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Poznámka editora PDF 
 

    Při editaci staročeského textu byly provedeny poměrně časté úpravy textu, archaické výrazy byly 
opraveny nebo nahrazeny dnes používanými, například všickni = všichni, ostříhat = ochraňovat,             
díe = říká, kněžíe = kněží atd. Pokud u některého dnes již nepoužívaného slova, např . poskřek = pokřik, 
je poznámka, potom jej ponechávám v původním znění. Cílem bylo text z jazykového hlediska „počeštit“ 
a tím ho zpřístupnit dnešní generaci.  Zároveň přitom bylo důsledně dbáno o zachování původního 
slovosledu, smyslu a přesnosti  Husových listů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Úvod 

 
Mistr Jan Hus, narozený 6. července 1369, počal rokem 1398 učitelskou činnost na 

filosofické fakultě vysokého učení Praţského a r. 1402 kazatelskou činnost v Betlémské kapli, 
dostal se mimoděk na dráhy reformátorské, k nimţ jiţ práce předchůdců jeho Konráda 
Valdhausera, Jana Milíče z Kroměříţe a Matěje z Janova čelila a českého ducha byla naladila. 
Dvojím směrem nabývaly snahy reformační místa a platnosti, jednak mravokárnými kázáními 
Husovými z počátku výhradně jen nápravu mravů od lidu, panstva a zvlášť kněţstva ţádajícími a 
jinak sporem o odsouzené (v Londýně r. 1382) a odsuzované články anglického reformátora 
Viklefa, jehoţ bohoslovné traktáty Jeronymem Praţským roku 1402 do Prahy byly přivezeny, v 
kterémţto sporu opět Hus vynikající zaujímal místo. Jakkoliv z počátku Hus přízně arcibiskupa 
Zbyňka Zajíce z Hasenburka (od r. 1403) mnohonásobně osvědčené uţíval, tedy přece jiţ r. 1408 
úplně se s ním rozpadl z příčin politicko-církevních, pro různost mínění, který by ze dvou současně 
panujících papeţů pravý byl, i jest Husovi, poněvadţ se souhlasně s králem Václavem pro 
nestrannost v té příčině prohlásil, na konci r. 1408 kázání zapovězeno, coţ i r. 1409 opakováno, ba 
v postě r. 1409 proti Husovi vyhlášena klatba. 

I universita ještě cizími ţivly ovládaná odsoudila roku 1403 45 článků Viklefových, z nichţ 
některé Hus obhajoval, i Zbyněk odsoudil je na synodu r. 1406; český národ vyslovil se r. 1408 
proti nim jen: „pokud by byly kacířské". 

Zbyněk ţádal r. 1408 vydání všech knih Viklefových, aby prý se zkoušely. Téhoţ roku jest 
první ţaloba na Husa od Praţského duchovenstva, zejména kanovníků, Zbyňkovi podána a r.  1409 
opakována. Bulla papeţe Alexandra V. (dne 20. prosince 1409 vydaná a dne 20. března 1410 v 
Praze uveřejněná) o vyplenění kacířství zejména Viklefova a o zákazu kázání v kaplích, bulla to 
úplatně a lstivě arcibiskupem dobytá, nabyla v tomto velikém sporu velikého významu a vyvolala 
první odvolání Husovo od papeţe špatně zpraveného k papeţi, jenţ tím lépe zpraven být měl. 
Zbyněk nařídil na synodu 16. června 1410 spálení odvedených knih Viklefových a kdyţ Hus v 
příčině zamýšleného upálení knih těchto a zákazu kázání v kaplích (druhou) apelaci k papeţi Janu 
XXIII. dne 25. června podal, dal nejenom 16. července spálení provést, nýbrţ vyslovil i dne I8. 
července pro apelaci klatbu nad Husem, jeho přátele i Prahou, čímţ nemalou bouři v Praze 
způsobil. 

Hus pak nedbal klatby nejenom nepřestal v Betlémě kázat, nýbrţ jal se se svými přáteli od 
27. července aţ 26. srpna veřejně na universitě některé spisy Viklefovy obhajovat. Mezi tím jest 25. 
srpna 1410 Husova apelace u papeţské stolice kardinálem Odonem z Kolonny zamítnuta a Hus 
předvolán, aby osobně se tam dostavil. Kdeţto král i králová bez úspěchu k papeţskému dvoru 
dopsali, ţádajíce, aby zachovávala se práva kapli Betlémské a odvolána byla obsílka Husova, Hus 
poslal k stolici papeţské tři zástupce své, kteří ale ničeho nemohli vyřídit, načeţ v Římě v únoru r. 
1411 jest vyslovena klatba nad Husem se nedostavivším i Prahou (v Praze prohlášena 15. března 
1410, toho však ţádný nedbal a proto bohosluţba se nestavila. Ačkoli pak 6. července 1411 
narovnání mezi Husem a Zbyňkem jest smluveno a dne 1. září 1411 veřejné vyznání víry v 
Karolineu byl Hus učinil, nedocílilo se přece smíru ustoupením Zbyňkovým od ujednání a smrtí 
jeho 28. září 1411. 

