/aňoď lichoť * 64 skdro brzy; houadnýmzv1řec|m_ ťl5soržeÍdsvrhne tě; nebtěnebot
těŽkými a těc]
je_67 uelikéoedroteskliuěpracuiícvevelikémvedrumrzutěpracujÍc;sesÍýšÍástýská
nadějí se, ale v
se - 69 si saodila sváděla jsi; se Docítočíse bokem, chystá se zaútočit*7o: Zjev.17,
jest čas práce'
72 _ 71 zkazíťzničI- 72 maso iejíe budú iiesti: Zjev. 17, 16 _ 73 podléuýkladu svatého
v noci nevědor
Řehoře: v Pseudo-Řehořově Výkladu na Zjevení, kap. 17 (Expositio super Apoca25 Atu se škoda p
lypsim; PL, 79, 140l})rrenítento výklad rrveden; nezjištěno;cňrrcll hubent * 74
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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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těŽkými a těch úsilí čekaje úŽitkuo časných,a mnozi věčných úŽitkuo
nadějíse, ale v noci to vše jednajÍ.ProtoŽ rozumni lidé' ješto věři, že nynie
jest čas práce, kterúžse zasluhuje věčnéraclosti, vždy se mají báti, aby
v noci nevědomie a slepoty diela jich nebyla dělána, nebo daremná jsú.
A tu se škoda pozná claremníchděl' když se přestěhuje člověk na onu stranu
s prázdnýma rukama. Čeho se chytí trr, kdeŽ se die: ,,Kopati nemohu,
žebrati se stydím... Nebo tam bohatec nemohl jediné kruopě mieti ani
užebrati.Protož co hroznějšíhonežto: upaclnútiu věčnostchudoby s prázdnýma rukama? Kteréžtověci lénim se přihodie, ješto čas úžitečnýzameškají pro lenost; nebo ,,lénínechtěl v létědělati, protoŽ v zimě bude žebrati,
a nebude jemu dáno... A druhým se přihodí upadnúti u věčnost chucloby
s prázdnýma rukama, o nichž jest již pověděno, jenžto, ač mnoho dělaji
prací těch, o nichž se domnievaji, že by radosti nebeskéza ně hodni byli,
ale v noci hřiechuov a slepoty přebývajíce, neulovi toho, cožse domnievaji.
abv dělaje
3 5 Protožprvnějšiepotřeba jest: v tom se opatřiti slrršiepečlivélntr,
ve dne dělal.
Ale k těm věcem, kteréŽ jsú pověděny o nedoslatku lovu a práce
daremní nočnie, dostatečnajest tat,o ř'ečsvatého Petra, ješto die: ,,Ale
však v slovu tvém rozestrrrsiet.'. - V tom oznamuje moc slov Kristových'
Že což noc nemohla mieti, to slova Kristova v hojnost rozmnožila; nebo
jeho slova tak jsú dokonalá a mocná, ženetoliko ty věci, ktcréžjsú učiněny,
skrze ně prospěch a úžitekmohú mieti, a]e také i ty, kteréŽrrejsú,k jeho
přikázaní musie býti, podlé písma' ješto die; ,,Slovem božímneb:sa rrtvrzena jsú a duchem ústjeho všecka moc jich, protož boj se hospodina všecka
4 5 země a před nírn pohněte se všickni' kteříž bydlé na zemi na světě, nebo
jest on řekl, a stalo se jest, přikázal jest, a stvoi'eno jest... - Taková slova
Sama se oznamují,kteraké moci jsú, aby nrohla přikazovati takovénru bytí
na zemi a zŤiezeninebeskému á ustar'ení všeho světa s jeho plností' Prolož
písařtohoto písma die: ,,Boj se hospodina všecka země a před ním pohněte
se všickni' kteříž na světě bydlé,.. nebo poněvadŽ přikazuje tak mocně
nebesóm i všemu světu. aby nebyvše ihned k jeho přikázaní ustavili jsú se
se všíkrású a plností svú, mnohem viece vám hliněným lidem' ješto jsttl
jako komáři přerl ním, muožpřikazovati, a jako krůpě,ještos okovu rrazerrri
tekú. Ale snad slova Ježíšovanejsú tak mocna? Die svatý Pavel o nroci
slova jelro: ,,Jenž 'isa blesk slávy a zpuosoba podstaty jeho a nesa všecky
věci slovem moci své...Všeckny věci nosí aneb spravuje, nebo jinr přikazuje,
aby nebyvšek jeho slovu byly. Nebo skrze něho svět učiněn jest, proLoŽ
slova plná moci má. Ale tuto svatý Petr o zvláštnímoci jeho slov rozuměje
die: ,,Ale však v slovu tvém rozestru siet... opatřiv práci ciaremni celénoci
i drží,že v slovich jeho rozestra siet hojně uloví. Iyto věci jsú založerric,
na nichžtomá přestati mysl lidí rozumných, žetoliko r. slovích Kristových
jest moc dobrým a zaslúžilýmskutkóm, u věčnosti k raclování clostatečl'
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ných. Nebo jediné jsú mohla jeho slova přikazovati dobré skutky a moc
jim dáti' aby bylo platné to, což se bude dě|ati. Druhé proto sú dostatečna
slova jeho, dostabečnajsú k zřiezení skutkuo dobrých, neb slova jeho jsú
svě lo v sobě podlé písma, ješto die: ,,Svítedlnice nohám mým jest slovo
tvé, pane bože.,,To jest: kam bych měl kročiti nohami mými v světle slova
tvého,to uzřÍm,uprostřed temnostíjsa postaven; spravím kroky noh mých,
abych nepadl a nezablúdil. A netoliko cestu dobrým skutkóm ukazuje
světlo slova božího, ale také ukazuje to, kterakým zÍiezením má člověk
dobréskutky činiti,aby s nimi vzácen byl. Nebo ktož v boji bojuje, nebude
korunován jinak, lečřádně bude bojovati. Tř'etí proto jsú dostatečnaslova
boŽi k dělání dobrých skutkuov, nebo buoh nic nemiluj e, aniž se jemu co
líbí'jedinéto, cožon zvoluje a čemuchce. Protož nic nemiluje, aniž se jcmu
co líbí,jediné to, coŽ on přikazuje, co velí a čemu učí.To jest zvolil, tomu
chce a to se jemu líbi. Protož najprvé nalezl sám u sebe sobě libé věci.
Těm chce a ty přikazuje a k těm jest všelikéslovo svévydal, aby činiceje
vuoli jeho naplnili; a netoliko aby vuoli jeho tak naplnili, ale aby z slov
jeho mohli znáti, kde a v čemjeho vuoli plniti maji; a kdyby v čemodešli
od jeho vuole nebo ji potupili přestúpením,aby věřili, že jsú jeho rozhněvali, rnilost jeho ztratili a v hřiech smrtedlný že jsú upadli. Protož ku po.
znáni a k naplnění líbeznévuole boŽie jest slovo jeho, protož kteraké koli
skutky veliké svatosti anebo slavné pověsti měl by člověk, a nepošly-li jsú
z pravdy slov Kristových, nemuož v nich vuole božínaplniti ani se jí slíbiti. Nebo nižádný člověk ze všech lidí nebyl jest v radě boŽÍ,aby se otáza|
na dobré skutky a ukázal lidem pravějšícestu nežtu, kterúžjesti on prvotně
sám u sebe nalezl, zvolil a v slovích přikázaní vydal a oznámil jest všem,
ktoŽ chtie jeho vuoli líbeznúnaplniti a milost jeho nalézti, aby to činili,
a pakli tiem pohrzejí, aby jeho hněv nad sebú ustavili a jej věčně s ďábly
protivnými nesli; na tom jest viera člověku zavázána.
Protož tuto potřebnépromluvenie jest svatéhoPetra, ješto die: ,,Však
v slovu tvém rozestru siet,.. aby nás naučil pravému úžitkuv úsilídobrých
skutkuo, abychom se nepokúšelisiet púštětik dielóm duchovním, jediné
toliko v slovích Kristových, neb jinak daremná práce bude. Kterýchžto
prací daremních nynie pln jest svět, ješto podlé zámysluo dávných a slo.
vutných pokrytcuov tak je koná svět a naděje se spaseniev nich; akaždý
podlé sr'ých zámysluov hledá boha v činechsoběvolných, jakž chce a kdyŽ
chce a v čem chce, nedbaje na to mnoho, líbili se bohu s tiem či nelíbí.
Třetie stránka té řeči předloženéjest toto: ,,A kdyŽ to učinichu, zahrnuli sú ryb mnozstvie veliké, i trháše se sít jich... Ta slova mají stránku
divu tělesného z moci slov Kristových v polapení mnozstvie ryb, pro něŽ
se trhala siet Petrova. A mohú ty věci zevnitřnie tělesné Petrovy býti příklad jiných duchovních jeho, jakožto lovu jeho duchovního, sietí jeho duchovních a dránie těch sítíduchovně. Nebo zjevno jest tuto i jinde ve čtení,
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105 žepán Ježíš,
povolav jeho od Iovu tělesnéhoryb tělesrrých,řekl jest: ,,Poďte
po mně, a učinímvás rybáře lidské...ProtoŽ, poněvadŽ Petra a jiné apoštoly zdělal jest rybáře, aby lidi lovili, tehdy i sieti k tomu lovení dal jest
jim. A ty sieti najprvé sú Kristovy a potom Petrovy, a ty sieti sú slovo
Kristovo anebo zákon jeho a tak všeliké písmo svaté od boha vydané,
110 z něhoŽ rozumní lidé mohú naučenibýti. Protož ta svatá písma podobně
jako siet tělesná plete se a vieže: jeden uzlík k druhému, aŽ veliká a celá
siet bude, takéŽpravda písma svatéhojedna druhése přídrŽí,až tak všecky
spolu osáhnú mnozstvie věřÍcích a kaŽdého zvláště se všemi jeho věcmi
duchovními i tělesnými, aby jsa celý okročen sietí, vytažen mohl býti
115 z moře tohoto světa. A muož ta siet vytáhnúti z moře hlubokých hřiechuo
a těžkých' když se kto sietí táhnúti dá.
Ale Že se trhala siet pro mnozstvie, muožemrozuměti, že ne pro mnozstvie věřícich trhala se siet viery, jenŽ jest Petrova siet, ale jako v moři
tělesnémv siet mnohé věci odpornévcházejí, takež se namiesí zatracencuov,
t20 kacieřuo a pohoršiteluov, jenŽ najprvé vcházejí u vrš viery, povolujíce některak vieře, a v času pokušení pohoršie se aneb v kacieřstvie se obrátie.
A takoví siet viery trhají; a čím viece takového zlosynstvie v siet viery
vejde, tím viece tu siet zderú, tak že mezi nimi viera božie spojená s slovy
božímizahyne, tak že jediné usty vyznávají boha a pána Jezukrista a Z\a725 menie posvátná na nich zuostanú zevnitř. Nebo ďábel opatrně vuokol jde
s těmi poběhlými lidmi, jenŽ v siet viery vcházeji falešně a derú ji; však
tak, aby některéstránky těch sietí na sobě měl, jakožto křest tělesný a jiné
věci posvátné,aby tak hole náh neostal,jako zjevný pohan, ale jinak všeliké
pravdy písma svatého déře.
130
Ale mnozstvie věřících a vyvolených mtrož osáhnúti ta siet. A byt
jich bylo bez čísla tisícuov, oniť pro to mnozstvie nederú sieti viery
té, spojené z mnohých pravd písma svatého. Nebo se neumdlévá, ani
