jsou hledáním středního členu - 39 paralogismus v logice chybný závét n, vadný důkaz,
vznikající z neznalosti věci nebo logických pravidel - 57 žddný důood toho druhu dttvod
nikoli nutný, nýbrŽ pouze ,,pravděpodobný((, působící na přesvědčení - ó7 Filosofzl daancictéknize saéMetafysiky Aristoteles, Metafysika |o7 Ln- 69 Augustin ae spiseo aíře k Petroti
odkaz se nehodí na žáďný z několika Augustinoqfch menších spisů nadepsaných v lat' orig.
De fide, nýbrŽ na 2. knihu De anima (o duši), která má věnování Ad Petrum presbyterum
a lrykládá m. j. také o otázkách wty - 73 Dionysius Oe spise o božských jménechDionysius
Areopagita, podle tradice žák apoštola Pavla a první biskup athénský. Jeho cit. spis (Ilepi
&eíau óuopárcrru),jeden ze čtyř, které se pod jeho jménem dochovaly, ie charakterisován
spojováním křesťanské dogmatiky s mystickými spekulacemi směru novoplatonského - 909L proti témuž doktoroai,.. Petru Aureolimu Petrus Aureoli (Pierre d'Auriole, *|322),
slavný místr pařížské university, zvaný Magister praecipuus) Doctor novus, Doctor facundus; arcibiskup v Aix en Provence, známý sqými tendencemi intelektualistickými a empi.
rickými

MICHAL PRAŽsKÝ
o vLÁDĚ KNÍŽAT
Michal' vikář pražského
kartusiánského
klášteraZahtadyPa:nnyMarie,náležimezi
přednítheologydoby Jenštejnovy.
Vedle několika asketickýchděl, určenýchpředevším
členůmvlastníhořádu, napsal L L387 obsáhlý spis o vládě knížat(De regimine
principum) v podobě dialogu mezi Rupertem (t. j. RuprechtemIII. Falckým, jemuŽ
jest traktát věnován)a Michalem (t. j. autorem).
Při skládánítohoto spisu se Michal opíralo některá staršípojednáni,zabývající
se
podobnýmiotázkami,iakobyiy v prvnířadě spisyTomášeAkvinskéhoa Egidia Římského.
Uveřejněnýv'ýňatek,vykládající,,ospravedlivéválce..,neníbez časovýchnarážek
na církevnía politicképoměry za velikéhoschismatuzápadníhoa byl znám i v době
husitské,na př. Janu z Příbramě, a něiakým prostřednictvími Petru Chelčickému,
který ovšemdůvodyMichalovn jehožnejmenuje,odmítázcela rozhodně.
o sPRAvEDLIvÉ VÁLCE

l0

Jak a kdy je dovoleno válčit a bojovat a že kanžatamaji téžna obranu válku
vésta co je spravedlíváválka, v níŽmá knížeco neivíceužítstatečnosti.
Michal: Ačkoli jtŽ od Krista byl všem křeséanůmmír zvěstován, přece se
proto válka' ie-li vedena správně a způsobem náležiqým,nijak netupí, nýbrŽ se
doporučujeslovy Ambrožovými: ''statečnost,která hájí vlast před barbary válkou
nebo brání slabých a spojencůpřed lotry, je plně spraveďivá... Tak AmbroŽ.
Pročeži blažený Augustin praví: ''Kdyby Kesťanská kázeň vůbec haněla války,
prosícímv evangeliuby byla ďína spíšeta spasitelnárada,aby zahodili zbraně a úplně
se vzďílili od vojska. Avšak bylo jim řečeno:,Nikoho neýejte a budte spokojeni
se svým žoldem.. Kdý jim tedy (Kristus) přikázal, aby byli spokojeni vlastním
žoldem, iezakáLza|jim válčit...Tak Augustin. Proto ýŽ ptavíi jinde takto: ,,Nedomnívejse,žese nikdo nemůželíbit Bohu, kdo bojuje válečnouzbrani. Mezi těmi byl
i svatý Davi{ o němž vydal Pán tak velikésvědecM. Mezi těmi byl i onen setník'
který řeklPánu: Nejsem hoden, abys vešelpod střechu mou' ale toliko rci slovem
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a uzdraven bude služebníkmůj. Neboť i já isem člověk pod mocí postavený'
maie pod sebou voiáky; a dím tomuto: ,Jď. i jde; a jínému:,Přiiď., i přijde; a
služebníkusvému: ,Učiň toto(, i učiní...o němž téžPán řekl: ,,Amen, pravím
vám, nenalezl jsem tak velíkévíry v Israeli... Mezi těmi byl i onen Cornelius,
k němuž anděl byv poslán řekl: ,,Cornelie' přijaty byly wé almužny a vyslyšeny
tvé modlitby... Tak Augustin.