Spory nabyly v květnu 1412 nového podnětu příchodem Václava Tiema, prodavače 
odpustků, do Prahy s dvěma bullami papeţskými, jimiţ se ohlašovala křiţácká válka proti 
apulskému králi Ladislavovi, přívrţenci to protipapeţovu a přislibovaly se odpustky. Následkem 
toho byla 7. června 1412 v Karolinu veřejná disputace o odpustky, jíţ se Hus proti zákazu 
bohoslovné fakulty, vedené Štěpánem Pálečem a Stanislavem Znojemským, účastnil. V lidu pak 
panovalo jitření a došlo nejen k veřejnému posměšnému průvodu s bullami a k spálení jich, nýbrţ i 



tři mladíci jsou 11. července 1412 popraveni, poněvadţ veřejně v kostelích odpírali kazatelům 
odpustky doporučujícím. Hus odešel v červenci z Prahy, zase v srpnu se vrátil a nepřestával 
obhajovat věty Viklefovy a kázat proti odpustkům. 

Duchovenstvo Praţské podalo novou (třetí) ţalobu na Husa k papeţi prostřednictvím v 
Římě dlícího Michala de Causis, i zpráva tam stihla o odporu Husovu proti odpustkům. Papeţ Jan 
XXIII. odevzdal při kardinálu Petru Stefaneschimu ze Sv. Anděla. Tento vyřkl ztíţení klatby na 
Husa jiţ vydané, spolu rozkázal, aby Hus byl jat a kaple Betlémská zbořena. Rozsudek tento dostal 
se do Prahy asi v srpnu 1412, načeţ Hus odvolal se ke Kristu a dobrovolně opustiv Praha, odešel 
do vyhnanství. 

Z této doby je nemnoho listů zachováno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listy psané v letech 1412 z vyhnanství-1414 
 

       Kdyţ na sklonku r. 1412 veliká klatba nejděsnějším způsobem nad Husem a Prahou byla 

prohlášena a většina farářů Praţských jí se řídíc všechny církevní výkony byla zastavila, a kdyţ 

dne 2. října nezdařený pokus se stal Husa v Betlémské kapli zatknout, ji samu pak rozbořit, 

odhodlal se Hus na výslovné přání krále Václava k tomu, ţe dobrovolně Prahu opustil (v říjnu 

nebo listopadu). Prve neţ Prahu opustil, odvolal se z rozhodnutí papeţské stolice k obecnému 

koncilu a ke Kristu, nejvyššímu soudci. V tomto téměř dvě léta trvajícím vyhnanství zdrţoval 

se Hus především na hradě Kozím Hrádku nedaleko Tábora pod ochranou Jana Staršího z Ústí 

(Sezimova), jehoţ paní Anna z Mochova zvlášť mu příznivá byla. Po smrti svého příznivce 

přesídlil Hus z Kozího Hrádku asi v červenci 1414 blíţe k Praze do kraje Rakovnického na hrad 

Krakovec, náleţející přívrţenci jeho a královu milci Jindřichovi Leflovi z Laţan, kde aţ k 

svému odchodu do Kostnice se zdrţel. Z vyhnanství svého přicházel Hus častěji do Prahy, vţdy 

na krátkou dobu a na zapřenou k. p. hned po Vánocích 1412 a 1414 20. dubna (Tomek 3, 351 a 

548). 

Ve vyhnanství psal Hus nejenom těchto 18 listů, nýbrţ největší své spisy reformační, 

latinské: „O církvi", „Proti Stanislavovi", „Proti Palečovi", „Proti osmi doktorům", i české: 

„Postillu", „O Svatokupectví", „O šesti bludích", „Výklad na víru, Desatero a páteř" a j. 

Mezitím v Praze marně se domáhali zjednat smír. Jan z Jesenice navrátiv se z Říma konal 18. 

prosince na universitě disputaci, a dokázal ze zákonů církevních, ţe klatba proti Husovi jest 

právně neplatná. 

Koncem r. 1412 odstoupil arcibiskup Albík a administrátorem arcibiskupství stal se 

biskup Olomoucký Konrád z Vechty, který se později sám stal Husitou. Nejvyšší zemský soud, 

k němuţ Hus se byl o pomoc obrátil (č. 24), se o Vánocích z nařízení králova o tom radil, čeho 

učinit třeba ve při Husově, čehoţ následkem bylo zavedené jednání mimořádného synodu dne 

6. února 1413. Synodu předloţili svá dobrozdání a své návrhy i Hus, i bohoslovná fakulta, 

vedená odpůrci jeho Stanislavem a Palečem; Husa na synodu zastupoval Jan z Jesenic; synod 

neměl ţádoucího výsledku, jen způsobil výměnu několika polemických spisů mezi Husem a 

odpůrci jeho (viz spisy latinské svrchu uvedené). Král Václav nový učinil pokus, ustanoviv (asi 

v dubnu 1413) čtyřčlennou komisi, jejímiţ členy byli: Albík, dřívější arcibiskup, mistr Zdeněk 

z Labouně, Jakub, Vyšehradský děkan, a mistr Křišťan z Prachatic; před tuto komisi se 

dostavily obě strany: Petr a Stanislav ze Znojma, Jan Eliae a Štěpán Palec; z Husovy strany pak 

Jan z Jesenic, mistr Jakoubek a Šimon z Tišnova. Shoda se nestala žádná, a král rozhořčený 

vypověděl ze země) ony čtyři profesory strany katolické. V zemi dohodnutí nedocíleno a Hus 

odhodlal se na cestu do Kostnice r. 1414. 

