos| milo-
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vati. Tak die svatý David: ,,Milujete-li spravedlnost, pravdu mluvte, jenž
súdítezemi.,, Neb na krále příležÍsúd a spraYedlnost a nuzných oprava,
jakoŽ die svatý Jeroným: ,,Na krále slušie súd a spravedlnost a utištěným
pomoci' krve nevinné nevylévati, pocestnému, sirotku a vdově pomoci'
mordéřóv a svatokrádcí netrpěti... Pak, drŽel-li jest on to, tato země to
dobře vie a najlépepáni, jenŽ mluviece o své svobody a spravedlnosti, ot
něho nic jsú nemohli mieti, ač jest nětco ve dsky vešlo, to buď pánóm
poručenotMěsta také by uměly pověděti svá bezprávná trápenie, šacován'ie
a honěniedo svého měšce.
Takékrál křestanský má křesťanstva obhajovati; tak píšesvatý Isiodorus.Tot jest pak dobře Známo, jak se jest měl on k křesťanóm: dopúštěl
velmi veliká bezprávie a trápenie.
Najprvé jakés právo duchovnie na ťathauze dopustil: jako by se pra.
néř prostřed kostela treíil, tak duchovni súd na rathauze. Tiem právem
všicknikřestané obséláni a trápeni.
Druhé,že dopúštělo
aby v nižádnémcechu nebyli přijímáni do řemesl,
kto se s nimi nesrovnávají.
Třetie, aby Žádný nemohl sobě domu v Praze kúpiti.
Čtvrté,když dobří křesťanésvátosLí potřebovali, byli vysoce trápeni,
pohřebi jim bráněni, křest a jiné svátosti.
Páté všickni kněžéa praví faráři v Praze kostelu pražskémuposlušen.
stvie otjati a jich všudy vstrkáni.
Tot ta obrana křestanskál Ač řieká' že ,,já žádnéhoot viery nenutím..,
ale vnukne úřerlníkóm,konšelóm a popóm Svým: ,,Trapte je, jakž muoŽetelJát se toho učinímnevida. Proto kleštěkovář jmá!.. Když mu žaloba
přijde' tehda se hněvá a jako by jim hrozil. A potom poděkuje, že jsú je
trápili, jakoŽ se to v skutce mnohokrát shledalo. Praví opět, že žádného
neutiskuje ani svozuje, ale jest věc svědomá a vědomá, s kým a kterak
mluvil, chtě jeho od poslušenstviesvésti,jak s nimi rady tajné častomieval,
a to vše,aby své kněžie měl a naše potupil.
Také král má kacieřstvie vypleniti, jakoŽ die svatý Augustin na čtenie
svatéhoJana, že,,Agar, děvka Sářina, znamenala kacieře, Sára křesťany
dobré.I kdyŽ Agar zbita byla ot Sáry, panie své, a túžila anjelovi, řekl jest
jí anjel: Vrat se ku paní své. Proto byla bita, aby se navrátila. Proto králové křestanštíjsú proti kacieřóm, aby se navrátili. Nedivte se tomu, že
se moci světské hýbí proti mrzkým rozptylatelóm cierkve svaté, neb byé
se nehnuly, těžký počet vydadie pánu bohtt z královstvie svého. Naboclrodonozor, král cizozemeco vydal velikú pokutu, kto by sc rúhal bohu
židovskému,vida, Že ti třie mládenci byli ot boha z vohňové peci vysvobozeni. Kterak se nemaji hnúti králové křesťanšti, vidúce, že skrze trr ne.
toliko tré lidí, ale všecko křesťanstvo muož vysvolrozeno býti... Tak die ten
svatý.