súženabývá viera mnozstvím věřících, ale viece se posiluje a pevnějšie
i tvrdšie bývá; nebo kaŽdý z nich sám z sebe rozmáhá tu vieru a tvrdí ji,
135 nebo z viery Živ jest a jest příčinapomocná i příkladná jiným k věření.
Pakli by kto polehčil z nich viery, ihned jiní hledie opraviti to. ProtoŽ
mnozství věřícich jest moc a síla viery. Ale že tato siet viery jediné ty vytáhne z moře tohoto světa a z hlubokosti hřiechuov, kteřížkonečněostanú
v sieti, netrhajíce nižádné stránky těch sietí. Nebo kdež koli protrhnú tu
|40 siet zrušenímkteré pravdy, z nichž jest ta siet svázána, tut tak neostanú
aniŽ mohú ostati v té sieti, a hlubokost moře potopí je. AniŽ také bude vytaŽen kto touto sietí, jediné ten, ktož se dá táhnúti sietí tam, kamž správa
rybářuov Kristových siet miení táhnúti; a nedá-li se kto táhnúti tou sietí
viery, nemuoŽ vytaŽen býti.
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Hab. 2, 4 - 136 b11kto polehčilby někdo zlehčil - 738 konečncnakonec - 742 sptdua
řÍzeni
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Ale již při těch věcech pověděných k ř.eči počaté vrátim se, jenž jest
o sieti Petrově, jenž jest siet viery, s níŽ jest poslán na lov duchovní,
v nižLo jest mnozstvie ulovených vešlo. A kterak ti ulovení v té sieti viery
skrze ty lovce apošto|y zÍiezeni jsú byli' to jiŽ napřed pověděno jest. Ale
Že tu řeč jest, Že pro mnozstvie ryb polapených siet se trháše.
Ač nic v jich lovu přítomném nenie svědomo, by mnozstvie odporných
polapila ta siet r'iery; neb dlúho ulovení od Petra a jiných apoštoluov trvali
jsú v celé sieti. Ale po nich u prodlení časuov, kdyŽ jsú lidé spali a ubezpečili se, přišel nepřietel jich v noci a nasál jest koukole mezi pšenici. A potom
1 0 ten koukol vzrostl a rozmnožil se jest ve mnozstvie,tak že jiŽ přemohl jest
pšenici a umdlil ji, Že jedvy muože zde i onde nalezena býti pšenice pro
mnozstvie silného koukole. Protož kde by tak tvrdé spánie po apoštolech
rnohlo nalezeno býti' jako tu' kdeŽ se jest nadánie kněze zbožim a panstvím
stalo od ciesaře? Ti lidé spali jsú a snem těŽkým otrápeni jsú, že jsú směli
1 5 po sr'ó chudobě, kterúž jsťr z r.ier5l drŽeli a to kázali o chuclobě Kristově
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i všechjehtl apoštoluovi jiných kněžívěrných po apoŠtolech,a zavrhše tu
chudobu, přijali jsú pansbvie a čest ciesařskú a výše nad ciesařskú. Kterúžtochudobu přijali jsú za vieru z přikázanie Kristova i jeho příkladu.
A když jest to ten kněz snadně a směle učinil,musilo iest to býti z velikého
o|rápenie sna a zatměnie srdce, aby se pokusil po té biednosti o takové
zvelebeniea povýšeniev světě. Prvé po jamách, po skaléch, po lesiech se
kryv pro jméno Kristovo, nuž potom anot jeho ciesař po Římu vodí,
vsadiv jelro na bielú kobylu - aneb necht jest bielý kuoti, vždy jest zle
bylo - učinil jemu čestna odivu všemu světu. Nebo tak praví ti, ješto sú
ty věci na pamět budúcípsali, Že mnozí v Řimě běželijsú na Len div řkúce:
.,Papa,papa! Co je to? Co je to?.. Ano ciesař, osedlav kuoň a vsadiv kněze,
i vodí se s ním po městě. Protož zdá mi se, když jest to tak směle učinil, že
.|esttiem velmi pohaněl čistotu a nevinnost stavu apoštolského,Že jest sám
nic právě a upřiemo viery nenásledoval. A podobnéjest k tomu, žejest sobě
:JO stýskal s tiem, kryje se po jamách a po lesiech před pohany, neb sú je
zabíjelipro vieru Kristovu v tu chvíli, a protož jsú se kryli, kdež jsú mohli.
A to i dnes těžkékněŽímrozkošným s teplým srdcem, ještojsú obvykli
cti a svobodě těla, býti jako sběhem najpotupnějším na světě, a jsa správcí
najvyššímv úřadu apoštolském,i býti miesto psa na světě, kryje se před
Konstantinem. A k takému přebývaní v úřadu kněžskémvzali bychom, by
dva chtěla v Čechách kněžími býti. Ale sytý a prázdný život mnozství jich
nasvětí na kněžstvie. ProtoŽ tuto srdci tělesnému Silvestrovu a neplnému
u vieře libo bylo, ano již ciesař kuoň pod nim vede. JiŽ v tu chvíli se jeho
nebál jako prvé.Protož tu jest siet Petrova velmi zedrána, kdyŽ jsta ta dva
4 0 velryby veliká v ni vešla, to jest kněz najvyššís panovánirn královským
a se ctí nad ciesaře, a druhý velryb ciesař s panováním, s úřady a s mocí
pohanskúpod kóŽi viery uvalil se. A když jsta se ta dva velryby hrozná v té
sieti již obracela, tehda ista ji tak zedrala, Že jest jie málo co v celosti
ostalo.A od tú dvú velrybú tak odpornúsieti Petrově narodilo se rot šibal{ Ď ských přieliš odporných té sieti, od nichŽ jest tak velmi zedrána ta siet, Že
jedinéjí znameníjsú ostala a jména křivá. A najprvé roty šibalskémnichor'é,mnohotvárného kroje a peřestiny, potom roty školnie kolejátské, potom
r.otyfarářské, pak z neučenýchmnohé tváři erbové, potom roty a šibalstvie
rněstská; a s těmi rotami šibalskými všel jest všecek svět v siet viery
Petrovy se všímzlosynstvem, coŽ jeho muož ten svět mieti v sobě. A' že ta
všeckašibalstvietěch rot mnohýc}rvšeckasobě osobujípanovánie pohanské
a světskéa táhnú se k němu všemi silami, chtiece každý panovati. CoŽ naj'lále rnuoŽ kto z nich zem osáhnúti, o to usiluji, jakúŽ koli mocí neb lstí
ireb násilím sobě osobují panstvi mdlejších,anebo koupenim, anebo po
5 5 dědictví,chtiece vždy panovati, což najšířemuož kto. ProtoŽ v tom pano.
váni dělése: jedni jsú páni duchovní a druzí světšti. Páni duchovní: papež,
pán nad pány, kardinál pán, legát pán, arcibiskup pán, biskup pán, patri-
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archa pán, farář pán, opat pán, probošt pán, a těch opatuov a proboštuov
tak mnoho jest pánuov, jakož mnoho jest klášteruov a zákonuov nadaných
panstvím; jest provinciáI pán, převor pán, mistr universitatis pán. Pak
světský pán ciesař, král pán, knieže pán, páni korúhevni, pán purkrabie,
pán rytieř, pán panoše, pán rychtář, páni konšelé,pán purgmistr, páni
měštané.A ti všickni páni tak k sobě ta panování táhnúce,že netoliko jsú
tak zedrali vieru mezi sebú,ale i královstvie zemské tak jsú rozsápali mezi
6 5 se, že hlavní pán, král, nemá nad kým panovati, aniž zbožie muož k tomu
dosti mieti, aby se živil s svú čeledí.Nebo páni opatové osáhli jsú zemi
široce, kanovníci, jeptišky města, hrady, krajiny, vsi' a páni korúhevní
a panoše na druhú stranu, že zde v celém kraji ve mnoho mílech jediné vsi
nemá král k svému panování. Protož ti páni zemané chtěli by králi nějakému ciziemu, Němci bohatému, ješto by cizie země dral k svému panství,
nebo oni osáhše královo panství nepustie se jeho, než chtěli by králi tomu,
aby jim přidával, nadera na jiných zemiech.
Protož zjevno jest' že mezi pohany lépe stojÍ královstvie zemské nežli
mezi těmito zamatenými křesťany, jenžjsú sobě osobili ta panstvie,nebo
7 ó mezi pohany nenie těch duchovních pánuov rozmnožených a velmi zbyteč.
ných jako v těle hlíz, ješto jediné bolest přivodie. Protož kráIové pohanští
snáze panují nemajíce nižádných pánuov duchovních, ješto sú bohatější,
osáhnúce sami zemi k svému panství. A u židuov také nebylo těch panstvÍ
rozlitých, jediný pán hlavní, král, býval jest. Pánuov korúhevných nebylo,
jediné rytieřstvo aneb lid hrdinný, kterýŽ král držal k svéruce, viece anebo
méně, a z těc}:.sobě úředníkuov nadělal. Ale kněŽí Židovští z přLkázanl
božíhoneměli jsú nižádnéhopanování mieti, ani dědictvie na dědinách, než
toliko desátky na lidech jim k živení pán buoh oddal. ProtoŽ u židuov
i u pohanuov snáze mohlo jíti kráIovstvie zemské než|i mezi těmito změtenci, jenž se mnie nětco býti v Kristu, nedosahujíce najmenši pravdice
s pohanyo z nichžto se jest tak mnoho zvláštních pánuov nadělalo, všelikému úmyslu Kristovu odporných. A poněvadŽ panování zemské nemuoŽ
státi právě pro mnozstvie pánuov, čímviece viera nemuože státi ani zachována býti pro mnozstvie rot šibalských a pro mnozstvie pánuo zbytečných a vieře odporných, pro něŽ musí býti rozděIenie, nerovnost, pohrdánie,
utískanie, nenávisti, svárové, sahání jedněch na druhé. Ač vyznánie jedné
viery mají, ale nad pohany dále jsújednotúa naruozno ji trhají svými šibalskými rotami. Nebo ač koli viera naše muož osáhnúti rnnozstvie věřicÍch
úŽitečněk spasení,takové, jenž jsú jednoho srdce a jednoho duchu, kte9 5 réŽto věci nikdieŽ viece nejsú vzdáleny od jednoty duchu neŽli mezi těmi
rotami rozdělenými; daleko se dělé od duchu JeŽíšova,daleko jedni od
druhých, daleko mezi těmi pány mnohými, ješto všickni žádaji dále a dále
povýšeni býti v panství nad jiné, pýchú se nadýmajíce,ješto jest to ihned
z sebe věc najprotivnější vieře. A že ty všecky roty šibalskéa ti páni mnozÍ
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1 0 0 všecky zv]áštnosti mají na sobě a každá jiné a jiné, ješto jimi miei'í na
vieru, aby ji těmi zvláštnostmi porušili a zedrali siet Petr'ovu, protož jakoŽ
ty roty jsú zřiezeny pod rozličnézákany a pocl práva lidská, každá z nich
jakož jest zvolila sobě zákon zvláští nad zákon Kristuov, jako by pravější
jich byl než Kristuo. Tiem činempostúpá každá od zákona Kristova nebo