 

 

 



Listy psané od srpna až do konce roku 1414. 
Kdyţ obecný koncil do Kostnice na den i. listopadu 1414 byl vypsán, počal král Zikmund s 

Husem vyjednávat o jeho osobní se k sněmu dostavení, slibuje bezpečný průvod i pomoc svou; 
vyjednávání dělo se prostřednictvím dvou královských dvořanů Jindřicha Lefla z Laţan a Mikše 
Divokého z Jemništ, jakoţ i částečně Václava z Dubé a Jana z Chlumu, samých to přátel Husových. 
Hus svoliv k vůli králově odhodlal se k cestě do Kostnice a navrátil se z Krakovce do Prahy. 
Dozvěděv se pak, ţe dne 27. srpna 1414 zasedat má mimořádný synod v příčině nějaké záleţitosti 
královy s duchovenstvem, učinil den před tím 26. srpna v neděli po Bartoloměji veřejná ohlášení na 
dveřích chrámových, na dvoře královském a mnoha jiných místech, jazykem latinským, českým a 
německým, a domáhal se druhého dne marně předstoupení před synod, o čemţ opětnou veřejnou 
vyhláškou dne 30. srpna Prahu uvědomil. Téhoţ dne obdrţel písemně dvoje vysvědčení 
pravověrnosti: od papeţského inkvizitora zem svého, titulárního biskupa Mikuláše z Nazareta od 
arcibiskupa Konrada z Vechty, sněmem zemským zvlášť doţádaného. Navrátiv se počátkem září 
zase na Krakovec ku pobytu několika týdennímu, nastoupil dne 11. října cestu do Kostnice, kam 
dne 3. listopadu dospěl, načeţ dne 28. listopadu na podnět svých českých nepřátel jest uvězněn, 
prozatím v domě jednoho kanovníka na dobu 8 dní, dne v. prosince pak v dominikánském 
klášteře. 

Z těchto listů jest 6 psaných ještě v Praze a 4 jiţ z Kostnice, z cesty pak (Norimberka) toliko 
jeden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Listy psané v Kostnici r. 1415 z vězení 
kláštera dominikánského. 

 

Následkem ujednání mezi papeţem Janem XXIII. a kardinály, zejména na naléhání 
poslednějších, jest Hus dne 28. listopadu 1414, pětadvacátý den svého pobytu v Kostnici, pod 
záminkou slyšení u kardinálů do bytu papeţova povolán a tu přes horlivý odpor Jana z Chlumu 
svobody zbaven, ačkoliv papeţ dříve přátelům Husovým byl slíbil, ţe nedopustí naň násilí, a 
ačkoliv i Husovi dal oznámit, ţe na čas sňal s něho klatbu a interdikt z Kostnice. Jan z Chlumu 
všemoţně se přičinil o osvobození jeho a i král Zikmund z počátku se ozval, přece jest ve vězení 
podrţen, především osm dní v domě jednoho kanovníka, od 6. prosince pak aţ do 24. března v 
dominikánském klášteře. Ve vězení tomto temném a smrdutém Hus na smrt ochuravěl. Mezi tím 
Michal a Páleč sepsali ţaloby na něho. Dne 4. prosince jest papeţem pro při jeho ustanovena 
komise tříčlenná, v níţ byli: Jan, patriarcha Cařihradský, Jan, biskup Bukovecký a Bernard, biskup 
Kasteliský; ta předloţila Husovi k zodpovídání spisy ţaloby a vyslýchala četné svědky, dva 
profesory z Lipska, dříve v Praze bydlící, Jana z Šternberka a Petra Štorcha ze Cvikavy, pak Štěpána 
Pálče, Dr. Mikuláše Ceislmistra, někdy arcibiskup. oficiála Praţského, Petra kazatele Klimentského, 
a Petra, opata. Snahou Husovou a jeho přátel v té době bylo, aby mu aspoň na sněmu se dostalo 
veřejného slyšení, kdyţ jiţ všechno úsilí přátel jeho v Kostnici, jakoţ i pánů Moravských (v únoru a 
v květnu) a Českých (v květnu) sněmu a Zikmundovi důtklivě dopsavších, jakoţ i university 
Praţské poslali listy konšelům Kostnickým a kardinálům, propuštění na svobodu mu vymoci 
nemohlo. Dne 20. března 1415 prchl papeţ Jan XXIII. tajně z Kostnice a dne 24. března jest 
odevzdán Hus biskupu Kostnickému, který ho na svém hradě Gottliben stále a krutěji věznil. 
    Hus jsa ještě na svobodě psal poslední svůj list dne 16. listopadu věrným Čechům, a teprve po 
dvou měsících opět psal z vězení dominikánského; mlčení tak dlouhé vysvětluje se jednak tou 
okolností, ţe v první době uvěznění stráţci jeho přísnější byli, a jednak ţe brzo těţkou nemocí jest 
stiţen, kteráţ aţ asi do prostřed Ledna 1415 ţivot jeho ohroţovala. Stráţcové jeho, papeţovi to 
sluţebníci, přilnuvše přátelstvím k svému vězni a vzavše úplatu, dovolili Husovi i návštěvy přátel 
přijímat i listy psát, takţe jich z té doby 13 máme zachovaných. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zbyňkovi, arcibiskupu Pražskému, v záležitosti 
Abrahamově 1) 