ic výbor z českéliteratury ttr2
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Ale tento Jiřík netoliko kacieřstva neplenil, ale naplnil. Vkročiv
úkladně do Prahy, všecky kostely odjal ot moci kostela praŽského,kněžím
kacieřským do Prahy a do všie země pomohl; pány a jiné lidi hrózú, dary,
5 0 úřady porušoval, Že k jeho sektě přistúpali. A by byl v tom svém pokoji
déle trval, byl by všecku zemi k svým vopaktátám připravil. Ale již milý
pán buoh neráčÍdélejemu toho trpěti, neb jest buohdá přišel čas vykúpe.
nie země České.
Pak ačkoli někdie zjevné kacieře pálil a hubil - ale takét
-,
jie
však toho neutratil Rokycana, od něIrožvšickni kacieři
ryba rybu
JD
utracení se nedělé.Neb když umierali, pravili, Že je tomu Rokycan naučil.
I podnes něk eř.ína Novém Městě praŽskémjsú a někteří ještě sedie u vazbě,
ještoto vyznávají, Že ot něho mají. A těm se nic nestalo pro jeho Rokycanu.
A toho i podnes nechá pro plémě,jeho následuje, jemu se klaně, jenž jest
vrch a studnice všeho kacieřstva v zemi České.
Tyto i jiné povahy jsú krále pravého.Ale Rokycan, jeho prorok, jenŽ
se literú obierá, ten jemu radil. které jest právo králóv pohanských, jenŽ
jest psáno v prvních Knihách královských: ,,Řekl Samuel k lidu: Toto jest
právo krále. Syny vaše vezme a zdě|á je úředníky a robotěze a ř'emeslníky.
Dědiny vaše a vinice a olivovie najlepšieodejnre a dáť služebníkómsvým.
oc
obilé vaše a poplatky viničnépod desátky uvede a bude odtud platiti služebníkóm svým. Služebníkyvám oLejme a přistaví k potřebě své. Stádo
vaše zholduje, a vy budete jeho služebníci...Toť právo krá]e ot buoha zavrŽeného,jako byl Saul. Všickni mohú makati, činilJi jest on to, co prorokováno Samuelem. Ale on vŽdy praví, že jest králem křestanským přes
přísahy obecné.Kterúž jest přísahu učinil? Aby vyplenil neposlušenstvie
z země České.Toho jest nezdrže|,a tak přísahu proměnil. Pak, poněvadŽ
křivá přísaha z úmysla, jako die svatý Tomáš, sama v sobě jest hřiech
smrtedlný, neb zavierá v sobě potupu bož|' jakýž koli člověk slušnúvěc
nenaplní, nemuoŽ jie bez hřiechu smrtedlnéhozrušiti, aniž jí sám rozum
tc
a výklad dáti. I poněvadž křivý přísežníknenie hoden duší spravovati,
jakož die otec svatý Urbanus, a duševětšiejest a draŽšieneŽ tělo, jako die
pán buoh, nad to Jiřík nenie hoden země Českéspravovati pro svú křivú
přísahu. A k tomu hledě otec svatý jměl se k němu, jakož naň jest slušelo.
Pak pomsta křivé přísahy jest velmi těŽká' neb podlé práva duchovnieho
i světského takoví jsú narčeni a cti zbaveni. Také nikdy nemohú býti
svědkové, by pak se toho pokáli, tak die písmo. A poněvadŽ tento člověk
pánu bohu a otci sval"émunezdrže|jest přísahy, nenie co jemu věřiti, by
prostému člověku přisahu zdržel. Tak se píšev koncilium toletánském:
Nemuožt lidem býti věrný, kto bohu jest nevěrný. Aniž jim má býti věřeno,
8 5 kto ot sebe viery pravdy otvrhli; leč samému svému Rokycanovi, jehožto
přísahu viece sobě váŽi neŽ|i kterú jinú, a on jeho rozhřeší moci svú, jieŽ
nemá, ot přísahy otci svatému učiněné.
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Nenie také jemu spomocno' ale viece k zatracení, což praví, Že té pří.
sazejest rozuměl jinak a Že nikdy jest nemienil odstúpiti ot obojí zpósoby
přijímanie, by jemu mnohá jiná byla slibována. Najprvé, jakož die svatý
Isiodor, jakýchž koli lstí slov kto přisahá, však pán buoh, jenž jest svěclek
svědomie,tak to přijímá jako ten, jemuž se přisahá, tomu rozumie.
Druhé, že přísaha otci svatému učiněná jim samým má býti vyložena.
A že otec svatý vykládá ji, aby se ve všech ř'ádiech a svátostech, a zvláště
v přijímani těla boŽieho pod jednú zpósobú srovnal s krály křestanskými,
i mát tak býti rozuměna.
Třetie, přísaha nemá býti závazek nepravosti a tak nemá niŽádného
podvésti. NemuoŽt on učiniv tu přísahu otci svatému jie jinak než otec
svatý vykládati.
100
Čtvrté,kdyby tak bylo, tehda každý mohl by zniknúti křivé přísahy,
i svatý Petr byl by se vymluvil, když přisáhl, že nezná člověka. A tak
nikdyž žádný by křivě nepřisahal, i bylo by daremné božie př'ikázanie:
,,Nebudeškřivě přisahati;.. a opět: ,,Nevezmešjména boŽieho nadatmo,..
točíškřivě. Neb toho, čehožnenie, pán buoh nebrání, ale co muož býti
1 0 5 a nemóž křivě přisáhnúti kto, leč se nestane dosti tomu, komuŽ jest přisaháno, a Že otci svatému přisáhl, a jeho svatost praví, že jí nenie dosti
učiněno,tehda jest křivý otci svatému přísežník.A takový každý jest horší
