puojde.A pro taková
v hřiešícha niŽádnéčisilvdobrémačistém
pokání a ve krvi
samo pekelnie čištění
řiešnÍkómtohoto světa.
to okazovánie sennie
lidu tomu cizo|ož.
jest
lotov
věí.itilŽi, snuom
duchsvatý! Amen.

Ženl _ 174 zde: tj. na zerr'i _ 180 o seremské: o víně z krajiny Srem (lat. Sirnrium,.
maď' Szerém; utvořeno patrně podle rnaď. zněn1); o ma,llazie: o těžkém víně (poclle
řeckého města Malvasia) - 182 krůpdkapku; bg s uodú os/alspokojil by se s vodou 1B3 ba bp1lmněI byl by se domníval _ 787 trýbal li] do sebe _ t88 hodnd zaslouŽená 194 u suobodě zIéa u soběuolnosti y z|é nevázanosti a svévolnosti _ 796 strpievají ne.
mocťsnášejínemoci
2a9 druhé za druhé _ 21'6 rozkošném žíjicim v rozkoši, rozmařilém _ 220 jsú
ustauili zd]ton u třelím v pekle založili učení o očistci; třeti peklo přek)adern teol. ter.
mínu infernum (: zásvětí); podle učeníscholastiků se inÍernum děli]o na čtyři částj:
nlísto zatracených duší, místo pro nem]ur'ňata zemřelá bez hříchu, očistec a před.
peklí' tj. místo pro spravedlivé, kteří zemřeli před Kristovým působením _ 22t
skrze ndbožensluípomocí náboŽenských obřadů _ 223 přiezeň spříznění _ 224 sú zbohaceni...zděIdni...ustuuenijsouobohaceni...uděláni...ustanoveni_229toztglému
vypasenémrr; upřímě přímo - 230 skrze ntisilé chudýcft násilím na chudých _23I peský
hanebný - 232 žakuo kleriků, duchovních s nižším svěcením _ 233 ofěra obětní dary
ve pr.ospěch kostela _ 236 žaltdře, uiiiljí zpivání žalmů, podvečerní poboŽnosti - 237
zákonu řeholi' mnišskému řádu - 239 douedou-lí dokáŽí-li' prokáŽi-li
257 pekelníkuou |idí patřících do pekla, zatracenců; oší věci úplně' vůbec - 252
t lomto rozumu v tomto smyslu _ 259 na hodiruich při hodinkách' tj. při kněŽských
poboŽnostech předepsaných pro určité hodinv; zaprošujíce vyprošujíce _ 267 douoditi
dokazovati _ 262 pruuejí správněji - 263 zřiezeně spoi'ádaně, jaksepatřÍ _ 267-268
abg zklamuli o duše aby podvodně připravili o duše
269 znumenitd zÍejmá - 272-273 ab1trse zprauili aby se řídili - 274 bgdle přebývaje - 275-276: Ltlk. 13'5 - 277 plóue pluje' plyne; sÍo7ejsa _ 278 nemilosliuý bez.
boŽný - 283-285: podle Jer. 2,8 - 284 neuěděli isú neznali; ĎcÍsndsmyšlenky, výmysly - 291 dokloři církevnÍ učitelé _ 292 kterýž držt tordě v který pevně věří - 295
ods|úpti opouští _ 300-301 okazoudnie sennie jednali působiti snové vidiny - 301
z přepuštěnie z dopuštění

|aoa a kment do zlatého bro- 7 do přÍebglka Abrahtinloua:
4 cil hranice - 1b odonud. od.by někdo vstal
;ármutky, trápení _ 26-27 za
LstvÍ_ 38 ieden jediný, sám dku) - 43 kment iemrré (batuila že se upravila
lustila hlad _ 49 na zchlúbu
e s l n ě . . .D g d l Íc t l h o d n ě s i v e 5 7 - 5 8 :1 K o r . 1 5 , 3 2 ; 1 2 . 2 2 ,
lných a slepých hmotařských
atem, hedvábné _ 68-69 od
' 73 Bgť hřie h nebgl kdyby
rudí srsti - 76 hesouné hejsůzných dvorských (tj. mód.
- 80 soĎd stesknúti posteskchtiti, ale nedostihuje - 85
ánim; jedno s!óue pdnem jen
l louÍřemes|níci se pachtí
anu - 96 obtěžuje činí ještě
'ěl pouze peníze _ 705 prdzkašt se strojí se (okázale) _
loveckých psů _ 110 nenrcÍ