V červenci 1408 
 

 
       Sebe sama pokorného ti víře a pravdě Pána našeho Jeţíše Krista doporučuji, otče veledůstojný! 
Velmi často si opakuji, jak mi Veledůstojnost Vaše ustanovila na počátku správy Vaší za pravidlo, 
kdykoli bych zpozoroval nějakou vadu ve správě, abych oznámil vadu takovou buď osobně nebo za 
nepřítomnosti písemně. Pravidlem tímto nyní veden jsem vyslovit, čím jest to, ţe smilstvu oddaní a 
rozmanitými nepravostmi ztíţení bez trestu pokorného, jako býci nezkrocení a hřebci plemenní s 
šíjemi vypnutými vykračují si svobodně, kněţí však pokorní, hloţí hříchu plející, povinnosti správy 
Vaší z lásky plnící, nesledující lakoty, nýbrţ zdarma pro, Boha se oddávající práci hlásat evangelium, 
jako kacíři ţalařováni jsou a právě pro hlásání evangelia vyhnanství 2) zakoušejí. Ó otče! jaké to 
svědomí překáţet hlásání evangelia, coţ nařídil Kristus učedníkům svým výslovně říká: „Kaţte 
evangelium všemu stvoření"; jaká to rozvaha bedlivého dělníka a věrného zdrţovat od práce? V 
pravdě myslím, ţe to rozsévá ne Vaše Veledůstojnost, nýbrţ jiných lidí sveřepost. Kterýţ pak chudý 
kněz bude mít odvahu doráţet na nepravosti? Který bude mít odvahu vytýkat chyby? Ţeň zajisté 
hojná jest, ale dělníků opravdových málo. Pročeţ, otče, proste Pána ţně, aby vypudil věrné dělníky na 
ţeň svou. Neboť Vaší Veledůstojnosti přísluší veškerou ţeň království českého sklízet, ve stodolu 
Páně shromáţdit a účet z kaţdého snopu sloţit v den smrti. Ale jakým způsobem bude moci 
Veledůstojnost Vaše tak veliké mnoţství snopů do stodoly Páně dopravit, odnímajíc kosu slova 
ţencům ku libosti lenochu, kteří sami neţnou a jiným brání, kdyţ slovem Páně dotknou se jejich 
nepravostí? Na nichţ, ó ţel, vyplňuje se slovo apoštola, říkajícího: 3)  „Zdravého učení nebudou trpět, 
odvrátí uši od pravdy a k básním je obrátí a majíce uši svrablavé shromaţďovat sami sobě budou 
učitelé." V pravdě naplní se toto slovo apoštolovo, protoţe ustydla láska v kněţstvu a rozmnoţena 
jest nepravost v lidu následkem úbytku lásky v kněţstvu, které odchyluje se od zboţného hlásání 
evangelia a pravého následování Krista. Neboť kdo z nás, běda, následuje ţivota Kristova v chudobě, 
čistotě, pokoře a stálém kázání? Běda, třikrát běda! Naplňuje se slova apoštolovo: 4)  „Všichni zajisté 
svých věcí hledají a ne těch, kteréţ jsou Krista Jeţíše." Pročeţ, otče veledůstojný, mějte oči otevřeny 
dokořán, milujte dobré, seznejte zlé, nechť Vás si neulahodí nádherní, lakotní, nýbrţ ať jímají Vás 
pokorní a milovníci chudoby; pohánějte liknavé ku práci, nebraňte věrně pracujícím na ţni Páně, 
protoţe nepodléhá omezování, čím uskutečňuje se spása duší. 

Více bych psal, ale úkol hlásat evangelium brání. Pán všemohoucí mysl Vaší Veledůstojnosti ve 
svrchu psaném řiď, abyste mohl pastýři pastýřů sloţit účet povinný v čase příleţitém. 