1 0 5 od něho ovšenrorJstúpá.A jakož každá skrze svuoj zákon chýlí se od zákona
božího,a tak se chýlí od viery, a jakož se od nÍ chýlí a dělí jedna rota od
druhéotak ji trhá aneb ji déře. A jakož muoŽ každá chýliti se od zákona
Kristova pro zvláštlrost svých zákonuov, tak se chýlí a dělí jedna rota od
druhé,kaŽdá svuoj zákon velebieci nad jiné zákony, ano Se ji zdá, by větjich zákon byl pro rúcho laciné,ješto jich zákon ve]í takové
1 1 0 číhozaslúžení
nositi, oni Že masa nejedie, oni že nemluvie, oni že smutnými notami zpievají, oni Že ráno vs|ávají, oni Že se mnoho postí, oni dlúhéhocliny řiekajÍ.
Ty i jiné zvláštnosti jich zálronuov dě]éna luozno ty roty, aby se každá
sobě rrajlépelíbila skrze svuoj zákon a jiné roty aby sobě zlehčila a jimi
1 1 5 pohrdala, z]e o nich m]uvila a jich nenáviděla. A jakož se tak s pohrdáním
děléjedni od druhých, tak se děléod jednoty, kterúŽviera zvoluje a osáhá.
A jakož se děléod pravé jednoty, kterúžviera držív sobě' tak daleko vieru
urážeji a rušie ji. TakéŽ ti všickni páni, jenŽ jsú se vylehli z Konstantina
a ustaveni jsú skrze lež pod vielu, poněvadŽ milují panování pohanské
1 2 0 i život polranský sodomský a těmi skutky dělése od Krista a nemohú jeho
účastnibýti a nadýmají se jedni nad druhé pýchú nad ďábly a tisknú se
mezi sebú bezprávÍm skrze moc a dávie mdlé násilím, ti všickni s svými
zvláštnostmi odpornými urážejí vieru, derúce tu siet viery tak daleko,
jakož jich zv]áštnosti nepravévzdáleny jsú od viery a jí odporny.
Protož i to shodenía r'ozsúzenÍ
těla Kristova duchovnieho aneb cierkve
125
římskénebude pravé v této straně, k vieře je přiměřiece, kdežto se ta
cierkev na.trédělí,majíci pány, krále, kniežata_ stránku první, ještobrání,
tepe a hájí; a druhú stránlru má duchovnie kněžstvo, ješto se modlí; třetí
stránku má robotné dělníky a ti mají chovati tělesnú potřekrútěto dvě.
1 3 0 A jestJi to tělo Kristovo duchovnie takým řádem rozdělené,kLeraký nerovenstvie v něm jest! Dvěma stranoma chutno jest, nebo obě prázníta
a mnoho Žťřetaa snadně utr,ácíta,nebo ležítana třetí stránce, podkasavšeji
pod se, a ona nese na svýc}rbolestech rozkoši těch dvojích Žráčuov,jichžto
přieiišnémnozstvie jest, nebo jako u veliké vedro žádaji pocestní odpoči1:J5 nutie pod střechúv chladu, takež žádostivě chvátají k tomu, aby páni byli.
A nemohouJi páni býti, ale žádaji sluhami u nich býti, aby jich stoluov
hojných a rozkošných účastnibyli u prázdnosti postávajice a posedajíce.
Takéžkněžieve]mi v kněžstviepospiechaji, mnozí i slúžierádi u kněžie pro
syté stoly. Protož ti dvojí prázdni žráči hojně pijí krev robotných lidí
1 4 0 v svých rozkošecha tlačieje jako psy s velikým pohrdáním.ProtoŽ měloJi
by to tělo Kristtlvo býti neb jeho cierkev, velmit by to nepodobnébylo,
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hledice k řeči svatého Pavla, ješto mluví o duclrovnírn těle Kristově
i o zvláštnosti úduov toho těla. A Že v tom těle neukazuje takových bezpráví, aby jedni druhé tiskli, násilé jim činiece,ale die o nich: ,,Raduje-li
se jeden úd, radují se s ním všickni, pakli co trpí jeden, trpí s nírn všickni,
nebo se milují spolu.,. A protož majili co dobrého mezi sebú, rozdělé se
o ně; pakli co hořkého na ně upadne, pijí spolu litujíce jedni druhých. Ale
r' tom těle trérohémjedni se rmútíplačiece,a druzí se jim posmievají;jedni
se potie v těžkých robotách, a druzi v prázdnosti|ežív chladu. Protož ty
všecky věci nerovnéa pravdě odpornéstojie v těch rotách šibalských roz.
i'rhaných, kteréžto roty těmi všemi zvláštnostmi dělé se od slov Kristových, v nichžto viera křestanóm jest postavena' a zvláštně od těch slov,
literéŽmluvil jest, na smrt se připravuje a modle se za své učedlníky,aby
rt vieře zuostali, i za všecky vyvolené, kteÍiž spaseni mají býti. ProtoŽ die
v té modlitbě: ,,A netoliko za ně prosím,..to jest za učedlníkY,,,a|e i za
ty, kteřížskrze jich řeč mají uvěřiti v mě, aby všickni byli jedno, jakož ty,
otče,ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, žesty
rně poslal. A já slávu, kterúŽsi mi dal, dal sem jim' aby byli jedno' jakožto
i my jedno sme. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonalí v jednotu...
V té řeči Kristově dává se znáti,Žeten lid, kterýŽ se má bohu líbiti a spa.
sen býti skrze smrt Kristovu, za kterýŽ se modlí tuto, má býti v jednotu
bozskúsjednán a v té jednotě dokonalý býti, za niž se tuto modlí otci, aby
ti všickni, kteřiž jsú měli věřiti v něho skrze kázaní apoštolskéaž do nás,
aby spolu jedno byli a v té jednotě dokonalí byli, podobní k té jednotě,
jakoŽ mnozí údovév těle mohú srovnáni býti milostí, povolností, pomocí,
shovievaním, a což tu muož nalezeno býti zÍ\ezeněv takové jednotě, to
k nim přísluší,aby měli ti jednoho boha, jednoho pána a otce všech,jednu
vieru, jeden zákon k svým správám; poněvadŽ jsú jedno všickni, všem
jedna každá věc bozská příslušie.Nebo jinak by nemohli jedno býti' když
by se dělili v bozských věcech, nějaké zvláštnosti v nich sobě osobujíce
nebo se povyšujícejedni nad druhé anebo se tisknúce násilím. Takovút
jednotu z viety Kristovy rnáme za správu, a což z té viery vycházie, všecko
hřiech jest. ProtoŽ ty toty napřed pověděné,jenž se mezi sebúdělézvláštnostmi svých zákonuov a panováním pohanským, žádajice kaŽdá panovati
k modlitbě Kristově'
tl na jiných se voziti, takoví všickni nepi.íslušejí
jeho
jeho
v
zákoně
s ním. Nebo ačv také
nejsú
spojeni
v
duchu
a
1loněvadŽ
jednoty takoví šibalévešli, ne pro tyť jednoty mohú Kristovi učedlníci
býti, ale kterú jednotu muoŽ uvésti zákon Kristuo a srovnati je u pravé
rlobrotě ctnostné,jakož má býti srovnán lid boŽi, skrze pravdu slova jelro
rr vieře a v milosti jako čeledjednoho hospodáře, u pravém poslušenství
božim stojíce,toliko všickni jeho za pána majíce.A.Že nic tak nemuoŽ ujistiti velikého odstúpenieod boha a od jeho zákona, jakož to rozdělenie těch
rot a osobenítěch zvláštností,bohu i jeho zákonu odporných: každá rota
42
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táhnúci sobě zvolenézvláštnosti' jimiž se děléod zákona Kristova a uráŽie
jej. A že takové roty, v sobě rozdělené,nemohou podjíti pod zákon boží.
Nebo zákon božínepotvrdí jich zvláštnostísobě odporných, aby každá rota
potáhla jeho k sobě, chtieci svézvláštnosti potvrditi zákonem božím.Nebo
zákon boži toliko těch věcí muož potvrditi, kteréž rostú z něho, a což,
:l jiného kořene roste, toho nemuož potvrditi. A že zákon boži jest jeden
a jedno rná v sobě a má takovú dobrotu, v nížrnuož mnozstvie najvět,čie
ustaviti, aby všickni jedno byli. By celý svět věřil zákonu božímu a jemu
povolil, mohli by všickni jedno býti v Kristu, nebo to uvodí t'e mnozství,
abv rovností přistťrpiljeden k druhému a miloval jeden druhého jako sám
se, jeden druhého břímě nesl, a což každÝ chce od jiných' to aby jim činil.
A ta věc mohla by učiniti z tisíce světuov jedno mnozstvie' jedno srdce
a jednu duši. Protož nemuožlepšiespráva býti pokolení lidskému, putujícímu zde na světě, nebo uvodi člověka r' najpravější život a činí člověka
najvzácnějšíhobohu a činíčlověka člověku v zisk, aby jemu druhý on byl.
Protož kto by jej právě poznal, nesměl by jiného zákona ustaviti ani jeho
zvoliti ani v něm ostati, nebo nemuož nižádný pravý býti. Když jeden
pravý jest od boha pošlý, nemuož jiný takýž býti, ale jemu odporný.
A v tom se odpornost zákonuov lidských oznamuje zákonu božiemu, nebo
když zprva jeden věřící lid byl pod zákonem božím,potom, když jsú ti
zákonovévznikli' nadělali jsú roi mnohotvárných pod jednú věrú s domněními a s uměním mnohotvárného smysla a zvláštnostmi, rrásledováními od
sebe rozdělenými, aby na ta rozdělenie, domněnie mohly mnohotvárné
nepravosti vzruosti, jako ze zlého semene aby rozličných snopuov koukole
narostloa všecky aby poškvrnilo. Ale zákon božíjest nepoškvrněný, obracuje duše.Protož jest té dobroty a dokonalosti, aby jakéžkoli poškvrny
nebo hřiechy nalezne na lidech, přichýlili se k něrnu a uvěří jemu' očistíje
ode všechhřiechuov a zachová je v nevinnosti bez hřiechuov a obrání je,
aby jich nemoh]i přemoci hřiechové.A muož opraviti a srovnati, jakéžkoli
roty rozdělené kacieřské nalezne, jestliže uvěřie zákonu boŽiemu, on je
ustaví u pravé vieře a spojí je v jeden lid' r' jednu vieru, v jeden smysl
viery, v jednu milost, v jednu náději, aby všickni týmž věcem povolili,
jakožpán za to prosil, ,,aby všickni jedno byli jako my.., jakož otec a s5rn
jedno jsú.Protož zákon božimuoŽ obrátiti hřiešnéhočlověkak bohu a muoŽ
jeho očistitiod hřiechuo a všecky věci jeho spraviti a ustaviti podlé vuole
božie,jehoŽto zákonové lidštínemohú učiniti.Protož kterakú koli dobrotú
stkvě]i by se lidé podlé správy zákonuov lidských, nebudúJi mieti té dobroty, kterúžjest buoh zvolil v naplnění svého zákona, vždyťostanú poběhlí
a odděleníod bolra i od jeho zákona. Nebo buoh zvolil jest jedinú dobrotu
všelikémulidu, tomu, kterýž chce mieti milost jeho v naplněnízákona jeho'
a jiných niŽáclnÝch zákonuor. nerrstavi] jest ani zvolil, porl nimiž ll-v se
n2