J INÁ ŘgČ o ŠELMĚ Á oBRAZU

JEJ IEM

Tento traktát je typickým dílemvizionářskéhoobdobív tvorbě Chelčického,'
kdy zvlášťnápadně vystupovala pasivita jeho učení.Výklad na mystickou biblickou knihu sv' Jana Zjevení(Apokalypsu) zpracoval Chelčickýdvakrát. Rozsáhz něhoŽje našeukázka, můžeme
klást
lejšivýklad je datován k r. 1433,stručnější,
do téže
doby.V závěru ukázky je všakvidět, Že Chelčickýani ve Svémvizionářském
obdobínepropadl pasivitě úplně,neboév jednotlivostechtu nacházímei prvky
revolučnčji
formulovanéneŽ v ostatníchdílech'

uvedl' vyloŽi| _ 721-122 že
lává přednost před jinými _
l se vzadu, jsou oporrríjeni
- 132-133 bg jim b!]!kto uěře
135 abg kysalť aby hnisali;
ťli aby nerrpadli _ 14a zuotrdajíce _ 145 maiÍ diel po-

Druzí druhého stavu, točiŽto duchovní zlí, pokrytí, tělestní a zžen7|i,
od Kristova Zákona daleko poběhlí, tuto skrze řeč svatého Jana v této
kapitole sú znamenáni skrze Ženu, jenž sedí nad rnnohými vodami již na.
před pověděnými anebo na krvavé šelmě také již napřed položené.To sú.
ti, ta žena,zli: papež,kardiná]ové,biskupi, prelátové,svatokupci, kuběnáři,
všickni z|i zákonnici a všickni duchovní pokrytci, ješto od najvyššieho až
do najnižšiehostojie po lakomství a chtie nazváni býti ode všech cierkví
svatú, kteříŽto na všech svých svoláních, kapitolách i radách jiného ne-

57 ludÍžstejně, také - 16trirán, naveden k clobrénru řuje' vidí; k obtieženi k zti-
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ukládají' jediné což se chýlí k jich chvále a ke cti a pokoji rozkošnérnu
1 0 a k rozmnoŽeníplatóv a bohatstvi; a což koliv takoví uložie,aby to bylo