Robert: Jak slyším,nezakazuješani bojovat ani válčit.
Michal Válčit pro obecnédobro schvaluji, ale toliko v tom smyslu, iak praví
o tom Augustin: ,,Chtěl bych říci' že na vyššímmístě jsou u Boha ti, kteří zane.
chavše těchto všech světských běhů' slouží mu ve swchované zdržeďivosti a
čistotě,ale každý má, jak dí apoštol, svůj vlastní dar, jeden zajistétak' druhý
onak... A dodává: ,,Jedni ovšem za vás bojují moďitbami proti neviditelným
nepřátelům, vy pak pro ně pracujete, bojujíce proti viditelným barbarům...Tak
Augustin. Jako tedy, jak jsem řekl, tímto způsobemschvaluji bojovat pro obecné
dobré,tak zase kárám válčeníz pouhéžádostivostiboje a statku, anižvšakzakazuji
vojínůmbrát žold dovolený již v evangeliu. Pročeždí Augustin: ,,Bojovat není
zločinem,ale bojovat pro kořist jest hříchem; spravovat stát není přečinem,ale
řídit stát tak, abys rozhojnil svůi maietek roďnnn iest zřeimě zawŽeníhodné...
A dodává: ,,Pročežtedy jakousi prozíravostíbyl bojovníkůmjisrý žold stanoven,
aby shánění potravy nebylo důvodem k hromadění kořisti... Tak Augustin.
Válka se schvaluje podobně' jako se žádostivostválky zase zatracujeslovy Augus.
tino'r'ými: ,,Pokoji má chtíti vojín, k válce dochází z nevyhnutelností... Steině
tyž pravi jinde, ževšichni, kteří mají zálibu v bojích' odcizí se míru a zapletou se
do největšíchnesnází,neboépočátkemnejvyššínesnáze ie válka a spor. Tak Augustin. Tuďž, jako se nemá dychtit po válce, tak válka, vede-li se pto vlast a věc
spravedlivou, nejen že se nezavrhuje' jak iiž řečeno,nýbrž se chválí.Anazývá.li se
válka na obranu vlasti poďe Ambrože dokonale spraveďivou, jak teprve asi bude
spravedlívá,vede-li se na obranu církve! Pročežpraví papď Pelagius: ,,Božskéa
lidské ákony stanovily, aby odštěpenci od jednoty církve a buřiěi' rušícíničemně
její mír' byli potlačovánimocí světskou... A dodává: ,,Není nic většího,co byste
mohli přinést Bohu v oběé,než když zaÍídite,aby všichni, kteří šíleněwhají sebe
i jiné v zkázu, byli náležitoumocí zkrušeni...Tak onen.
Robert: Domníváš se snad, že knížatajsou povinna ostříhat církev, když ie
utiskována od nevěřícícha rozkolníků?
Michal: Na to odpovídá Isidor slovy: ,,Knížatalidu ne nadarmo držíuvnitř
církve wcholky dosaženémoci, aby touž mocí upevňovali církevníkázeň; osatně
uvnitř církve nebylo by třeba moci, kdyby moc nemohla pod hrozbou kázně
tozkázat to, co kněz nemůževykonat skrze slova učení...A dodává: ,,Č,astomrí
prospěch království nebeské skrze královsM pozemské' když ti' kteří uvnitř
církve jednajíproti víře a kázni církevní,bývajípotíráni silou kďžat, a moc ukládá
kázeň, kterou pokora církve nestačíohnout šíjepyšnýclr, a nutí je uctívat lidi,
kteří toho zasluhují...Dodrává k tomu ještětato slova: ,,Nechťvědí knížatasvět.
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ská, že jsou povinna vydat Bohu početvzhledem k církvi, kterou od Krisa přijímají
v ochranu. Neboť aéjiŽ se rozmnožuje mír a kázeň církve přičiněním věrných
ftnížat'aéjiž se rozkládá, onen, který s důvěrousvěřil svou církevjejich moci, vyŽadujeod nich počet!''
Roberť Ach mír! Nechť to, co pravíš,povážíknížatadnes! VždyéjiŽ ne|ze
najít nikoho, kdo by vzal na sebe zbroj proti lozkolníkůmútočícím
na církev!