225 rovnalY ty roty mnohé, od sebe rozdělené domněnými obyčeji' smysly
i skutky.
Tyto věci pověděny jsú společněo rotách mnohých pod jednú koŽí
viery, ještojsú poběhli od zákona boŽieho a zedrali jsú siet viery, toliko pod
jménem viery a vyznávaním ústným stojiece, zakryvše se znamenÍmi po230 svátnými jako pod bleskem viery, pod nímž jsú přikryti, jako by byli
kř.estané,jsúcedomácí nepřáteléviery i božíchzvolených.
4 zřiezeni uspořádáni - 6 ač ale, avšak; suědomo známo; odporných protivných-8 u prodlent časuoo za delší čas; ubezpečili se citili se bezpečnými_9 nasal jest
nasel _ 71 umdlil oslabil; iedug sotva_ 73 nadcinte obdarování; zbožÍmmajetkcm 74 od ciesaře.. naráŽka na domrrělou donaci císaře Konstantina
I., kt:rou učinil
v 1. pol. 4. stol. papeže Silvestra svěLským panovnÍkem Říma a dalšíth území; na
tomto podvrhu zakládala středověká cÍrkev své právo na světskou moc; otrdpeni
ománreni; isúsměli odváŽili se - 15 jsú drželi zachovávali - 79 tenkněz:tj,papež
Silvestr _ 20 z otrcipenie sna z omamujícího spánku; po biednosti po bídě, po utrpení 2| po skaléch po skalách, po skaliscích .22n. anoť ieho cíesař po Řtmu oodí.....nadonaci _ 23-24 nechť jest bielý
rážka na pověst, která se vázala ke Konstantinově
kuoň, vždg iest zle bglo LřebaŽe to byl kůň bilý' přece přinášel zlo (podle st,ředověkých snářů znamenal bÍlý kůň radostné události) _ 24 na odiuu na odiv, na podívanou - 26 Papa, pclpa! papeŽ, papeŽl _ 29 níc prauě a upřiemo nikterak správně
a přímě, náležitě; podobné pravclěpodobné
jst1 obvgkli přivykli' zvykli si _ 35
32 rozkošným rozkošnickým, rozmařilým;
ozali bgchom, bg dua cňldlo přijali bychom to' kdyby šlo jen o dva kněze _ 36 prdzdný
nečinný - 38 liÓo příjemně _ 39-40 jstataduauelrgbg tlelikti...uešIa (duál; ty dvě
velryby vnikly _ 42 uualil se vevalii se - 44-45 šibctlskýchpodvodných _ 46 znament
vnějšÍ znaky; křiud íalcšná _ 47 peřesting strakatiny; kolejalskékolejní, universitní .
48 tutjLřierbouéIit|éurození, šlechta - 52 tóhnťtse tÍhnou _ 53 osdhnúli podmaniti si 54 mdlejších slabŠích_ 57 karctinú.l..nejvyššícírkevní hodnost po papeŽi; sbor kardinárlů volÍ papeŽe legcit: papežský zmocněnec - 57-58 palriarcha: biskup nebo arcibiskup s vedoucím postavením r' určité zemi _ 58 opat: představený některých ďruhů
klášterů; probclšt:přeclsLavený kapttuly (sboru duchovnÍch) určitého kostela _ 59 zti.
konuou řeholí, rnntšských řádů - b0 prouincial.. přerJstaverrý řádové provincie a v ní
zalrrnutých klášterů; přeuor: předsLavený kláštera u některých rrrnišských řádů;
mislr uniuetsÍÍaÍťsunrversrtní mrs|r, tj' učrtel _ (:7 pani korúheuní: vyšší šlechtici,
kteří měli vlastní jednotku vojska, bojujicí pod jejrclr korouhví; purkrubie: správce
a vojenský velitel lrradu - 62 pttnoše: prÍsluŠnÍkrrejnržšíšIechty _70 bg drcl odíral
by - 72 nadera nablav, vydobyv
76 hlíz vředů - 79 rozlitach roztříštěných - 82 na d"ěd'inachna dědičném pozemkovém nrajetku - 83 ork1al oclevzdal _ 84_85 mezi změlenci mezi zmatenci, pomaten.
ci - 85 se mnie.,. Óýli clonrnÍvajÍse, Že jsou; praudice spravedlnosti _ 88 sttiti prduě
býti správné, náLeŽllé; čitn uiece tim spíše _ 92 ntLruozno na různé strany - 100.101
mieři ncl uieru útočí na víru - 102 jsú zřiezeng pod. tozličné zdkong jsou podřízeny
rťrzným Zákonum (vytvořr'nyrn lromr) _ tU3 zulaští zvláŠtni, odlišný _ 7{J4 postúpó
poodstupuje,ustupuje-105oušem
docela; chýlíse odchyluje se-112 hodtng hodinky,
kněŽské modlttby předepsané pro určrtéhodtny _ 7t4 abg sobě zlehčíIaaby si zrre.
vážrla_ 11ti osrihcizahrnuje, zaujímá _ 118 lsú seuglehli vyiíhli, vyvinuli se - 120
sodomský nemravný, zvrácený (podle biblického města Sodomy) - 121 tisknú se
utiskují se _ 122 dtÍuÍeutlačují
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v zahálce - 140 tlačiepotlačují,utlačrrjí_ 744 .146: 1 Kor. 72, 26 _ 748 trérohém
jitém'rozdělenémnatři - 150 netounénenáleŽité- 155-159:Jan 17' 2a.22 _ 162
,!.66
zřiezená řádně - 168 lc suým sprdodm ke svému Íizeni _ 772 za
siedruinspojen sprduu jako pravidlo, zákon; ugchózie vybočuje _ 181-182 ujistiti ďokázati - 184
tdhnúcisoĎdpřisvojujícsi _ 785 podjiti pod podříditi se - 186.187 abg potrihlrtieho
k sobě aby ho získala pro sebe _ 197 uuodi přivádí _ 1'98čint čIouěkačIouěkuo zisk
utváří člověkatak, aby byl jiným ku prospěchu - 202 se oznamuje prozrazuje se _
204.205 s domněntmi s domněnkami _ 215 u milost vlásku _ 221 uždgťstále _ 225
d,omněnýmidomnělými
230 pod bleskempod leskem -23t zuolenýchvyvolených