 
    Následkem nařízení arcibiskupa Zbyňka, daného na synod r. 1406 ve příčině šířícího se viklefismu jsou r. 1406 a 1407 
mnozí kněţí a laikové  v Praze na falešné udáni z kázání „Viklefových bludů" obviněni a souzeni, z nichţ byl Mikuláš, syn 
Martinův z Velcnovic, zvaný Abraham, Praţský kazatel v chrámě sv. Ducha na Starém městě. Po druhé musil se opět 30. 
června 1408 zodpovídat. Inkvizitoři (Jan z Kbel, generální vikář v duchovních záleţitostech, a Jaroslav z řádu bosáckého, 
titulární biskup Sareptský a inkvizitor Mařík Rvačka) zejména naléhali naň, aby přísahal na evangelium a krucifix, ačkoliv jim 
při Bohu ţivém byl přísahal a jinak přísahat nechtěl, ţe pravdu mluviti chce, při čemţ přítomný přísedící Hus nechtě nechat 
týrat Abrahama pravil: „Hle, vy chcete onoho kněze odsoudit, pravíce o něm, ţe drţí blud valdenský a on sám vám přece 
přísahal při Bohu: jeli to spravedlivé?" - Abraham byv tázán, jakou mocí káţe, odvětil, ţe kněţskou a Kristovou a na výtku, ţe 
toliko mocí arcibiskupovou, odvětil konečně, ţe nejen kněţím, nýbrţ i laikům dovoleno jest evangelium kázat. Po té byl jako 
kacíř uvězněn, ale jiţ (hned 1. července propuštěn s pohrůţkou vyobcování a na závazek, ţe se k obsílce před soud postaví do 
6. červenec 1408. Následkem toho psal Hus přítomný list Zbyňkovi, ujímaje se Abrahama; v něm naříká, ţe kněţí nevázaného 
ţivota beztrestně zůstávají, ale kněţí povinností dbalí ţe jsou pronásledováni, i vybízí ho, aby  pamětliv jsa povinnosti své to 
napravil. 
    1)Pal. 83, Tom. 459. 2) To nasvědčuje tomu, ţe Abraham byl z Prahy vypovězen. 3) 2 Tim. 4.-3. 4) Filip 2.-21. 
 
 
 



2. Zbyňkovi, arcibiskupu Pražskému 1 ) 

Koncem r. 1408. 

 
 
S poddaností pokornou a povinnou nyní i vţdycky. Přikázání Spasitelovo ukládá, aby otec 

neukvapoval se syna ve zlou pověst uvést, leč by syn vzepřel se rozkazu otcovu, a vzpurnost jeho 
jasně dokázána byla; také nesluší se hospodáři syna pracujícího ode ţně odhánět, leč by dříve jasně 
poznal, ţe chce syn ţeň otcovu hanebně rozmrhat. Pročeţ u Lukáše v kapit. XVI. Spasitel náš 
ukazuje, ţe nezavrhl boháč šafáře nařknutého vyslechnuv obvinění, nýbrţ obezřetně jej zavolal a děl 
jemu : Coţ to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství svého. A také Spasitel náš komusi ďábly 
vymítajícímu a nechodícímu s ním nezabránil vymítat, nýbrţ při takovém vymítání raději chtěl úmysl 
zjistit ;  neboť u Lukáše v kap. IX. se píše, ţe řekli učedníci k Jeţíšovi: “Mistře, viděli jsme jednoho, 
jak ve jménu Tvém ďábly vymítá, i bránili jsme jemu, protoţe nechodí s námi. I říká jim Jeţíš: 
Nebraňte; nebo kdoţ není proti nám, s námi je.” 