Michal: Žalostná to věc, isou-li knížatanatoIik v|ažnáv křeséanském
náboŽensWí, že se nejeví u nich žádná horlivost k obraně víry, když přece kdysi národ
uctívajícíBoha, zdvihl válku proti zástupům barbarů a proti hrozným králům
na obranu zákonů božských, pro něž byli na vyzváni svého vůdce připraveni
zemřít; jakoŽ se píše o nejstatečnějším
Judovi, který své vojsko, chystajícíse
svéstíbitvrr pro zákony božské,posilovalslovy: ,,Přepaštese a buďte synovémocní,
nebo lépe je nám umříti v boji než viděti zlé věci národu našehoa svatych atd...
Jestližeby knížatacírkve byla ochotna véstválky pro církev, očby takto tím více
mohla vyniknout v bohatstvía poctách! Pročežpraví Řehoř v listě Gennaďovi,
nýběrčímuv Africe: ,,Více by ovšemprospěla sláva vašívznešenostiu Stvořitele,
kdyby bylo možno skrze ni obnovit společenstvírozpýených církví; neboé
nezapomíná-lištědrými dary na odměny za svou slávu, tím štědřejšídary uděluje,
čímvíce pozoruje, jak se touto slávou množídůstojnostjeho náboženství...Tak
Řehoř. To by se doýkalo knížat,která se chtějí honosit jménemkřeséans\ýmpoďe
slov Augustinových: ,,U pravých ctitelů božích jsou přípustnéty války, kterése
nevedou z ukrutnosti nebo chtivosti,ale ze snahy po míru, aby z|i byli zkroceni a
dobrým se pomohlo... Tak Augustin.
Robert: Věru, velmi prospěšnéje, co pravíš,a mělo by to náležitě pohnout
srdcem křeséanského
knížete.Vpravdě nepochybuji o tom' ževálky, kterése vedou
na obranu církve proti nepřátelům, jsou dovolenéa dobré.Ale prosím, rci, kdy a
iakým způsobemje dovoleno knížetiválčit spraveďivě proti srnýmvlastním nepřá.
telům a proti spolukřeséanům.
Michat Domnívám se, Že při zachování náležitépozornosti se dovoluje
každémuknížetivéstválku spravedlivě, jestližebez války mírnemůžeudržet,ani
ho dosáhnout, což Isidor definuje takto: ,,Spravedlivá jest taková válka, která se
vypovída a vede proto) aby se dosáhlo rrríhrady,aneb aby nebezpečíbylo odwá.
ceno od liď.* Tak Isidor. Pro důkazsprávnosti toho výměru je třeba vědět, co praví
blaženýTomáš, žetottžspraveďivá válka vyžadujetří věcí,kterýchse doýká onen
výměr: za prvéautority knížg1g'
za druhéspraveďivé příčinya7A tíet|správného
úmyslu válčících.
Robert To mi vylož po pořádku!
MichaL Za ptvé pravím, že spravedlivá válka vyžaduje autoritu kďžete,
z jebož rozkazu se vede válka. Neboť soukromé osobě nepřináleží zdvihnout
válku, poněvadžmužehájit svéprávo u soudu vyššího.
Podobně téžsvolat množsM
lidu, což se musí stát ve válkách, nepřináleží soukromé osobě. Poněvadž však
starost o stát ie svěřena vládcům, iim takénáležíchránit obec města nebo králov.
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ství nebo provincie sobě poddané.A jako je iim dovoleno chránit ji hmotným
mečempráva proti vnitřním rušitelům tim, Že trestaií zločince,podle slov apoštoloqých: ,,Neboé ne nadarmo nosí meč: boží zajisté služebníkje, mstitel zuíiý
nad tím, kdož zle činí,..tak jim také přináleží válečným mečemchránit obec
proti vnějším nepřátelům. Proto i kníŽatůmse praví v žalmu: ',Vytrhněte chu.
déhoa nuznéhoz ruky hříšrúka
vysvoboďte!.. Tak Tomáš. Pročežpraví Augustin:
přizpůsobený
pokoji
řád
smrtelďků, toho vyžaduje'aby moc a roz.
''Přirozený
hodování podniknout válku bylo u vládců... Tak Augustin.
Za druhé vyžadu|e spraveďivá válka spraveďivou příčinu' totiž aby ti' kteří
jsou napadáni, pro nějakou vinu zasluhovali napadení. Proto praví Augustin:
,,Spraveďivé války se naz;ývajíty, které mstí křivdy: tak má b1ýtválkou trestán
1 1 0 rrárod nebo město, které buď opominulo pomstít, co nešlechetnéhoieho poddaní
ulinili, nebo wátit, co bylo neprávem v7'ato.,,Tak Augustin. Pročežtakovou
válku veďi synové Israelštíproti synům Benjaminovým' zpustošili je ohněm a
vyhubili meěem, poněvadž nechtěli pomstít zločin, ktery mezi nimi bylspáchán.
