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Jan z Příbrarně byi jednirrr z vůdčiclr činiteiů olicirilní utrakvisLické církve.
.lestližese Jan l1okycana pi.iklonil politicky zcela k Jiříinu z Poděbrad, je Příbrarnova činnosttěsně svázána s vládou Zikmundovou. Víme o něm. že se sta] baka.
]ářem r. 1409 a r. 1413 misLrem svobocinýchutnční,r' 1420 pak již děkanem fakulty
svobodnýclr rrmčlní.
Zárovcřl' získal silný vliv církevní (byl zvolen čáslavským snělnern r. 1421 za ráclce správcťrzcmských a jcrlním ze čtyÍ.rluclrovníclradministrátorů zerně) a zatlačil do pozadí i .]akoubka ze Stříbra, zvláště po rlobytí Prahy
Zikrnundem. Po Jakoubkově smrti (1427) byl Příbram nucen Prahu opustit a vrátil
se natrvalo až po bitvě u l-ipan, na nížměl také pro svou nenávist k tiiborské straně
určitý podíl. Tak jako ostatní význarnní utrakvističtí představiteló zúčastnil se
i Příbram jednání na basilejskénl konciltt, coŽ svěclči o novém růstu jeho vlivrr
v církvi. ZemŤc|r. 1448'
Jeho literární činnost charakterizuje předevŠímostrý polemický tón, zaměřený
rrejen prot'i táborům, ale i proti radikálnějším představit,elůrrrpraŽskó strany. Najdeme jej stejně v jeho spisech laiinských (De professionefidei et errorutn revocatione_ovyznánívíryatldvoláníbludůzr.1430ivApologii-obranězr,1431),
iako ve spisech český'clr.Z nich je významný po stránce ideové i kulturnělristorické
Zivotkněží táborských (l429). Spis je pojat jako polemika proti Mikuláši Biskupcovi,
Markoldovi ze Zbras|avic, Janu Čapkovi a Václavu Korandovi. Příbramovy Knihy
o zamúceníchvelikých cierkve svaté i kaŽdé duše věrné, kteréžmají trpěti v po.
slední dni (7427 -l42s), byly dříve ornylem přičítány Milíčovi.V jejich vizionářských
partiíclr se odrazila nejspíšcdoba Př.íbranrova vylrnanství.
Naše ukázka je součástívětšíIrocelku, kterému byl dán mázev Proti usnesentm
Idborskés11nodg;je charakteristická tim, že se snažíučenítáborských kněŽí vyvra.
cet i citacemi ze spisrl Viklelfových. (TaLo arqumentace staví Fříbramovo dílo po
bok soÍistickým vývodům ŠtčpánaPrilče,srov. zde v l. sv. ria s.221 .) Ukázka je
příznačná pro doktrinářské rnyšlení učený-clrteologů komprrrnrisnílro hrrsitského
křídla, jirrrŽse po konfrontaci s válečnými událostnri celó Husovo učeníomezilo
na několik forrrrálních požadavků.Toto doktrinářské myšlení se prozrazuje i nekonečnoucitací církevníchautorit. zejinť'rra
podle Graciánova I)ekretu.
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se praví'
kterak kněžie táborští falešně VikleÍa v svých bludiech zastá.
vají. alc v přemnohých
kusiec]r dobrých a pravých jeho tupie
Í rZ a n } i e t a j Í :
JiŽ z Lěchto všech řeči věrirí křestarró mohú u plně a v cele zrozumětu,
kněžie
Že
táborští v svém listu a ustavení ošemetně, lstivě a hamišně bráníce a zastávajíce VikleÍa, zastávajít jeho ošemetně, lstivě a hamišně,
nebo toliko v kusích některých, kdež se jim líbí, zvláště v kusiech výtrž.
ných. Ale v mnoho stech kusiech svrchu pověděných i v jiných mnohých
jinde položených, kteréž Viklef řádně drži a pravi a písmem jiclr i rozumy
dovodí, tuť jeho zamietají a šeředně potuprrjí; a větčí stranu těch kusuov
Viklefových za bludné a za kacierské mají, a takť S své strany těch kusuov
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Viklefových tolikéŽ nebo více neŽ jiní kaceřují. Ale v tomto jsú velmi ne10 spraved|ivi, Že sami chtie ty kusy mnohé Viklefovy kaceřovati neb bludné
nazývati, ale jiným nikoli nechtie téhožpráva dopustiti, než chtie, aby
všichni jiní kromě nich v ničemŽVilrlefa nepotupovali.