Hle, otče nejdůstojnější ! Těmito příklady Spasitele našeho jsa poučen, neměl jste na liché 
nařčení protivníků mých písemně jak řečí latinskou, tak i českou prohlásit a zhanobit mne veřejně 
jako neposlušného syna svaté matky církve, nýbrţ měl jste, vyšetřiv pravdu, říci: „Co to slyším o 
tobě?" a kdybych byl pochybil, uloţit  mi spasitelný trest a, kdyţ bych neustal v neposlušnosti svaté 
matky církve, potom příslušných prostředků uţiti, mne za neposlušného veřejně prohlásit a dle 
potřeby mně kázání svatého evangelia zabránit. 2) Pročeţ nechť ví Veledůstojnost Vaše, ţe nikdy 
nebylo a jakoţ důvěřuji v Pána, nebude úmyslem mým, od poslušenství svaté matky církve odstoupit, 
nýbrţ podle přikázání svatého Petra3) apoštola jest předsevzetím mým nejen papeţe Římského a 
Veledůstojnost Vaší poslouchat, nýbrţ i všelikému zřízení lidskému poddánu být pro Boha, buďto 
králi, jakoţto nejvyššímu, buďto vladařům jak od něho poslaným. A níţe se dodává: “Poddáni buďte 
ve vší bázni pánům netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.” Hle, nařizuje apoštol Kristův všelikého 
lidského zřízení i představených poslouchat zlých, ale pro Boha, ne v rozkazech zlých, nýbrţ 
dovolených, znějících ku chvále Boha všemohoucího; tak tedy přikazuje, aby sluţebníci poslouchali 
pánů svých a prelátů. Cokoli tedy Římský papeţ Řehoř XII. nebo svatá matka církev nebo konečně 
Veledůstojnost Vaše dovoleně nařídí, chci pokorně poslechnout. Ale do sporu o prvenství v církvi 
nemohu se vkládat, poněvadţ to Spasitel zapověděl učedníkům svým u Luk. XII, a také nemohu 
s náměstkem apoštolským souhlasit v tom, ţe nedodrţuje přísahy učiněné a všemu téměř křesťanstvu 
zřejmé, poněvadţ bych tak se protivil Kristu, jenţ praví u Mat. v kap.V.: „Buď řeč Vaše: Jistě, jistě, 
nikoli, nikoli”; a který praví skrze proroka:') „Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu Vašemu." A tak 
vzhledem k těmto dvěma věcem, totiţ sporu papeţe a protipapeţe a nedodrţení přísahy jsem 
nestranný: nikoliv jako lidé sprostí to pojímají, kteří nevědí, jak relativným jest výraz „nestranný", 
vyţaduje právě tak jako jednoduché slovo, z něhoţ sloţením odvozen jest, určení vztahu obsahového. 
Pročeţ není to srozumitelné, řekne-li se: „tenhle jest nestranný", jestliţe se nepřipojí vzhledem k 
těmto dvěma věcem a jestliţe se nevymezí, v čem jest nestranný vzhledem k úmyslu pomáhat. A dále 
nenásleduje, protoţe ten třetí jest nestranný, ţe ani jednoho ani druhého nechce poslouchat, jako na 
příklad, jestliţe matka Petrova má spor s otcem, Petr jako věrný syn má být nestranným k otci i matce 
a nepomáhat ve sporu, ale jak otce, tak matky poslušný být ve věcech dovolených. Tudíţ nemá být 
Petr nestranným vzhledem k poslušnosti, nýbrţ nestranným vzhledem ku pomáhání ve sporu, 
poněvadţ má se vynasnaţit, aby spor takový zamezil, by jak otec, tak matka mír učinila a bezpečněji v 
lásce obcujíce, Petrovi bratry zplodil. 

Ostatně, otče nejdraţší a spolu nejctihodnější, na mne strkají nepřátelé moji pomluvy dle zvyku 
svého po dlouhý čas, a bylo by obšírně o nich psát, pro nynějšek tolik dostačí: Jestliţe Veledůstojnost 
Vaše na mně vinu shledá, chci trestu pokorně se podrobit. Nicméně prosím pokorně pro Boha, aby 
Vaše Veledůstojnost všem víry nedávala a mně úřadu kazatelského nezastavovala, poněvadţ jste 
obdrţel písemné svědectví, ţe jsem neodstoupil od poslušenství Římského papeţe Řehoře XII. ; 

http://kap.ix.se/


naopak v neděli právě minulou veřejně jsem kázal na kazatelně, ţe jsem neodstoupil od papeţe 
Řehoře, nýbrţ, ţe chci svaté Římské církve a samého představeného jejího poslušný být ve všem 
dovoleném. Pročeţ kdyby to byla věděla Vaše Veledůstojnost, nebyla by mne snad ve svém listě 
označila za prvního syna neposlušného, abych byl jako značkou šípu vystřeleného. Avšak já musím 
pokorně trpět, poněvadţ říká Spasitel :  “Radujte se a plesejte, poněvadţ odplata Vaše hojná jest v 
nebesích.” Kterouţ Veledůstojnosti Vaší nechť ráčí udělit Pán náš Jeţíš Kristus. Amen. 

 
    Následkem pohoršlivé roztrţky papeţské trvající od roku 1378 panovali současně dva papeţové; těmi byli r. 1408 Benedikt 
XIII. ve francouzském Avignonu a Řehoř XII. v Římě a ţádný z nich nechtěl se dobrovolně svého úřadu vzdát, ačkoliv to oba 
byli přislíbili (zejména Řehoř při svém povýšení 30. listopadu 1406 přísahal, ţe se zřekne, jakmile i protipapeţ k tomu hotov bude; 
na tuto přísahu Hus naráţí v listě). Z podnětu Francie, která úplnou neutralitu čili nestrannost k oběma papeţům prohlásila, 
neuznávajíc ani nezamítajíc ţádného, sjednotily se oba kardinálské sbory a vypsaly všeobecný koncil k urovnání papeţského 
rozkolu do Pisy na den 25. března 1409. I král Václav přistoupil z politických příčin k neutralitě a ţádal totéţ od arcibiskupa i 
od university. Arcibiskup s většinou duchovenstva nechtěl poslušenství Řehořovi XII. zrušit; podobně i tři cizí národové na 
universitě, totiţ bavorský, saský a polský. Toliko český národ na universitě prohlásil se vedením Husovým v souhlase s králem pro 
neutralitu. Následkem toho stihl Husa trest. Tuto neshodu se Zbyňkem povaţuje Hus za hlavní příčinu všech pozdějších sporů. 
(Viz list Husův ku kardinálům č. 14.) Koncem r. 1408 dal arcibiskup veřejně na dvéře několika předních chrámů latinskou a 
českou vyhlášku, kterou všechny, kdoţ od Řehoře XII. odstoupili, za neposlušné syny církve prohlásil a zejména Husovi další 
kázání zakázal. Proti tomuto svému sloţení s úřadu kazatelského ohrabuje se Hus v přítomném listě k arcibiskupovi, kterýţ 
později (2, září r. 1409) sám také se Řehoře XII. zřekl. Hus ohradil se i skutkem neuposlechnuv zákazu. Hus v listě vyčítá 
Zbyňkovi, ţe ukvapeně o něm soudí, nařknuv ho veřejně z neposlušnosti, dokazuje, ţe si vede nestranně ve sporu papeţe a 
vzdoropapeţe a ukazuje, jak se nestrannosti rozumět má. 
 