nežlimordéř, neb tento tělo, ale onen duši zabijie. Také nenie hoden žádných úřaduov, ani duchovnÍch, ani světských, aniž viec muoŽ přisahati,
1 1 0 neb jiŽ jemu nemá býti věřeno. Tak práva duchovnie i světská svědčie.
Neb kto jest nevěren pánu bohu, proti člověku svědčiti nemá, aniž právo
mrzčejšieho
hřiechu má, by tak hanebně ote všeho súdu odstrčilojako křivéhopřísežníka.
Tot jest druhý kus jeho ssazenie.
Ncdpis.. rozdÍeloddíl' kapito|a; poklťtdtiuvádí, vykládá _ 7 položenauvedena 5suatýDaoid: izraelský král (asi 1013-973 př. n. l.); cit. Moudr. 1,1, jejímŽautorem podle tradice není David, ale jeho syn Šalomoun_ 6 příIežínáleži,přísluší(jako
povinnost);oprauaochrana,záštita_7 suatýJeroným: cit. Commentaria in Iereml.am
prophetam (Výklad na proroka Jeremiáše; PL 24,843) - 70 ienž mluuiece o. . . ktei.í
stojíceo . . ., žádajiceo. . . - 17 ve dskg do zemských desk (tj. knih, kam se vpisovaly
mj. královskémajestáty a privilcgia) _ 72 poručenoodevzdáno, svěřeno (posměšně);
šacoutinie
a honěnie vymáhání (daní) a shánění _ 73 do soého:tj. králova
' 14 IsÍodorusIsidor ze Sevilly; volně cit. Sententiarum libri tres (Tři knihy úvah;
PL 83' 727) _ 77 prdoo duchounie:duchovní soud' jehoŽ sídlo bylo na Staroměstské
přestupky _ 18 na
radnici,měl právo soudit kněze i laiky pro nábožensko-mravnÍ
ruthauzena radnici _ 79 obséIóniobsíláni,povoláváni před soud - 20n. Druhé... třeÍťe...
nesouhlasí,nejsou stejné
atd. za druhé... zatteti... atd. - 2I se nesrounúuají
příslušrrícistrany podjednou _ 25 praví Íádně
víry (tj. podobojí) - 23 dobří křesťané:
ustanovení (tj. podjednou); kosÍelu pražskémuposlušenstuie..
podřízení konzistoři
podjednou,která měla sídlo při Svatovítskémchrámu na Hradě _ 26 iich jejich (ti.
utrakvistů);otiati... ostrkdnisesazeni.. . dosazováni
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28 popóm kněžím(hanlivě) - 29 idť se toho učinímneuídabudu se tvářit, žeto
nevidím - 31 u slcuÍceve skutečnosti,skutečně _ 32 ani suozuie ani nesvádí, nepřemlouvá; suědomd a vědomd dosvědčená a známá - 33 od poslušenstvie..
od poslušnosti
Římu, církvi katoljcké
35 suatý Augustin: Expositio epist. ad Galatas (výklad epištoly ke Galatům;
PL 35' 2132); nikoli výklad evang. Janova - 36 Agar, d.ěukaSdřina..sluŽebnice Abra.
hamovy Ženy Sáry(srov. Gen. kap. 16) -37 túžilažalovala _ 40 se hýbttáhnou; proti
rozplglatelóm proti těm, kteří narušujíjednotu církve; Ógí kdyby - 47 Nabochodono.
zor..Nabuchodonozor, babylónský král. ze 6. stol. př. n. l.
47-48 ukročiuúkladně do Prahg: míněno Jiříkovo dobytí Prahy r. 1448 _ 49
hrózúbrozbami-50 porušoualkazil;/c jehosektě:kutrakvismu-51 ksuýmuopakld(posměšněoznačenajako opak toho, co věřili otcové)- 53
IrÍm..
míněnakorrrtrraktáta
se; že ie tomu Rokgcan na.
někdie někde - 54 n,eutratil nczahubil - 55 se neděIénel^iš|
učll..míněn zřejmě podnět, který dal Rokycana svými kázáními vzniku jednoty
bratrské - 58 pro pléměna plemeno, na semeno
6o pouahg vlastnosti, znaky - 61 liÍerúliterou, tj. Písmem - 62 Samuel..poslední
z izraelských soudců, který pomazal Saula na krále, ač se předtím snažil odvrátit
lid od nastolení království - 63 robotězerobotníky - 64 olioouieolivové háje - 65 pod
desdtkg uuedenaříd'i,aby z nich odváděli desátky (desátý díl výtěŽku) _ 67 zholduie
vezme jako daň' přisvojÍ si _ 68 ošickni mohťtmakatÍ všem je hmatatelně zřejmé'
očividné- 69 uždgpřesto, přece - 70 přes přísahg obecnéskrze obvyklé přísahy (míněny korunovačnípřísahy krále Jiřího); abg ugplenil neposlušenstuťe
že vyplení neposlušnost(tj. papeŽi); míněnatajná přísaha Jiřího při korunovaci (6. května 7458) _77
jesl nezdrželnedodržel;proměnil porušil - 72 suatý Tomdš:Tomáš Akvinský (Í 7274\,
tvůrce oflciálnÍ Íilosofiekatolické církve; cit. Teologická summa II, 2, ot. 98'3 _ 73
zauierdzahrnuje _ 74 rozum smysl * 76 Urbanus: papeŽ Urban III. (1185-1187)'cit.
podle Dekretálů Řehoře IX. (Friedb. 2,362) - 76-77 jako die pdn buoh: podle Mat.
10'28 - 78 iměI se k němu choval se k němu _ 79 pomstatrest _ 8o narčeniobviněni 83 u konciliumtolekinském v usnesenÍkoncilu v Toledu; cit. 16. koncil z r. 693 (PL
84, 543)
88 nenie. .. jemu spomocnonení mu ku pomoci _ 97 suatý Isiodor: Isidor ze Sevilly, Sententiarum libri tres (Tři knihy úvah; PL 83' 634) _ 95 abg se srouna|aby
jednal shodně _ 10o zniknúlÍuniknouti _ |o7 že neznd.čIouěka..
srov. MaL. 26,72 _
1o2 daremnénadarmo, zbytečné- 103: Lev. 19'12 a Exod' 20,7 _ 7o8 mordéřvrah Llt jest neuěrennevěří _ 172 mrzčeišieňo
hanebnějšího'potupnějšího _ |13 kus jeho
ssazenie čIánek,zdůvodněnínávrhu na jeho sesazenÍ