(o ŠI.,ECI]iTĚ)
A' že ta všecka dobrota urozenie vládyčího zal.ožena jest skrze zámysl
nepravý od pohanuov nalezený k dobytí erbuov jich od ciesařuo a od králuov. Skrze služebnost hrdinství nějakých za dar mají a někteří kupují ty
erby k své cti: bránu, vIčí aneb psí hlavu neb řebřík anebo puol koně neb
trubici aneb noŽe aneb jelito svinské neb nětco k tomu podobného. V takých
erbiech stojí dobrota aneb duostojenství urození vládyčieho. I jest to urozenietéŽ slávy jako i erbové, od nichž dobrotu svého urozenie mají. A kdyŽ
by se nedostalo peněz k tomu urození' hlad by je připravi|, žeby, nechajíce

erbuov' i chytili se pluhuo. ProtoŽ samy penieze opravují čest erbuov jich
1 0 a přivodie slávu urozenie jich. ProtoŽ se viece štěpuje sláva urozenie jich
penězi mnohými nežli erby slavnými, a kdeŽ peněz nenie' tu s chlapy za
roveň sedie, dielem se stydiece, často chleba k uobědu nemajíce. A že těch
rot mnoho jest vládyčích, ješto kaŽdá po svých erbích se počítáa své pokolenie za nimi; nebo jinak by niŽádný nesměl se vládykú vzievati, když by
1 5 jemu erbové nesvědčili té dobroty ctného urozenie kromě pokolenie Adamova. Protož ktož svědky má a dovésti muož' Že se jest dobře urodil
a řebřík nebo puol koně maje, listy jemu na to dává, že se jest lépe urodil
nežliÁbel, druhý syn Adamuo, a jméno obdržel jest, aby vždy dobrý nazván
i jmien byl: by pak najhuoře činil, erb jemu nedá zlým býti. NeŽ pak, aby
právě dobře urozený byl, to musí vyvésti túto jistotú, aby ukázal, Že po
mateři bábu a děda vládyky rněl jest a po otci bábu a děda měl jest; tehda
se jest právě bez zmatkll urodil z psí hlavy. Pakli tiem řádem nemrož psí
hlava jeho dobrého urozenie svědčiti, ihned chlapem smrdí a nemuoŽ tak
vysoko výti o svém rodu a hanba jeho nutí a poniŽuje k zemi, protože čtyři
kútovénedávají svědectví jeho dobrotě. Ale by se poptal na súsedechna svú
dobrotu, tu by jiné svědectvie uslyšel o svém peském a násilném životě:
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nesměl by hanbú oči zvésti, kdyby hanbu za harrbu měl. Protož sláva dobroty vládyčie jsú jich erbové.A jakož sami erbovéveliké slávy sú, takúž
slávu těm uvodie, ktož se v nich rodí. Protož veliké slávy jest puol koně
30 malovaného,a ktož od něho rod vládyči ná,téŽ slávy jest jako puol koně
malovaného.
7 dobrota urozenie okidgčiltourtlzený původ, urozenost vladycká; skrze zdmgsl
neprauý na nepravdivém výmyslu _2 k dobgttk získánÍ_5 trubici trubku -8 bg připraoi| přivedl by k. ,..9 oprauu7íospravedlňují- 11-12 s chlapg za roueň se sedlá.
ky jako rovnÍ - 13-t4 svépokolenie jejich potomci - 14 se azieuati nazývati se - 16
d.ouésti
dokázati; se jest dobře urodil narodil se jako urozený - 77 dóutÍ:tj. král 18-19 oÓ9 jmien bgl aby byl považován - 20 prduě opravdu, právem; uyuésÍť
doká.
zati, prokázati _ 22 bez zmatku bez odporu, bez pochyby; z psí hlaug: z erbovní rodiny (ironicky) _ 24-25 čtgři kútouéčtyři porody, čtvero narození, tj. šlechtický
původ obou dědů a babiček_25 dobrotěurozenosti _26 peskémhanebném-27 nesměI bg , ,. zvésti( z ozuésti
) neodvážil by se zvednouti - 29 uvod.iepřivodí, dávajl