    1) Tom. 405, Pal. 99  2)Viz list 19  3) 1Petr 2,13+18.  4) Ţ. 76.,2.  5) poměrným  6) Luk. 6,23. 
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3. Veřejný list 1 )
 

R. 1409 
 

 
Jan Hus, Mistr v uměních, svatého bohosloví bakalář ...................... Praţské, správce a kazatel 

slova Jeţíše Krista v kapli ......................v obci Praţské, všem Kristovým věrným, k nimţ tento list 
......................ke spasení. Ač pomluva, kteráţ je převrácené mluvení o člověku ......................utrhá, 
neškodí, jestliţe ji snášeje ţivota bezúhonnost způsobem svého ......................zboţnosti přece vymáhá 
řád, aby léčebné a ochranné předloţilo se ......................pomluvy posluchači od této zhoubné úhony 
byli očištěni ......................pomlouvač a posluchač ochotný oba ďábla nosí na jazyku 
......................nejbliţšími mými šíří se pomluva, chtěl jsem tímto listem zboţně odpovědět . 
...................... právem. Zvěděl jsem zajisté, ţe někteří nejbliţší, nechci zlobně říci ......................pravdy ţe 
Hus kacířství hlásá, Hus Němce vyhnal, Hus jest ......................vači sami cítí, poněvadţ jestliţe v třetím 
článku pomluvy sami......................jsou pravdě na odpor a sami sebe i nejbliţší klamou tak 
......................rukou vlastní jsem napsal, ţiji ţe ......................a ......................dát počet, coţ jest proti 
uvalení kacířství, a odstranit ...................... jest proti třetímu pomluvy článku. Avšak naproti onomu 
vyhnání č......................snešení se stran, které Němce z učení Praţského vyhnalo ......................ři, totiţ 
křivopřísah, zbavení cti, exkomunikace a trest ......................by chtěli národu českému tři hlasu 
připustit, ţe chtí ......................vyjít a nikdy k vůli učení se nevrátit. Vznikla zajisté o převrţení 
...................... nechtěli nejjasnějšímu kníţeti pánu Václavu Římskému a českému ......................jeho 
opovrhli, coţ bylo by obšírně připojovat, pročeţ jmenovaný ......................řečené, jakoţ vedle 
vyzdviţeni svaté paměti císaře Karla, krále Č ...................... ke třem hlasům, kteréţ připuštění 
zlehčení odlevu příle ......................jest, abych od nejbliţších byl souzen, jen kdyţ v naději ţije 
zachovám rozka  ........... ţádaje od něho pro pomlouvače milost a odpuš ...................... 

 
    Obec vysokého učení Praţského dělila se na čtyři národy: český, polský, bavorský a saský, takţe při hlasování Češi měli toliko 
jeden hlas proti třem hlasům cizozemců (Němců). Čeští mistři vedením Husovým usilovali o nápravu této křivdy. 
    Král Václav těţce nesl odpor tří národů cizích na universitě v příčině neutrality (viz list 2.) a chtěje tím universitu na svou stranu 
přivést, vyhověl po maličkém se zdráhání ţádosti českých mistrů mandátem v Kutné Hoře 18. ledna 1409, jímţ udělil českému 
národu uţívání tří hlasů při všech radách, soudech a zkouškách, volbách a řízeních jakýchkoli ( kdeţto, coţ výslovně ovšem 
praveno nebylo, tři ostatní národové dohromady toliko jeden hlas mít měli); cizí národové ohraţovali se proti tomu odvolávajíce 
se na svá práva Karlem IV., zakladatelem, sobě daná a nemohouce ţádné změny docílit ani králem učiněné jmenování rektora 
university a děkanů odčinit, počali dne 16. května 1409 Prahu opouštět, k čemuţ se dříve byli společně zavázali přísahou, ţe nikdy 
více se nevrátí k učení Praţskému pod čtverou pokutou křivopříseţnictví, klatby, zbavení cti a propadnutí sto kop grošů. Tisíce 
vystěhovalých německých mistrů a studentů pak zaloţili novou universitu v Lipsku; universita česká, od cizích převahu majících 
ţivlů očištěná, významně zasahovala v další spory a osudy národa českého. 
    Poněvadţ Hus u krále a mezi českými mistry o vrácení práva národu českému usiloval, ačkoliv vlastním původcem byl Jeronym 
a podporovatelem u dvora nejvyšší písař urbury, Mikuláš z Prahy (v. list 14- pozn; list 17a 24. v úvodě), Hus pak více jen 
spolupůvodcem, jest obviňován, ţe on Němce z Prahy  vyhnal a později 1414 jest to ve svědectvích pro Kostnický sbor proti 
Husovi sloţených opakováno a ve sboru i z toho ospravedlnit se musil. Hus v přítomném listě veřejném se proti třem pomluvám 
ohraţuje, zvláště proti tomu, ţe by on byl Němce z Čech vypudil. 
 