Devátý a poslední rozdiel
držív sobě mnoho příčin, proč páni a města i všickni Čechovénejsú jemu
povinovati Žádnú pomocí a jest obnovenie prvních všech řečí krátce.
Desáté, neb jest ssazerr s stolice královské, a ssazený podlé práva počítá se za mrtvého, neb degradacio točÍžtossazenie jest mors civilis, točíž
smrt světská, a jal<osmrt všecko rozdělí, tak ssazenie. Dokudž tehdy Jiřík
byl Živ. točíšcierkev svatá mněla, že držeti bude, co přisáhl, měla se k němu
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jako živému synu a údu, neb spravediivý, točížkřestan, živ jest z viery,
byla jemu Země jako živému údu poddána. Ale, kclyž jest umřel, skrze
nevěru a neposlušenstvie'jsa úd uřezaný a mrtvý' jiŽ všickni Čechovéjsú
jeho zproš|ěnia již hlavy světskénemají, aŽ i milý pán buoh rrám pána dá.
A jako žena po smrti muŽe svého jest jeho zproštěna a muoŽ sobě jiného
1 0 pojieti' a by pak první z mrtvých vstal, nebyla by jemu manŽelstvím povinna, tak jest on již ssazený své koruny českéumřel a ona móž sama sobě
již jiného pána vzieti, by pak on dnes se k vieř'e křesťanskéobrá|-il. A tak
páni nejsújemrr viece povinovati jako mrtvému a ssazenérnu.
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PoLITICKÉ