(o MĚŠŤaNECH)
Ale mistr ProLiva, mlur'ě o základu měst, toto praví: žeKain pro vraždu
bratra svéhoudělal jest město' jehožto vzdělání příčinajest byla, želúpežem
a násilím zbožíshromáždil jest. ProtoŽ svých zlodějstvÍ jest požívala sprost.
nost Života lidského nalezením cíle země, vah a mír v ch1trost nebo ve
lstivost proměnil jest a v porušenie přivedl. Cíle země první položil jest
a města zdmi ohrazoval jest, a boje se těch, kteréŽjest urazil a zlúpil s svú
rotú, v svých městech jest shromažďoval. Tak písmo i mistrové zák|ad první
měsb oznamují.
Protož Kainovi se přidává počátek měst a hraduo dělánie, a to z přÍčiny
1 0 vraždy, lúpeže a násilé, nebo Kain pro nenávist zabil jest bratra svého
Ábele a učiněn zběhem a tulákem na zemi' boje se za Život. ProtoŽ najprvé
město trdělal jest a potom jiné lúpil a násiléjim činil.A těmi lúpežizbožie
shromáždili' A lid zlý sobě k zlodějství sebral a potom jiná města děIal jest,
aby je osadě zlodějským lidem mohl se brániti těm, kteréjest násilim zlúpil.
1 5 ProtoŽ vraŽda jeho přivedla k dělání měst a města jeho vedla k lúpežóm
bezprávným, nebo nemuoŽ se mnozstvie zavřieti na městě k válkám jinak,
než jiné lúpíce násilím, i žráti lúpeŽe,bráníce se jiným. ProtoŽ jaké mají
založenieměsta a hradové v Kainovi, tak stojí v téžšlépějikráčejíce,nebo
jiní by nemohli měst a hraduo osiesti, jedno vražecllnícia násilníci, lichevješto se najviec nevěrami a lakomstvím
nÍci, kupci, trhovci, šantročrríci,
pickují. Proto založice města a hrady a ustavíce mnozstvie městské na
takých křivotách, takéťjich ostříhati musie skrze násiléabezprávie jiných,
na každý časpřipraveni súcek vraŽdě, neb vždy na ně běžínepřiezné,bezpráví od jiných i zrady, a oni takové nepřiezně vždy hotovi sú děliti se krví,
46

