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72 k účinku k činu _ 73 abg nepoblúdil aby ses neodchýlil _ 77 z Léui..' pokole-
nťe.. potomkové Léví, s5ma Jákobova, tvořili u Izraelitů kněžskou kastu - 79 Ezechiel:
jeden z velikých proroků biblických - 79-80 o přikdzanich... nercďte choditi neplňte
příkazy - 80 aní ostřiehajte ani nedbejte - 83 /c mistróm a k zdkonníItóm k učitelům
a k vykladačům MojŽíšova zákona (u Židů) _ 88 neroďte činÍÍí nečirite; Výklad: vý-
klad bible nazývaný Glossa ordinaria a připisovaný fuldskému 'mnichu Yalafridu
Strabonovi aj.; citovaný výrok pocház7 z Haymonova Výkladu na epištolu k Ži-
dům - 90 slušeií příslušejí; od cěstg upřiemosti od přímé, správné cesty - 94 čtenie
evangelia _ 96 ndlezkg výmysly _ 100 ÁnncÍš, ... Kai|dš a Jan a Aletander: Židovští
velekněží uvádění jako příklad církevní moci; jména Jarr a Alexander jsou asi i na-
ráŽkou na současné papeže; kolikož koli kolik jcn

vÝPovĚĎ oNDŘEJE Z BRoDU A HUSovA oDPovĚĎ

Vleklé spory Husovy s arcibiskupem a vysokým klérem nevedly k smíru, jak
si přál i král Václav IV. Smírčí jednání byla zpravidla vžďy zmaÍena a jedna ŽaIoba
proti Husovi stíhala druhou. Přitom žaloby kléru k arcibiskupovi vytýkaly Flusovi
neposlušnost a nedbání církevních předpisů, kárání duchovenstva a veřejné popou-
zení proti němu' kdežto Žaloby k papežské kurii obviňovaly Husa zhájeni a hlásání
kacířských myšlenek, a tím bylo řízení disciplinární převedeno v spor ideologický.
Podávané ža|oby se zpravidla dostaly Husovi do rukou a FIus na ně, se zpožděním,
vypracovával odpovědi' obyčejně latinské. _ Někdy po r. 1409 podal na Husa
Žalobu svatovojtěšský farář Michal de Causis (zvaný též Michal Súdný) a asi
v letech 747o až 1414 byla do Říma podána obratně sestavená kolektivní ža|oba
obviňující Husa z viklefismu; v čele svědků byl jako ža|obce uveden Jan Protiva,
dříve kazatel v Betlémské kapli, později farář u sv. Klimenta na Poříčí. K Protivovi
se přidali jiní, všetatský farář Mikuláš, svatovítský kazatel Beneš, mistr Mikuláš
z Podviní, svatojilský kazatel Jan Peklo aj. Husovi př'išly tyto žalobní výroky do
rukou až r. 1414 a z té doby jsou také jeho odpovědi. Mezi žalobami mají zvláštní
místo výtky za účast v jednáni o Dekret kutnohorský r. 1408-1409. Jejich autorem
byl Husův bývalý přítel mistr ondřej z Broďu. Všechen tento materiál je pocho-
pitelně latinslrý.

Mistr Hus:
Zde jsem napsal odpovědi a přípisky k článkům a výrokům svědků:

zaprvé proto' aby se lidé nedomnívali, že jsem učil nebo věřil tak, jak oni
lŽivě dosvědčují, něco přidávajíce a něco ubirajíce; za druhé proto, aby
lháři byli odhaleni; a za tietí proto, aby lidé poznali mou víru v oněch
bodech.

Mám výpovědi spolu se jmény osob, jež sepsal notář, který svědky vy-
slýchal. Bůh mi usoudil, abych poznal nepřátele a vyvrátil jejich lži.