držáno jako za vieru a za artikul, a ktož by se jim v tom protivil, ať by od
nich byl odsúzenjakožto za kacieře, neb řkú, že cierkev svatá, coŽ u|oži,
nemóž poblúditi,kterúŽtose oni rtazývaji, a tak se činiechotíjakoŽto věrnú
pána Jezukrista, jsúci jemu nevěrná a pravá cizoložnice,ješto s jinými
1.it smilní a svého najvěrnějšiehochotě zamietá. Ta žena viděna jest v z|ato.
hlavovém rúše,kteréŽto znamenává dóstojenstvie králové' nebo ve všech
svých }lézichtak se světu okazuje, kl'yjíci svéhaňby pod podobcnsLvim některakého náboženstvie a spravedlnosti a pod zpósobú k[erakés dobroty
a krásnú řečí,jako by byli oni chot věrná a pravá, dóstojná králová, od.
daná najvyššiemukráli. Viděna jest také jakožto pozlacená zlatem, ješto
jest najdražšipoklad v světě, a znamenává najdraŽšívěc, točížtolásku
a božskúmúdrost. Protož tehdy ta ženaviděrra jest jakožto pozlacená zlatem, neboť se tak chytře trkazuje k lidem, jakožto by ona měla najvětší
lásku k bohu a k lidskému spasení.Naliť jest najhoršíprotivnice jakožto
zlostná Jezábe| proti lidskému spasení.A také ozdobenajesti drahým kamením, točížtojako by oni měli najdražšia najlepšívieru, jížto se clrytře
ozdobrrjí jakožto dralrým kamením. Perlami také jest ozdobena' točiŽto
podobenstvím mnohých ctnostía mnohú poctivostÍk světu, neb ta hanebná
cizoloŽnice,ještovšeckovede tak chytře pod pokrytstvím, jest velmi oděna
světskú chváIú' dóstojenstvím najvětším nade všecko křestanstvo, platy
i panstvím, mocívelikú světskúi mylnú duchovní nade všeckensvět. A tiem
svévšecko cizoložstviea zlost přikrývá, že jiní obecnílidé nemohli sú toho
tak vážně do nie znamenaLi. Nebot jiŽ svú hanbu odkrývá a mnozíťji poznár'ají, Žeť nenie ta, jakož se činíalazývá. A dále ta jistá pokrytice drží
3 5 zlatý koÍlíkv ruce své a z něho vinem smilstvie opojuje všecky krále i lidi.
Ten koflík zlatý jestit krásná a jakožto z|atáa božieřeča jakoŽto božíúřad.
A ten držéciv svéruce, točižtov svémoci a skrze falešnéproroky a bludné
mistry a doktory, ještozlá a bludná naučeniedávají, jiná nežlistaři apoštolové, světí a proroci, a zlépříklady dávají, aby marnosti tohoto světa milovali, a tak od té z|éženykrálové,kniežata i páni ivšecko křesťanstvosúzavedeni z|ými obyčeji dávnými a z|ým naučenímjakoŽto vínem smilstvie,
nebo skrze to duše křeséanskéviece svět milují neŽ boha, cizo|ožiea smilnie
hanebně s světem. A tak sú se již velmi zapíjeli králové od té ženy, že již
nemohú smysleti to, cožjest božieho,nebo skrze to opilstvie potuchla jest
4 5 v nich všicka múdrost božská. Die dále o béženě, Že se jesti opila krví
svatých a mučedlníkóvbožích,nebo z potu a z krve chudiny rozkošnébydlo
má, pasúci se a opíjécise, svésmilstvie vedúci bez přestánie, a lačnía žiezni
nevinné krve proliti služebníkóv,ještose zjevně jejie zlosti protivie, a koho
z nich móž dosáhnútia nad nimi se pomstiti, radujet se a hoduje, jako by se
5 0 jich krví opila miesto drahého pitie. A člověku z svého chytrého pokryt-
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stvie k mocným kráIórn a knieŽatóm rrkazuje se lahodně, tiše a pokorně,
jakžto by se neuměla hněvati, neb se jich bojí' aby jí z|loŽie nepobrali.
Protož tu die text o ni, že sedí na šelrněu velikém upokojení a štěstí,ta
velilrá šelma napřed pověděná držÍji na sobě, krmí ji z své práce a z své
jest k svat'émuJanu: ,,A kterúžto
D O roboty, o nižto na konci kapitoly ř'ečeno
ženu viděl jest, jcstiť město veliké, ještoťmá krá]ovstvie nad králi zemskýrni,.. točížtojestiť sbor všeho zákonničstva pokrytého, ještot vládnú
kráii. ProtoŽ řkrr: Ta cizoložnicesedíťna šelrně,nesmieťjie pobósti žádným
tresktánímz hřiechóv' aby vždy pokojně na ní seděla, aby jie dolóv s sebe
6 0 šelmanesvrhla rozhněvajíci se, a také aby jí v jejiem smilství nepřekáŽela'
Ale zlá a nešlechetnácizoloŽnice,lahoď a pochlebuj, což chceš,šelmě hlavaté a rohaté, ješto má sedm hlav a deset rolróv, čiň sobě jakž chceš
chytře, nechtiec ráda proti sobě rozhněvati šelmy, na nÍžLosedíš,avšak
nebudešse moci vystřieci toho, žetskóro šelmas svým hovadným obyčejem
trD ukrutným a s svými rohy svržetě s sebe z té rozkoši a z té chvály, nebtě jiŽ
dosti pracovala 1a šelma na tě a téžcetě dlúho na sobě nesla v potu tváři
svéa veliké vedro tesklivě pracujíc. Jižt se jí s tebú stýště, aby tě s sebe
svrhla. Dosti již si smilnila, dosti si lživými odpustky a jinými bludy lidi
svodila a klamala. Jižťse s svými rohy na tě bočí,nebo tu dále v tékapitole
stojípsáno:,,Deset rohóv, kteró si viděl na šelmě,jestit deset králóv... Tif
budú nenáviděti té smilnice a zkazít'ji, točíŽtoaby se jejie haňba všemu
světu zjevila' a maso jejie budú jiesti, to jesti zbož\ejich budú požívati,
neb podlévýkladu svatého Řehoře ja|<žtochudí sú nazváni churaví v písmě, téžbohatí slovú tučnía masití.Aji ohněm spálé,to jest ohnivú a hor7 5 iivú pomstú, a zkaziet, ji a zatratie z jejie chvály a v jejiem rozkošném
a v smilnémživotě, neb pán bóh dá v srdce těm králóm, aby učinili, coŽ se
jemu líbí,aby drali panstvie a královsbvie jejie, aŽ se tak dokonaji slova
boŽie.Amen.
7 polcrgti polirytečtí; tčIestnízesvětštělí,hrnotařštÍ; zženili oŽ':nivšísx _ 2 poběhtí.
odpadlí; u tétokapitole: Zjev. 17 -3 sú znamendni jsou představeni _ 4 položené:uvedené - 5 kuběnd.ři kněŽí nedodrŽující cclibát, děvkaři - 6 zdkonníci řeholníci, mniši 7 stojíepo lakomstuÍchtivě usilují o majetek - 8 na suoltiních,kapitoltich na sněmech,
na slrron.rážděních
kapituly (tj. sboru kněŽí při některém kostele) - 9 se chýIÍsměřuje _
11 zo. artiltul za článek víry - 76 krdlouékrálovské; ueušechsuýchbězich v cclóm svém
způsobu ŽivoLa _ 18 ndboženstuie
zboŽnosti - 19 krdlouti královna - 24 nalit alc, avšak 25 ,Iezribel: manželka izraelskóho krále Achaba, která :zavedla kult božstva Baala;
proto ic ve Zjevení syrnbolem bezbožné ženy - 28 poclobenstuímobrazcm' zdáním;
mnohú poctíoostírnnolrýrni poctami - 29 uede koná - 32 zlost přikrýuti zló skutky zastirá; obecní lldé prostí lidé, laici _ 34 pokrgtice pokrytccká žena - 43 sú se zapijeli
byli opíjcni - 44 smysleti pochopiti; potuchla iest jc potlačena, zmizela - 47 pasúci
se vypásaiíc se, ncmírně se krmíc - 5I lahodně lichotně, přijemně - 55-57:.Zjev' 1.7,
18 - 57 zcikonničstuclpolcrgtéhomnišstva pokryteckélro - 58 nesmieť jie pobósti neoďvažirjc se ji pobídnortt, popíchnout _ 59 tresktdnÍm napomínánírrr' káráním .- 6tr
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72 _ 71 zkazíťzničI- 72 maso iejíe budú iiesti: Zjev. 17, 16 _ 73 podléuýkladu svatého
v noci nevědor
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. S'lel uiery vznik|a na počátku čtyřicátých let 15. století a představuj" 'yvrcholení životnÍho díla Chelčického. Je to druhá syntéza jeh.o myštenět, ňa
rozdíl od Postily však p-ojatá zhuštěněji a systematicky. špis vyěná,iz vypravování
Lukášo-va evangelia o Petrově zázračném-rybolovu. Čt'"Íti"t.ý vykládďťoto místo
obrazně.r,.to1 Slnysltt' že síti se loví spraveáliví k spasení,atě nrisnici ji trhají; sít
symboliz-uje církev, kterou trhají dvě velryby, svc,tst<i'panovník a papež (srov.
uj<ázku o rotúchae společnosti).V první čásli ipisu je poáan rozbor ideální cirkve
a na'ten navazuje kritika církve skutečnélpřibom je rožbíránaotázka svě|,skénoci
3 {1tu..l.el.iž'řeše,níprocházi celým dílernChelčickčho.Druhá částSieti je věnována
kritice.lidské společnosLi;zde je Chelčický jako myslitel i jako spisovatál nejsilnější
(uveřejňujeme z,dekritiku šlechty a rněst). Celý spis vlastne roňáai zákhd;í miŠ.
lenky traktátu o trojím lidu.