Pročežpraví Augustio: ,,Vzpomínám si, že v třetí knize Ciceronově (nemýlím-li
1 1 5 se, o státu) se mluví v tom smyslu, že nejlepší obec nepodniká války' leč pro
věrnost nebo aáchranu... Tak praví Augustin.
Za tÍeti vyžaduje spraveďivá válka, aby úmysl vrílčícíchbyl řádný; iímžse
totiž zamýšlí,buď aby se prospělo dobru, nebo aby se uniklo zlu. Proěežpraví
Augustin: ,,Co se kárá na válce? Snad to, že v ni umírajíti' kteří jsou smrtelní,
r20 či snad to, aby nebyli podrobovríni ti, kteří chtěji žit v míru? To hanět je vlastností
bázlivců a nikoli lidí zbožných. Chtivost škodit, mstivá krutost' nepokojný a ne.
zkrotný duct5hrabivost,panovačnosta podobnévěci _ to vše se právem na válce
kárá..c Tak praví Augustin.
fOO

5 slovy Ambrožoallmi: ,,Statečnost..,spratsedliaá,,AmbtoŽ (jeden ze čtyř t. zv. církevních otců), De officiis ministrorum |,c.27 (PL 16,66); Decretum magistri Gratiani'
pars II, Causa 23, quaest. 3, c.5: Fortitudo (vyd. Friedbergovo, sl. 897) - 7-LI Augustin
praaí: ,,Kdyby... arilčit,, Augustinus Aurelius (354-430), Epistola ad Marcellinum,
Epist. III. cl.'ep. 138 (PL33' 532);Decretum, pafs |Í'C.23' quaest. 1, c.2, $ 5: Paratus
$Nam si (Friedb. 891-892);Tomáš Aqúnský, Summa II,2, quaest.40, aft, 1. (Citát
z PÍsma ie Luk. 3,L4) _ LL-20 týž prauí i jinde takto: ,,Nedomníaejse.,. tvé modlitÓy.. Augustin, Epistola ad Bonifacium' Epist, III. cl., ep. 189 (PL 33' 85ó); Decretum, pars
7|, C. 23' quaest. 1, c. 3: Noli existimare (Friedb. 892; zďe jen po slova: pod střechu
mou; citáty z Písma jsou Mat.8,8-10 a Skutk. |o,3.4) _ 23.27 o tomAugustin: ,,Chtěl
bych... onah,,,,Jedni... barbarům,.Augustin, Epistola ad Bonifacium, Epist. III. cl.' ep.
189 (PL 33,856); citát z Písma je 1 Kor.7,7 -30-34 Pročeždí Augustin:,,Bojoz;at...
zaarženíhodné,,
,,Pročež...kořisti,,, (Pseudo)Augustin, De verbis Evangelii Lucae 3, sermo
82 (PL 39,I9O4\ Decretum, pars II, C. 23, quaest. 5, c. 5: Militate (Friedb. 893) - 35-36
sloug Augustinouými:,,Pokoji,., zneoyhnutelnosri..Augustin,Epistola ad Bonifacium. Epist.
III cl., ep. 189 (PL33,856); Decretum,pars II, C.23, quaest.1,c.3: Noli existimare
(Friedb. 892); týž i jinde _ 4L podle Arnbroževiz pozl. k ř. 5 _ 42-46 Pelagius: ,,Božské'.,
saětskou,,',Není. . . zkrušeni.,Pelagius (Pelagius II.' 578-590 n. l.), Decretum, pars II, C. 23,
quaest.5,c.44.. Quali nos (Friedb. g43)-49-60 Isidor sloty: ,,Knížata...učenl.,,
,,Často...
zasluhují,,,,Nechť... počet,,Isiďor (biskup sevillský, na poč. VII. stol. n. l.)' Senten-
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tiarum III, c. 51 (PL 83, 723);Decretum, pars II, C. 23, quaest.5, c.20: principes saeculi
(Friedb. 936-937)- 67.69 Judozli...,,Přepaštese... svatých.. 1 Mach.3,58-59 _ 7I-75
Řehoř ...l ,,Vice... ruiboženstai.,
Řehoř Vetiký (papeŽ 590-604n. l.), Epistola ad Gennaďum,
Epist. Ir ep.74 (PL 77' 529); Decretum, pars II, c. 23, quaest.4, c. 48 sicut excellentiam
(Friedb. 925)_77-79 slotsAugustinoaých:
,'U pravých...pomohlo..Decretum,pars II, C. 23,
quaest. l' c. 6: Apud veros (Friedb. 893);Tomáš Aqúnsk:i, Summa l. c. - 87-89 Isidor...:,
,,Sprat.ledlioó.. . od,lidi.,,Isidor, Etymologiarum XVIII, c. l (PL 82, 639);Decretum, pars II,
C. 23, quaest.2,c. LzIustum est (Friedb.894)_ 90 TomdšTomášAkvinský (l225-L2l4 n.|.),
Summa l. c. (citáty z Písma jsou fum. L3,4 a Ž,8l,4) - LO4-1o6Augustin: ,,Přirozený řdd...
