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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t
prostředí,nabyl vzděIánív církevnímprávu na padovskéuniversitě,nějakýčasbyl
patrně v diplomatickésluŽběu o]dřicha z Rožmberka,ale brzy se stal děkanem
praŽskékapituly a administrátorem katolickéhokněŽstva. Strrdium v Itálii ho
přivedlo do styku s italskými lrumanisty,takŽe se stal jednímz těch literátů'jejichž
prostřednictvímse čeští
vzdčlanciseznamovalis italským humanismem.Jeho
vlastní literárnÍtvorba však humanismem nebyla podstatněji zasaŽena.Zemřel
asi roku 1462.
Jeho latinský traktát De signishereticorum(o znamentchkactřů)je inspirován
přibuzným spisemvznikl1'm na paříŽskéuniversitě. Jako 22. znak kaciřů vytýká
husitům,Že v jazyce lidu skládají novéŽa|my,písněa veršea jimi sváději duše
věřících.Toto stanoviskosvědčío významu, který měla husitská píseňi po poráŽcebojovnélrohusitství.
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Dvaa dvacáté znamenÍ,kterak lze po dle vněj šíhopokrytectvi r ozp oznat
kacíře,je toto: Pěstují buď nové žalmy a verše' anebo nové písně, do kterých vkládají náplň svého kacířství a základy svých biudů pod vnějším
zdáním zboŽnosti a PÍsma. Takové verše a pisně s v]astními nápěvy zpivaji
a dávaji zpivat v kostelích, na veřejných místech, při procesích a při svých
hostinách pod pláštíkem zboŽnosti, jako by odvraceli posluchačeod věcí
světských.
Proti nim úspěšněbojují všecky důvody, které jsme uvedli výše při
jedenáctém,třináctém a sedmnáctém znamení proti osobám pověrčivým
1 0 a vymýšlejícímnovoty v cÍrkevníchobřadech. Ale také Apoštol vybízí proti
takovým lidem Efezské v první kapitole, aby se nedali unášet kaŽdým
větrem kdejakého učení.A to vskutku znamená dát se unášet neblahým
větrem pošetilosti, když se horlivě zpívají písně sloŽenélidmi neučenými,
a zvláště kdyŽ se v hlavním městě držíto, co nebylo přijato od církve. Že
lc
takto slušívěc chápat a vykládat, to rozhodl koncil toledský, jak je patrno
výšea jak je citováno v Dekretrr, dist. 12, kap. 13 ,,De his... RovněŽ Apoštol
napornínal,ba zapi.ísahalsvého žáka Timotea, aby ,,se vyhýbal světským
novotám slov.o - v 1. ]istě k Timoteovi, kap. 6. A jak je zřejmé z knihy
konci]ů církevních,bylo na koncilu v Laodicei přijato rozhodnutí, že se
v kostele nemají říkat žalmy složenéod laiků a v lidovém jazyku, rovněž
že se nemají číst knihy, které nebyly pojaty mezi spisy kanonizované.
A Řehoř YII, zakázal Čechůrnzpěv v lidovém jazyku, jak jsme výše uvedli
při jedenáctém znamení. Tak učinil také papež Jan hned při založeníbiskupství pražského,jak je zce|a zřejmě jasné kaŽdému, kdo nahlédne do
2 5 Českékroniky. Nebot tam zakázal papeŽ Jan obřad i zpěv slovanský, to
jest tedy zpěv v lidovém jazyku, hned při zÍizenía založenípražskéhobiskupství. Tak činili ariáni, kacÍři, kteří si pro své kostely skládali vlastní
l'erše a ža|my, v nichŽ byly obsaženy výmysly jejich bludařství, a zpívali
je proto, aby svedenémulidu lahodili, jak se o tom píšev X. knize Troj30 dílných dějin církve, v kap. B.
Tak dovedou činit kacíři. abv tím snáze svedli ubohé duše. duše zba-
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t0 Apošlol: Pavel, správnó Í7tcz. 4,74, nikoli Efez. I _ 74 u hlaunim mďslá.. v Praze _ 15 koncil toledský: z 18 synotl, které se konaly vo španělskérn městě Totredu clo
zač. 8. stol. a měly význam pro rozvoj církevního práva, míněna icdenáctá z r. 675,
jež se zabývala zvláŠtě otázkami círl<evnídisciplírr1'a právy i povinnostmi biskupťr 76 u Dekretu : Dekret Graciánťrv (Friedb. 1'30) _ 79 na ltoncilu u Laodícei.. synoda
v maloasijskénr městě Laodicei sc konala v 2. pol.4. stol.: zabývala se lrlavně cíl'.
kevním právem a některá z iejích usnesení byla později přijata do Dekretu Graciá.
rrova (st.ov. PL 84, 131) - 22 Řetnř VII.: papež v l' 1073-1085 - 23 Jan..Jarr XIII.,
papeŽ v |. 965-972; při založení biskupstoí pražslcého:v bř'eznu r. 973 - 25 do České
kronÍkg: do l<roniky Pulkavovy (srov. F.RB 5, s. 25 a 228), kde jc bula citována
doslovně; toto falzum převzal Pulkava z Kosmovy kronil<y (srov. FRB 2' s. 37) _
27 arid.ni: vlivná náboženská se}r[a,vzniklá ve 4. stol. z přívrŽenců alexandrijského
kněze Aria; lišila se od oficiální církr'c v názorech rra Kristovo božství _29.30 Troid.íIných dějin církue: míněna Historia ccclesiastica tripartita, jejímŽ autorem byl
římský historik a encyklopedista Cassiodorus (f Íl85)
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Táborská

obrana

Biskupcova obrana táborského stanor'iska vzrrikla r. 1431, ale dochovarré lat.
znění pochází až z t. 7434; je obsaženo v rkpe rajhradském 411, fol. 1a-64b, nynÍ
v UK v Brně. První vydání pořÍdil Flacius Illyricus ve svém basilejskénr tislcu
z r' 1568 (Confessio Valdensium), druhé T3a|tazar Lydius vc sborníku Waldensia, vyd.
v Rotterdamu r' 1616. Románští va]denští přeloŽili a zpracovali Biskupcovu obranu
do své liclové summy Tresor e lume de la fc (rkp v Dtrblině,Trinity College, C.5.22)._
Literatura: F. M. Bartoš' Světci a kacíři, Pralra 1949, s. 175n.; týŽ' Chclčický a Roky.
cana, LF 48' 1921' 36n'; J. Macek, Tábor v husitském revolučním hnutí I, II, Praha
1955-1956 (porlle rejstříku); Křcsťanská revue'.|heolog. příloha 1961, č.3 (číslo
věnované Biskupcovi; tam zejm. A. Molnár, Nad úvodnírni kapitolami Biskupcovy
táborské konfese)'
Naši ukázku, první tři kapitoly
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obrany, přeloŽil A. Molnár.

()brarra t áborsli;í clr
Dochována v rkpe Méstské knilr. vc Vratislavi Iv Q 231' fol' 191a-201b; tltrlis
tóhoŽ, pořizený Fr. Palackým, v Muz. III D 3 (odtud i naše ukázka - FaI). - Vydal
Z. Nejedlý' Prarneny li synodám stranv praŽské a táborské v l. 1441 -1444, Pralra
1900,s. a-56 (Nej).
N a š e u k á z l r a j e v r l < p en a f o l . 1 9 1 a - 1 9 3 a ; v e v y r i ' n n s ' 4 5 - 4 7 .
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