Proč je nepodobné,
a b ' v v ě r ' n íV i k l e f o v i v e v š e c h r ' ě c e c h n e v ě ř i l i ' j a k o t á b o ř i p u d i e ,
ale aby jemu ve všech řečech jeho všichni věřili.
15
Ale Žeťto jest nepodobnéa nehodlté,tluovod jesL boirotento: Najprv,
Že Viklef nenie doktor cierkve svaté, a proto nejsú jemu dluŽni křestané
věřiti jako jiným dolrtoruonr svatým z zavázanie cierkve svaté. A proto,
kto chce jemu věř'iti, věř, a kto nechce, nenie zavázán, ani rná proLo viněn
býLi, Že Viklefovi nevěří, ale proto, že pravdě boží a svatým clolrtoróm
nevěří. Druhé proto, neb je jeho cierkev sr'atá nepřijala za doktora' ale
v mnohých kusiech, jakožto o těle boŽiem i o jiných' jeho jest potupila
a zavrhla. ^ téžjest učinil mistr Jan FIus s mistry sboru pražskéhoa též
téměř všichni jiní sborové mistršti. Protož v tom věrrrí mohú jemu svo2 5 bodně nevěřiti. Třetie, neb Viklef jest mistr nedávný a nový, jako od padesáti let vzešlý. Čtvrté,že svatým doktoróm starým i řádóm všeho křestanstva jest velice nesvorný' ale protivný a duovody svými odporný. Páté, že
sám o sobě svědčí,rnluvě na řeč svatého Petra (prima Petri 4 ,,Estote
prudentes..)a řka: ,,Vyznávám, Že jsem častoblúdil, a prosím, aby všecko
křestanstvo to mělo za blud, a osvědčuji, Že psal-li Sem co proti písmu svatému, že to ža|ostněodvolávám... To Viklef. A' z té řeči máš, poněvadž je
Viklef často blúdil a to sám o sobě praví a prosí, aby křestané to za blud
jměli. A že to odvolává, tehdy křesťanémohú a mají vpravdě íéci,že je
Viklef mnohokrát blúdil a bludný byl, a netoliko že je bludný byl' ale vyznává sám o sobě Contra Focium, kap.16 a ř.ka:,,Vyznávám,Že kacierstvím
při tělu boŽiem dlúhý časbyl sem zaveden nebo Sveden...A' z té řeči máš,
ževeliké bláznovstvie jest řéci o mistru Janovi Husovi neb o kom o jiném
věrném,že by on Viklefa chtěl všudy zastávati. Tehdyť by jeho i v bludích
jeho, kteréžsám na sezná, musil zastávati. Ale snad clie někto: však mistr
4 0 Hus Jan a několik mistruov českých bránili jsú všech kněh Viklefových
na stolici mistrské.K tomu u pravdě odpovídámepřed milým bohem řkúce,
žet,to nenie pravd,a, než to známe, že když jsú všecky kniehy byli preláti
potupili, to je i školnie i v písmě svatém,jenŽ jich muoŽ ke stu bliz býti,
tehdy mistrové někteří vidúce, Že v některých v školních nenie bluduov'
4 5 nechtiece, by i ty byly potupeny, i bránili jsú těch kněh školnich, a žádných z písma svatéhokromě jedněch, jenžjsú o desateru božiempřikázaní.
A protoť v tom faleš na mistry pravie. Ale toť mají věrní věděti, že mistr