zslddců,,
Augustin, Contra Faustum XXII, c. 75 (PL42'448); Decretum,pars II, C. 23,quaest.
l, c. 4: Quid culpatur (Friedb. 893); Tomáš, Summa l. c. _ 108-1ll Augustin: ',Sprazledliz'lé,..azato,, Augustin, Quaestionumin PentateuchumVII, lib. VI, c. 10 (PL 34,78t).,
Decretum, pars II, C. 23, quaest. 2' c.2: Dominus Deus noster (Friedb. 894); Tomáš,
Summa 1. c. - LL2 Israelšti Soud.20 _ Ll4 Augustin: ,,Vzpomíntim si... ztÍchranu,,
Augustin, De civitate Dei XXII, c.6 (PL 4I,758); v třetí knize Ciceronoaě De republica
III'c.23 (nezachováno,známojen odtud) _ LL9-L23 Augustin:,,Co se ktirti... ktird,, Augustin, Contra Faustum XXII, c. 74 (PL 42,447); Decretum, pars II, C. 23, quaest. l,
c. 4: Quid culpatur (Friedb. 892)
Autor spisu bral v první částinašíukazky doklady z GratianovaDecretu, v druhé části
ze Summy Tomáše Aquinského.
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sLovNIKÁŘsTvÍ R saRroLoMĚJ z CHLUMCE
Staročeskáslova v latinských slovďcích a církevních textech objevovala se zprvu
poru?ll v podobě pgliřádkovych nebo okraiových přípisků (glos); tyto glosy někdy
v dalšíchopisech pronikaly přímo do textu' a to nejpozději od 13. stóletí. Glósy tohó
druhu jsou velmi důležitéjakožtostarobylé,častonejstaršídoklady jednottivých čéských
slov, ale jimi se ovšem ještě nevyťváří písemnrcwí. Zato ná|ežejído českéliteratury
samostatná latinsko-českáveršovanáďla slovnikářská, vzniklá v Praze brzy po poloviné
14. století; nastupují na místo, které předtím zaujimaly výhradně latinskéhěxametrické
9kla'dby (k verši se sahalo z důvodů mnemotechnických) a pfibírají nový významný
úkol, totiž seznamovat ,,žáky,. (kleriky) s názvoslovím důležitěišíchPoimů ioučasné
vědy a života nejen po latinsku, nýbrž souběžně i v iazyce českém,a to v takovém rozsahu, pro nějž neznrámeobdoby u jiných národů.
Jsou to tři rozměrná veršovanádíla, která označujemekonvenčnímia jistě nepůvodďmi.n{zvy
Vohabulář rranltick,ý (731 veršů),Bohemář (981 veršů)a Glosai (zosa
veršů).Jejich společným, donedávna neznrímým původcem, byl miitr Bartolóměj
z Chlumce (nad Cidlinou), řečený Claretus; zval se latinskymagister, jindy-Bartolo.
doctor
Bartholomeus ďctus Claretus de Solencia (patrně totožný s mistrem i lékařem
měje.1''kprý z9mřel počátkemr. 1379 jako arcijáhen staioboleslavský).
Největší z jeho skladeb, t. ř. Glosóř, je rozdělen v osm nestejn}'ctreasti (I. o Bohu,
světě a ovzduší, II. o ptacwu, III. o vodě a vodních tvorech, IV.-o ssavcícň a nižších
zvířatech, V. o rostlinswu, VI. o druzích lidí a jejich fysických i psychických vlastnostech,
VII. o životě světskémi duchovním, VIII. o uměních a řemeJtečh;a 6yl vypracováván
za dobu čtyř let, kteroupřesněji stanovit pomáhaJíjménaahodnosti českých-současníků,
který9h se v závěru některých věcných odďlů Glosáře dovolává (byl dokončeo po ..
1364).
Stručnější,rovněž osmidílný t, ř. Boheruiř jeví v podsatě stejné věcné utřídění
(s přehozením II. a III. části), ale byl určen poučeníélementárněišímu.Proto nešel
do podrobností a vyhýbal se odlehlejšímpojmům a jazykovým novotvarům.
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