25 činícez|é za z|é.
činie, aby zbohat.
proti sobě zbudí.
a v lúpežíchusilo
síly nemají a sm.
30 v sobě maji' aby
městské připrave
svých k smrli: j
zachování životu
cizie prolévati, n
35 a erbové,ještokr
ve krvi bratra s
prvního vražedlr
zalroŽicepokoj Ž
města a mnozstr
40 první došel,aby.
niŽádný neztekl
kto zjeví svú nep
zvon svolá všeck
zrádce, těm neot
ProtoŽ od z
45
a zbožiechovali,
sáhnúti, a na to
krýti, mohlo se
stvi mestského
50 neostane v nich
nebo pro svój pc
Iúpiti, některé ls
odjímajíce.Neb
trpěli na Životě
55 ProtoŽ ta všeck
křesťanóm a ob
milejší,nebot dj
nepřietel tvuoj,
zanie boŽie mu
60 chce života cho
dělé skrze právt
přikázaní Krist
diech. Protož a
tovo na tom lid
65 se uplete. Nebc
kázani jeho chc

2 5 činÍce
z|éza zlé. Mají-Ii město tvrdé k bránění, tehdy lúpí a násilé jiným

únusI

při.
sedIá-16
bál doká.
ro-

ý

ne-

40

vraŽdu

lúpeŽem
sprostnebove

45

;est
s svú
první
tozpříčiny

50

svého
najprvé
ŽizboŽie

dělaljest,

zlúpil.

55

k lúpežóm

iámjinak,
jakémají
íce,nebo
i,lichevlakomstvím
městské
na
iejiných,
bez-

dělitisekrvi,

65

činie,aby zbohatěIi, a těmi bezprávimi popudie na se mnohých, a tak válku
proti sobě zbudí. I přijde jim na to, že se tak zapletú, aby jediné ve krvi
a v lúpežíchusilovali, tepúce se a k biti ohrady připravujíce. A pakli takové
síly nemají a směIosti, aby jiné.skrze násilé lúpili a války začinal.i,ale to
v sobě maji, aby netrpěli násilé od jiných. Protož na to všecko mnozství
městsképřipraveno jest, aby se bránili těm bezprávím s poddáním životuo
svých k smrti: jiné zbíti chtiece, sami se k zabití poddávají. Protož pro
zachování životuov a statkuo město udělajíce, musí krev prolévati, a chtiece
cizie prolévati, musí své k témllŽ poskýtati. ProtoŽ to pokolenie městské
a erbové,ještokr-vjcživotuo na hradiech,na tvrziech a na městech,vŽdyláká
ve krvi bratra svého a násilím je dáví. Ptotož jest pokolenie Kairrovo,
prvního vražedlnÍka.A s tiem bytem nemuož se jeho vražda pustiti, nebo
za],ožicepokoj života těIesného a prospěch statku časného,i dělati na to
města a mnozst,vÍmje osaditi i musí přidati příčiny k městu, aby úmysl
první došel,aby je vždy hradili, vždy nad ním bděli v noci i ve dne, aby jeho
nižádný neztekl a jim životuo nezmordoval a zboži jim nepobral. Pakli se
kto zjeví svú nepřiezní,chtě nětco vzíti neb poškodit,i,ihned bez pomeškánie
zvon svolá všecky, to mnozství městské,k zabití. Pakli zlapají zloděje aneb
zrádce, těm neodpustí aniž se upokoji, dokudž jich krve neprolejí.
ProtoŽ orl za|oženÍpočnúce mnozstvie městské, aby u pokoji života
azbožie chováli, mrrsístáti na krev každému,kto by jim chtěl na to bezpráví
sáhnúti,a na to r'šeckupéčiměsta přidati, aby mnozstvie, maje se za čím
krýti, mohlo se všelikému neštěstíodbiti. A položice takový zámysl mnozstvi městského k zachování Života a statku u pokoj, jakoŽ žádaji, tehdy
neostane v niclr žádnépřikázaní božie, kteréžpř'Íležík milování bliŽních;
nebo pro svój pokoj, kterýž chti za zdí sytý zachovati, některé násilím budú
Iúpiti'některélstivě rozličněoklamávati a na protivnésobě sahati, hrdla jim
odjímajíce.Nebo poněvadž proto hradí se a okopávají, aby bezprávie netrpěli na životě a na statku, musí vždy z|éza z|éčiniti, bráníce se bezpráví.
Protož ta všecka přikázaní musÍpřestúpena býti, kteráŽ trpělivost přikazuji
křesťanóm a obranu života a pomstu zapovídají:,,Ne sami se bráníce, najmilejší'nebot dí pán buoh: ,Mně pomsta a ját odplatím..ProtoŽ jest-li lačen
nepi.ietel tvrroj, nakrm jeho, a jestJi žiezniv, napoi jeho... Ta všecka přikázanie božie musi přestúpena býti' kdyŽ tak za zrlí u pokoji to mnozstvie
chce života chovati. A co sami mezi sebú bezprávie maji, v súdieclrs sváry
děléskrze práva pohanská, pravdu častosobě nepravdú činíce,přestupujíce
přikázaní Kristovo, ješto velí přidati plášt k sukni a nechati sváruo v soudiech. Protož ani k bližním, ani k bohu neostane nižádnépřikázanie Kristovo na tom lidu městském: tak se z|éza zdi chová a v to šibalstvie svorné
se uplete. Nebo die mi]áčekJežíšrro:
,,Toťjest láska božie,abychom v přijeho
jinak
jeho
kázani
chodili...A
milosti
nemuožemmieti, jedinézachová47