Co pod přísahou vypovídal rnistr ondřej z Brodu:
Mistr ondřej z Brodu, kanovník pražského kostela, mezi jiným pod

pŤísahou vypovídá: Předně turdi, že je mu zndmo, že mistr Hus ugmohl na
krdli a na radě protí" třem ndrodům list, Itterý měI zisltat tři hlasg narodu čes-
kému, a to proti uníuersitnimu zři.zeni a dohodě uzauřené mezi ndrodg.
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Zdeřiká pravdu. Já jsem se totiŽ rád postaral o to, aby král vydal ve
smyslu zakládací listiny universitní list, který universita dosud má, a učinil
jsem to s radou Brodovou. Neboť jsem ho zapřisáhl, aby řekl, jeJi to spra-
vedlivé. on pak řekl: ,,Ó Huse, nemáme v té věci nějakého osvoboditele?..
Řekl jsem mu: ,,Douf ám, že najdeme osvoboditele... A později, leže v pře-
těžké nemoci, otáza| jsem se ho, když ke mně přišel s mistrem Janem Eliá-
šovým a oba stáli u mého lůžka, je-li spravedlivé, abychom měli tři hlasy.
A oba řekli: ,,Kéž by bůh dal! Toho nikdy nebudeme moci dosáhnout...
odpověděl jsem jim: ,,Hle, před chvílí přišel posel od krále s listem univer-
sitě. Zde máte opis, čtěte jej!..Když jej přečetli, s radostí jej oba schválili.
Řekl jsem jim:,,Hle, já užbezmála umírám. Zemru-li tedy, prosím usilujte
o spravedlnost a osvobození našeho národa...

Na otázku, jak se o všem dověděl, odpověděl, Že bgl s jínými mistrg
řečených iiž tří národů na Hord.ch Kutných, A na ueřejných uniuersitních po-
radd'ch učíníI totéž a douedl to tak daleko, že starši mistří se neodudžili proieuit
sué smýšIení"| pro hrozbg a zastrašoudni. Neboť řekl-Ii někďo z misttů, že se
maji dodržouat řó.dg sturzené přísahou, ihned ho sdm Hus se suými spoluuíníkg
nazual zrddcem krdle a krdloustuíb, a _ jak se vypovídající dohadfie _ zieuil
krdli průběh porad.d A věří, Že takto je článek pravdivý.

&) BázlivciÍ Proč nemě]i odvahu lryznat pravdu? _b) Lže, nikdy jsem žád-
ného mistra nenazval zrádcem. _ c) zd,e mě sám, ač se ho notář na to ne-
ptal, nazývá zrádcem porad. Sám sebe zasáhl svou střelou.

Dále udává, že kdgž Hus sklddal kazdní., které chtěl přednést u Betlémě
na Zelený čturtek po sní"dani, přišel k suědkoui Husůu kletik, iménem Vdclau,
a řekl: ,,Hle, už to řekl!,, Tu prauil suědek: ,,Kdo řekl a co řekl?,, odpouěděI:
,,Hus řekl, že po posuěceni zůstdud u eucharistii chléb.,, A suědek odpouěděI:
,,To řetrtl špatně, ba nejhůř!,,

Řekl jsem a říkám, že v hostii zůstává ten chléb, jenŽ sám praví
(Jan 6): ,,Já jsem chléb Života... A Apoštol říká (1 Kor. 11): ,,Zkusiž sám
sebe člověk a tak'z toho chleba jez.,, A' o tom říká každý kněz při mši:
,,Přijmu chléb nebeský a jméno páně budu vzývati.,, Ale jestliže tenhle
říká, jako bych byl řekl: ,,V eucharistii zůstává chléb.., pak to není pravda,
že jsem to řekl, neboť ani nevím, jak vlastně v češtině výstižně říci eucha-
ristie. A kdybych řekl ,oin eucharistia, v dobré milosti neb v dobrém daru
ostává chléb.., což by to odpovídalo tomu názoru nebo by to bylo řečeno
tak, aby lid porozuměl?