MANIFESTY

S rostoucím významem veřejného mínění (podmíněnýnr zejrrrénazvýšenou
ú]ohouměst v státním zřizeni, která byla dědictvím revolučníclr vymoŽenosti)
docházelo i ke skládání politických manifestů. Některé byly adresovány určité
osoběoale jejich známost nezůstalaomezena jen na osoby, které k nim daly podnět,
nýbrŽ pronikaly v opisech i do širšíchkruhů. Tím přesahovaly rámec projevů soukromého rázu a stávaly se literárnírni fakty. Po stránce literárního ztvárnění jsou
na stejnévýši' jaké dosáhla soudobá publicistika.

PoSLÁN

tatýIsiodor: Isidor ze Se) - 95 abg se srounc/ abv
cuáka'.srov. Mat. 26.72 _
20,7 - 108 mordéřvrah _ 173 kus
LupnějšÍho
ieho

Í HRADtrCKÝM.

oREBSKÝM

r\ PARDUBSKÝN{

Tento manifest, vydaný počátkerrrroku 1469, je výrazem naděje, že po z|ém
roce 1468, který znamenal pro krále Jiřílto a utrakvistické Cechy těŽké zk.oušky'
obracíse situace k lepšímu.Dobrou předzvěstí byl vpád Václava Vlčka z Cenova
do Rakous a značná obětavost, kterou projevili češtístavové povolením silné
zemskéhotovosti na obranu proti králi Matyášovi.
Manifest sloŽil nejspíšekrá]ovéhradecký farář Martin z Krčína, jeden z prvnich
organizátorůjednoty bratrské. Proti nebezpečí,v němž se Čechy ocitly' viděl autor
ochranu v mravní nápravě všech stavů. Přitom vyniká kromě příznačnéhonárodnostního důrazu autorův zřetel sociálni; obrací se zvláště proti lakomé, pyšné
a zbaběléšlechtě,nezaponríná však ani na kněŽstvo obou stran. Jeho národní dalimilovské sebevědomí,vyznačujícíse až Inesianistickým rysem' neváhá spojit úctu
k ŽiŽkovi se vzýváním národnjclt patronů Václava a Vojtěcha. Mezi soudobou
publicistikou vyniká Poslání svým lidovým zaměřením.

I
ni Čechové
nejsújemu
ch všech řeči krátce.
azený podlé práva polest mors civilis, točíž
e. Dokudž tehdy Jiřík
'řisáhl, měla se k němu

AIe i kráI i kniežata i zemané nerozomějí tomu, proč róznici v Čechách
vŽdy často mievají. Proto, že hady a ščíryv ňadřéch svých chovají: Němce,
mnichy, jakž ocl Korutanského Jindřicha aŽ do tohoto času róznici činie.
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