vajíce všecka přikázaní božie. A když pak jediného nenie na mnozství
městském,tehda ovšem milosti boŽie nemaji anižjie mohú mieti, tak bydléce ve mnohých přestúpenícha v zapleteních takových, pro něž nižádnú
stranú nemuož přikázanie božie přistúpiti. Protož hroznu věc prorok die
o nich: ,,viděl sem zlost a protivnost v městě. Ve dne i v noci na zdech jeho
zlost a práce prostřed něho a nespravedlnost a násilé; z ulic jeho nesešla
lichva a lest..._ Dosti tvrdý nápis a nesličnápověst na ty, ještochtí všecko
se ctí provésti.Necht to smaŽís sebe tučnía múdří města! Ale by jim kto
ID
rovný poslal do rady takový list, toť by se naduli; ta srdce pýchú prorostlá
řekla by: ,,Haní dobré, haní pány rathúzní...Protož nepochybně muož
řečeno býti to písmo, že jest viděl zlost a protivenství v městě, všelikého
pokolenie zlost, ješto jest kaŽdá protivna velmi bohu, že takové mnozství,
šibalsky spojené,v němž nižádnépřikázanie boŽie neostává aniž muož
miesta mieti v něm podlé toho běhu, v němžto mnozstvie městské za|oŽeno
jest, nelze jest s jich úmysly niŽádnému přikázaní božímu ostati v nich.
A poněvadŽ nenie v nich přikázaní božích,tehda jest přestúpenívšech.
Frotož m:sí v nich býti všelikého plemene hřiech hojně rozmnožený.
Pomsta a lrrev, ta ihne1od základu příkopuov azdina ně vlita jest, potom
pýcha za erby u patách kráči za nimi k lakomitví - tím město stojí -,
obŽerstvie, opilstvÍ, rozkoši tělesné (smilství, cizolozství, plzkých milostí'
frejuov) k úrazóm jedni druhým, ohyzdně obcujíce,peská spolu m uvenie
majíce, jedni druhým jako jáma prokopaná k slomení hlavy. Pýcha jako
siet osáhla je ve všech věcech jako pokolenie erby zkorunovaná. Všecky
věci s poctivostí a s chválú tohoto světa chtí provésti, vládykám se rovna.
jíce postavú,oděvy, pokrmy, nápoji, domy, pokoji, světnicemi, |oži.A' coŽ
koli jednají, vždy řiekají: ',Ať jest počestno...Jediné žet jich záchodové
nepočestnějiesmrdí nežlivesníchvýruov, jinéťvšese ctí chti mieti. A lakomství, to jim přirozenie, aby každý honil, kdeŽ muož. Nebo to mnozství zdi
sú mieti stoly tučné
9 5 okročenémálo dědin k tomu mnozství má, a zal,ož1l.i
bohatcovy, domy vysoké a nákladné a jiná zboŽímnohá.Protož na to musí
dobývati, jakž koli budú moci, obchody, trhy, kupectvím,krčmami,řemesly,
lichvami, lstí, jakož teď písmo die, Že ,nnesešlaz u|ic jeho lichva a lest...
Každý mieří lstivě na bratra svého, aby jeho ujal a sobě nahnal' aby jeho
1 0 0 lúpil v tom, očs ním má děliti; a cožu něho vidí sobě libého,aby o to skrze
lesthlédalk němu, aby jeho zklamal na tom. Nebo jestvšeckavěrnost a milost
bratrská umrtvena, protož muŽ bratra svéholoví až do smrti, die pán buoh.
ProtoŽ lichva tu jest hojná i zjevná i v puojčenipeněz na dědiny, na lúky
na určenýrok, aby užil dotud, a nemuož-livyplatiti na ten rok, ztratí drahú
1 0 5 věc za malé puojčenie.A těch běhuov liclrevných mnoho mezi sebú mají,
ješto bohatějí jedni druhými skrze lichvu a bohatí chudé sehlti těmi běhy
lichevnými; ač nebude zjevná lichva, ale bude zmalována nějakým milosrdenstvím nazvaným aneb spravedlností. Protož toho lidu městského pravý
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směnili sújedny věcí za druhé, nevážÍceani měřiece , až on jim poloŽil' těm
zlým, aby pod vahú a pod měrú ceny šly. ProtoŽ tento lid v tom má múdrost
velikú, aby váhy a miery majíce, někde k sobě větčie a od sebe menšie.
A pakli miery a váhy pod vyrčením rychtářským musí jíti anebo Že jsú
pravé, ale nasadí cenu přieliš drahú. A což váŽie anebo měří, to umějí vše
zfalšovati: kořenie v vlhce chovati nebo kameníčka do něho namiesiti, aby
těŽká na váze malá věc byla; téŽobi|és plevami zespod smiesí.Tak ďábelskú
lest jednajÍjedni proti druhým k oklamání, umějí jednati v trzích, v řemeslech. ProtoŽ z saméhobřicha Kainova ten licl se všelikúlsti vyšel jest. Nebo
synové Agar, umějíce múdrost, kteráž z zemé jest, byli sú kupci zemští,
a Temanští,ale múdrosti božísú nepozna|i;takéžtento lid pln jest múdrosti
se lstí,ještoposluhuje jich lakomství a ku polapeníbratra,
zemskésmiešené
jeho
škodami štastnějie na světě a prospěšnějíuměl býti' čímlstivějie
aby
bratra umie ujíti.
ProtoŽ veliká rána vieře stala se jest, kdyŽ tak odporná šibalstva skrze
jednáni Antikristovo u vieru umiešena jsú se všelikými přestúpeními a odpornostmi Kristu Ježíšovi,aby jsúce pod kožíviery, tak škodně ji na zemi
potlačilia k sobě ji přitáhli' aby stála podlé nich na jedné šlápěji' až by ji
najposléze,ujmúce mezi se ta šibalstva, uvedla ji po sobě, rozkazujice ji,
aby jim shovívala, jha těžká na ně nevzkládajíci. ProtoŽ všecka ztracena
jest pro ta mnohá zlosynstva, přimiešená k ni skrze leŽ Antikristovu, jenŽ sú
moc ujala nad věrú a táhnú ji po sobě' a ona nižádnémoci v své pravdě
nemuoŽ ukázati. A' Že ta šibalstvie sú základové zemští, protoŽ viery se
nesnadně pustí, by ji zjevně zapřeli, a právě ji také drŽeti nebudú aniž mohú
podlé svého založenie a podlé svých zámysluov odporných Kristu. Nebo
kdyby chtěli v pravdě vieře povoliti, ona by jim příkopy zasula a okolo měst,
hraduov atvrzi zdi by jim poloŽila a z všeho mordéřství i z jiných zvláštností městských by je vyvlekla, v nichŽ jest moc Antikristova proti Kristovi
silna; nebo' kdyby chtěli v pravdě vieře povoliti' musili by se těch všech
věcí pustiti. ProtoŽ nyní tak lstivě se viery přídrŽíce, najspieše s ní tak
falešněvuokol puojdú, usty ji a prstem ukazujíce' aby ji drŽali a opatrně
na šibenicivedli. ProtoŽ město jest nádoba jedu mnohotvárného, aby trávilo
mnohotvárnú tráveninú své přebyvatele i jiné všecky okolo sebe, aby
v smrt uběhli ti, ktož se k nim přivinú jako k sodomským lidem, jenŽ plá
smilstvím, opilstvím a rozkošmi. A všecky pohostinu vcházejicí bláznivé
okolo sebe ztrávi svým opilstvím a z|ými a porušenými příklady; téměř.
všechen lid sedlský v jich pýchu a v lakotu se obláčía jich lstivým kupec.
tvÍm se učía obvyká jich okrase a v rozkoši jich leze. Protož město jako
malomocný mnohotvárné barvy malomocenstvie, ješto rozličně mohú zka.
ženibýti lidé jich malomocenstvim. Nebo v městě jsú pochotnévěci žádos-
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tem tělesným, bezpeč,enstvÍ
těla, rozkoši, poctivost křivá s ochotenstvím
Iahodným, ale jedinéna potkání a těm, ještopohostinu vcházejÍ,ale na trh
s vlčímzubem proti všem. ProtoŽ se na bydlo táhnú mnozí do měst i tovaryství jich obvykají ti' kteŤiž okolo nich jsú, pasúce se lahodami jich.
ProtoŽ musít silný muž podléviery býti, ktoŽ jedem rot erbových a městských nebude otráven. A kněz vejda mezi ně na to, aby je navedl na pravú
cestu, a prvé než on je navedeoaž oni jeho otráví a svedújeho svými stoly,
podtočujícehustčieho, zasílajice, lahodíce, až pomalu, nezřetedlně kněz
ostane na jich cestě. Prvé neŽ on je múdrosti nauči, až oni z něho b|ázna
učiní,aži přijde na to, žeoni počnúse jemu posmievati řkúce: ,,Toťse kněz
snoci na kvasu opil, že nemohl s nemocnými mluviti... ProtoŽ takový stojí
mezi nimi jako umrlec; nevedeťšibenici na hrdlo ten lid zpražilý, ješto prvé
urozumí knězi nežli kněz jim.
A protož z těchto věcÍ muožem srozuměti, cot netrpělivost móž z|ého
na lidi uvésti a kterak daleko muoŽ je od viery i ode všech ctností odsúditi.
Jakož muož známo býti na lidu městskéma hradském,že chtiece u pokoji
životy a statky zachovati, aby jim na to nemohl nižádný snadně sahati,.
i ohradí město a okopají a osadíje mnozstvím,aby za zdi a za příkopy mohli
sebe uchovati od zlých věcí, jichž trpěti nechtí - pakli se nepřízeň zdvihne,
aby se mnozství silně brániti mohlo. A' za|oŽice ten zámysl, musí v to ve
všecko uběhnúti, nač je přebývanie města vede. Protož přebývanÍ města
obalí je v ty nepravosti, kteréžse města přídrŽie a z něho se rodí. A toho
všeho jest základ netrpělivost, Že nechtí nižádných bezprávi trpěti ani pro
buoh, ani pro svéspasenie.A protoŽ ta netrpělivost jich se nepustí;dokudž
zdi na mistě stojí,vždy se budú bíti pro svá bezpráví. A dokudž se tak bíti
budú, dotud viery následovati nemohú. ProtoŽ nemuož tak mnoho viery
odvrci jedna věc od lidí' jako takový byt mnozstvi městského odvrhl trpělivost, nebo bez trpělivosti nelze jest viery pravé držeti. A protož město
ohrazenék uobraně jest najodpornějšievěc trpělivosti, a najvětčíosídlojest
to město těm, ktoŽ súz viery dluŽni trpěti bezprávÍ.Protož sv. David viděI
jest zlost a protivenstvie v městě a uprostřed něho práci, nebo město své
přebyvatele napne na mnohú práci a obtiežíje mnohými břemeny, aby
města stavěli, hradili, střiehli jeho ve dne i v noci, bili se a války vedli pro ně.
Takých prací mnoho v městech obce trpí. Než pak v hřiešiech,kteří v městech sú, velikú práci mají a lakomsbvie kaŽdý v svých obchodiech dosti
učiní,že mnohú práci musí na se vzíti. A neŽ pýše dosti učiní,co nákladu,
co práce na ni naloží!Co pak práce obŽerstvie a opilstvie na ně uvede! Co
svárovéa nenávisti práce na konšelyuvedú!Co na kněžiechpráce neúžitečné
přeběhnel A tu všelikú práci hřiechové uvodí na města, aby jich břiemě
těŽkébylo v nepravostech jich. ProtoŽ pán Ježíš,vida město v tak hrozné
práci, plakal nad ním vida, žev té z]'épráci již pokoj má, bito jsa boles|í
již nečije.
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Ale to by mělo váženo býti' kdyby mohli lidé školy viery znáti, odkud
jejie zkaŽenie přišlo jest? Jediné z toho, co se praví o městech. A kto jest
takovú poběhlost těch šibalských rot vieře přičetl a zřiedil je věrú skrze leŽ
se všemi odpornostmi jich, ten jest člověk hřiecha, syn zatracenie, ješto
pohanstvÍ zjevného za hřiech nemáo anebo jinak: Antikrist domácí, úhlavní
nepřietel Jezukristuov, ješto všemi cestami mrtví Jezukrista. Tenť jest ta
šibalství odporná městská a jiná včetl u vieru skrze lež, aby ta oklamaná
|ež,nazvaná věrú, chránila ta všecka zlosynstva, přičtená lživě Jezukristovin
aby jeho viera pravá ven vyvržena byla skrze ta zlosynstvie šibalská, jenž
oni sú síla Antikristova proti Jezukristovi. Protož Antikrist zřiedil jest
města pod věrú skrze svú lež se všemi nepravostmi jich; a krvavosti městské, co jich jednají, mrtviece lidi, to jim za službu boŽí počítá; a tu lstivú
chválu boží, kterúž jest zřiedil mezi křestany skrze svú vysokú |eŽ' jiŽto
najsilnějÍ vede v městech: kostely veliké staví, zvony veliké slévá, kněží
a žákuov mnoho jest nasvětil, aby uprostřed těch vražedlníkuo zdála se
najslavnější služba bohu, ale nic výše než samými křiky a notováním
v hlasích Ýymyšlených od kněŽí a žákuo pyšných a smilných. Protož ten
člověk hřiecha oslavuje takové mnozství hřiešníkuov chválú boží a řády
jeho skrze lež a pokoji jich svědomí, aby svých hřiechuov neměli za hřiechy,
ale aby najtěŽšiehřiechy měli za službu boži, a súJi kteří proti svědomí jich'
na to jim odpustkuo dosti dá a vody jim nasvětí a postaví kropáč u dveří,
aby ty hřiechy smývali s sebe. Protož kto muož mluviti o zkaženiviery aneb
počístiodpornosti, jimiž jest viera zkaŽena skrze ta šibalství městská i jiná?
Nebo člověk hřiecha, pasa se a bohatěje hřiechy' řiedí svú lžítakové mnoz.
ství hřiešníkuov pod vieru. Protož tolik jest mohl úrazuov a odporností
vieře uvésti, že jest z lidí vypadla a v neznámost a v zapomenutí jest vešla,
jako by nebývala na světě. A najviece proto, žeten člověk hřiecha svéúrazy
a odpornosti viery oslavil jest světu jako vieru s velmi velikú chválú, aby
mohl své trazy jako chválu a řád božísvětu ohlašovati. ProtoŽ jemu zisk
jest hřiechuo mnozství, protož mohl jest své bludy za vieru světu uvésti
i pase se na ně hojně a bohatě a cti a chvály tím sobě na světě dobývá
a mnohé národy svú omylností spokojil jest v hřiešiech a oslavil jim svú lež
jako službu božÍ.
1.mistr Protioa:míněnJan Viklef (Ť 1384)'anglický církevníreformátor,z ně.
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