Dále udává, že mistr Jan Hus, přišed do jeho jizbg u Karlouě koleji,
kterou tehdE řečen! suědek obfiual, řekl mezí jiným: ,,HIe, tihle prostodušt
kněži") mne haní za to, že jsem kdzal, že u posuěcené hostii zťtstdud' chléb. Věru
rdd bgch uěděI,b, co se tam tedg ldme, nezůstdud-Ii tam chléb.,, Tehdg týž suě-
dek"\ pohlédl na sué druhg, kteři tu tehdg bgli,ď dduaje jim znameni,abg si to
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zapamatouali;"| Hus ušak zpozorouau to hned od něho odešel. Potom po
Husouě odchodu řekl mistr Mikukiš z Poduiní k suědkouí: ,,Proč jste mu níc
neřekl?,, odpouěděI: ,,ChtěI jsem od něho slgšet uice takouých řečí.,,

e) To jsou ti' kteří když se vysloví cbléb' hned to chápou o chlebu hmot-
ném, uhněteném v hmotné ďíŽi, _ ul VŽdyť i mistr Sentencí by to byl rád
zvěděll - c) jako Jidáš - d) na Řehoře a Mikuláše - el abY mne mohli pozdě-
j i  obžalovat'

Ó tstiv1f člověče! Jestliže jsem promluvil zle, proč jsi toho chtěI slyšet
více a nenapomenuls mě jako bratra? Zachoval ses jako přítel ústy, ale
jako lstivý nepřítel v srdci. Po tolik let jsi nosil ve svém srdci lest!

Dále udává, že kdgž mistr Hus psal sud kdzd'ni, nazual papeže Boni|dce
kaciřem.

Ukaž, křivý svědku, v kterých kázáních jsem napsa|, že papeŽ Bonifác
je kacíř? Tohle jsi dosvědčil, aniž jsi byl tázán, a lhal jsi, aniŽ jsi nalezl
psaný doklad. Nenalezneš zajisté v mých spisech, že bych některou osobu
kaceřoval, leč bych tak někoho nazval podle úsudku svatých nebo řekl po-
všechně: ,,Kdo provozuje svatokupectví, ten je kacíř.. anebo: ,,Kdokoli se
zatvrze|e protiví Písmu svatému slovem či skutkem, ten je kacíř...

9 ondřei z Brodu: mistr a profesor na pražské universitě, od r. 1409 kanovnilt
u sv. Víta, v |,1472-1418 kanovník vyšehradský' zprvu přítel, pak odpůrce řIusův,
zemřel r. t427 v Lipsku jako uprchlík z husitských Čech _ 72 list: mÍněn Kutnohor-
ský dekrct' vydaný Václavem I\ř. 18. ledna 1409 - 19 Jan Elitišťtu: profesor boho-
sloví na praŽské universitě, v letech 1398-1426 kanovnik u sv. Apolináře _ 44
Přiimu chléb nebeský..... čte se na zárzěr kánonu mše - 47 u dobré milosti neb u dobrém
daru osttiud chléb: napsáno česky v latinské odpovědi _ 56 Mikultiš z Poduini: žák
ondřeje z Brodu, od r. 1401 rnistr svobodných umění, od r. 1409 oltářník (kněz usta.
novený k oltáři) v Týnském kostele, po r. 1418 farář v Řisutech - 59 misÍr Sentenct:
Petr Lombard, autor čtyř knih Sentencí, nejrozšířenější učebnice bohosloví ve stře-
dověku; cit. místo srov. kn. IV, d.istinkce 1'1,4 _ 60 na Řehoře: snad to byl Řehoř
Lvův, universitní mistr - 65 papeže Bonifdce: Bonifác IX. byl papežem v l. 1389-1404

KNÍŽKY o  SvAToI (UPECTvÍ

Přízeň králova, o kterou se Hus opíral v boji s církevní hierarchií, nebyla tak
silnou oporou, jaké bylo třeba v tak odvážném zápase. CÍrkvi se podařilo ji zlomit.

PapeŽ Jan xxIII. vyhlásil v zářir.14ll křížovou válku proti neapolskému
králi Ladislavovi a všem, kdo by se jí zúčastnili nebo na ni přispěli, byly slíbeny
plnomocné odpustky. ltIastal trh, v němŽ se s odpouštěním časných trestů za hříchy
a stejně tak i s nejrůznějšími církevními hodnostmi a úřady kupčilo jako s hmotným
zbožím, Na konci května r. 14L2 byl tento trh zahájen i v Čechách. Hus a jeho pří-
vrŽenci nastoupili nesmiřitelný boj proti prodeji odpustků samému i proti praxi,
kterou v Cechách řídil papeŽský plnomocník, pasovský děkan Václav Tiem. Hus
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