(Co JE sÍŤ vÍnv)
Ale majíce přetlloženie slov čteniesvatého, o nichž chceme mluviLi, tři
stránky budem v nich znamenati. Jednu, kdeŽ die ŠimonPetr: ,,Přikazateli, přes celťl noc pracujíce nic sme nepopadli... Druhé to. jenžto die:
,,Však v slovu tvém rozestru siet... Třetie to, kdež se die: ,,A když to učinichu, popadli jsú aneb zahrnuli sú ryb mnozstvie veliké, až se s nimi siet
jich trháše...
To tělesně poloŽivše obratmež se k rozumu cluclrovnínrupř.i těch slovích, a zvláště. kdež ta s]ova duchovně nejsújako tělesně. Lovení pracovité
Petrovo prázclné,v němž přes celú noc u vodách kúpě se nic nepopadl jest,
1 0 znameni i příklad jest noci duchovnie, v rrÍžvšeliképráce lidské daremnie
jsú, tak že nic k odplatě nebeské nižádný uloviti nemuož. ProtoŽ nám
k úžitku se praví: ,,Noc jest pominula a den se jest přiblížil, protož, odvrhúce skutky temnosti, oblecme se v odění světla, abychom ve dn" poctivě
chodili..._ Noc jest nevědomípohanskéhoa slepoty židovskéminula, když
1 5 Kristus, syn boží,pravé světlo, přišel na svět, aby osvietil ty, kteřížv stienu
smrti bydléchu. Protož z řeči počatéty věci k úžitku mnohému opatřme.
Najprvé přední Ťeč,,
že v noci slepoty duchovnj'e všeliképráce lidské daremnie jsú těch, kteříž jsú nedošlisvětla v Kristu jako dne jasného.A v tom
se dotýče stránky najpotřebnější,k nÍžtokřesťan IoZumllý prvotně z viery
2 0 má zřieti, poněvadž všeliké pokolenie lidské zaneprázdněno jest úsilími
34
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na zemi a zíie
písař tohoto p'
50 se všickni, ktl
nebesóm i vše
se vší krású a
jako komáři pi
tekú. Ale sna
5íl slova jeho: ,,J
věci slovem m
aby nebyvše J
slova plná mo
die: ,'Ale všal
60 i drŽi, Že v sl.
na nichžto má
jest moc dobr