Jan Hus i s jinými mistry, potupujíce Viklefových kusuov čtyřidcet, zabránili jsťrzjevně a zapověděli všem pod vypověděním z českéhojazyku,
aby nižádný kromě mistruov ani drŽel, ani četl najpilnějšich kněh Viklefových, to je o tělu boŽiem a Dialogu a Trialogu, ale školníchaby požívali.
A tak M. Jan Hus řékal na kázani, jaliož to jest svědomo mnohým, že niŽádného bludu Viklefova ani koho jiného chce zasLávati. Také káza| je, Že
jestJi Viklef v nebi, že ,,pros za nás boha-..,jestJi v očistci,,,pomáhaj mu,
bože,,,a jestJi v pekle',,bud pán buoh pochválen...A to je v Konstancí
před smrtí zjevně přede všemi řekl: ,,Co mě viníl,e Viklefem? Co mi do
něho? Všakťjest Viklef nebyl Čech,aní[ jest otec mlloj, ale bylt jest Angliš;
protot psal.liť jest bludy, nechť zaň Arrgiišovéodpoviedají...A z té řeči
6 0 máš,žeťse jest mistr.Ian Hus Viklefa jako odřekt. Učiňnrežmy Čechovétéž
a řiekajme: ,,Co nátn clo Vi]<lefa?Všakťje Čechnebyl, ani otec náš! Proto
nechceme jeho jmieti za apoštoia ani za evarrjelistu.Ani chtějme vikiefové
slúti, abychme jménem tiem všech bludrrov Viklefových na se nevzeli
a sebe velice proti bohu i proti všemu křesťanstvu nezmaza|i a nezavedli...
Nadpis: u kusiechv č!áncích,
v bodech-t u celezrozuměticlocelaporozuměti-

2 hamišně poéotlchle _ 4 uýtržnýcň pobuřujících, nesprávných - 7 douodí dokládá;
stranu část - 9 tolíkéžstejně tolik, stejně tak; kaceřujt prohlašují za kacÍřské
73 nepodobné nevhodné, nesprávné _74 pudie nutí _ 76 nehodné nevhodné, nená|eŽité _ 77 doktor cierkue suali církevní uči.tel, církevní autorita; dlužnÍ povinni 78 z zaudzanťe jak je závazné _23 téžtotéž,_ 24 sboroué mistršti sbory universitních
mistrů, tj. profesorů _25 jalco od padesdti lett:zešIý asi před padesáti lety ustanovený_27 nesuorný.,.protiuný...odpornýjsoucívrozporrr...protivícÍse...odporující_
28 mluuě na řeč suatého Petra: výklad VikleÍův na 1 Petr. 4 (Sermones III, vyd.
Loserthovo, Londýn 1BB9' s. 252) _ 28-29 Estote prudentes (lat.) Buďte střídmí (1
Petr. 4,8) - 30 osuědčttjidosvridčuji _ 37 žalostll"ěs lítostí, pokorně; mcÍšmáš si udělat
závět _35 Contra Focíum,kap' 16: l.:apitola 16 Viklefova, spisu Proti Fotiovi -39 na
se zrui vyznává' přiznává se - 42 než a|e, avšak - 43 i školnie i u písmě suatém: tj.
ÍilosoÍickéi teologícké; ke stu bliz skoro sto _ 45 a žddných a|e Žádné _ 46 jenž jsú
o desateru božiem přikdzaní: mÍněn Viklefůr. spis Dccalogus _ 47 |aleš |eŽ, nepravdu 48 kusuou člgřidcet: rnírrčno veřejné odsouzení 45 článků vybraných ze spisů Viklefových na praŽské universitě r. 1403 _ 49 z českéhoiazyku: z českého nálroda, tj. národnostní skupiny na universitě _ 50 najpilněiších nejzávažnějších - 51 abg požtuali
aby uŽívali _ 52 iakož to jest suědomo jak je známo - 55 o Konslanci v Kostnici, tj'
na sněmu kostnickém _ 57 Angliš Angličan _ 6t ani chtěime uikle|oué slúti a nechtějme býti nazýváni přívrženci Viklefovými,
vikleÍisty _ 63 abgchme nezmazali a nezaoedli abychom neposkvrnili a nesvedli

vÁcLAv Z KP.-UMLovA
o ZNAMENÍCH

KAcÍŘťj

Václav z Krumlova byl předním politickým představitelem českéhokatolicismu v druhé polovině padesátých let 15. stoleti. Vr'šel z jihočeskéhorožmberského
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