    1) Tom. 476, Pal. Ioa. Original listu nalézá se na kartce ovšem porušené, kteráţ se chová mezi poklady českého musea a kteráţ 
má nápis, jejţ učinil Sixt z Ottersdorfu, kancléř, 1546 těmito slovy: „Tento následující list jest vlastní rukou psán od boţského 
mistra Jana Husa, svaté a zboţné paměti, nejstálejšího mučedníka Jeţíše Krista Pána našeho." Na druhé straně lístku jest připsáno: 
“Nadpis tohoto listu jest psán od kacířského Husity: nalezen jest tento list v knihovně semináře arcibiskupského od pana Tomáše 
Berghauera. alumna. 1706 a pro namátku starobylosti pod sklo dán 1711, aby čtoucí mohli proklínat nešlechetnost arcikacíře." 
 

 

 

 



4. Pannám, společně žijícím 1 )
 

R. 1412-1414 
 
 
Milost svou a potvrzení v milosti a panenství rač vám dát choť pán Jeţíš, jehoţ jste sobě nade 

všechny jiné zalíbily a jistě velmi moudře: neb on jest král nejmoudřejší, nejmocnější, nejbohatší, 
nejsilnější, nejkrásnější a tak nejutěšenější ; neb on svých chotí neruší, neprzní, neteskní, jim se 
nestará, jim se nikdy nezpronevěří, aniţ můţe se zestarat i pronevěřit jim. On s nimi na věky bude, a 
ony budou mít, jakoţ samy budou chtít jeho k své voli; a tak kaţdá bude plna bez ujmy království 
nebeského, v němţ kaţdý i kaţdá bude k její voli: neb kaţdá bude mít, co bude chtít, a nic zlého 
nebude moci chtít. Ó vaţte to, milé choti krále Krista tak oslavného! Neopouštějte jeho pro jiného 
hříšného, mrzkého, bídného i prznivého, s nímţ více jest tesknosti neţ utěšení, bud jak bud. Neb 
bude-li krásný, toţ bolest, aby se jiné nechopil; bude-li škaredý, toţ tesknost; bude-li opilý, náhlý, neb 
jinak bídný, toţ ďábla dosti; počne-li od něho dítě, toţ bolest v nošení i v rození i v chování;   
nebude-li plodu mít, toţ hanba, tesknost a daremné spolu lehání ; narodí-li se dítě, strach mrtvého 
neb jinak nezdařilého. A kdo by mohl ty psotné příhody vypsat, od nichţ drahé panictví v Kristovi a 
panenství v jeho matce jest vysvobozeno, a nad vdovstvo a manţelství  velmi povýšeno! O němţ 
písmo svědčí, v němţ andělé se kochají, k němuţ pán Jeţíš volá říká: kdo můţe přijmout, přijmi! A sv. 
Pavel radí mnohými důvody. Protoţ milounké panny! Choti Kristovy i dcerky ! zachovejte jemu čisté 
panenství, jenţ jest zachování vůle od tělesného porušení v tom neb v té, jenţ jest nikdy nepřivolil, 
jako Kristus, ani přivolila, jako panna Maria, k tělesné libosti. Ó, blaze bude tomu panici a panně, 
kdyţ tak stojíce a jiná boţí přikázání plníce, vezmou zvláštní korunu, to jest odplatu, u věčné radosti! 
Jiţ se, milé choti Kristovy, silně aţ do smrti drţte! Věrně, lehce zdrţíte, kdyţ věčné království váţit 
budete, marnost světa spatříte, obcování mrzkého varovat se budete, pokoru v skutcích mít budete, 
roucha pyšného milovat nebudete a těla Kristova často poţívat. 

Za to prosím, aby pilně tyto věci pamatovaly: a kdyţ mi Bůh dá prázdnost a posla, napíši vám 
více. A posílám vám píseň2) kteráţ zpívána (buď) na nešpoře panen svatých,3) abyste slova váţíce, 
radost v srdci měly a ústy zpívaly, ale aby muţi neslyšeli; neboť by hnutí zlé měli, a vy by v hřích 
pýchy neb pohoršení upadly. 

M i s t r  J a n H u s, kněz nestatečný. 
 

    List nesvědčí ,,klášternicím", nýbrţ jak se zdá, pannám stavu šlechtického, které nevstupujíce do klášterů společně dům svůj 
obývaly a ţivotu v čistotě a poboţnosti po způsobu bekyň se oddávaly; byly zajisté tytéţ, kterýmţ Hus asi roku 1412 napsal a 
věnoval spis svůj „O poznání pravé cesty Boţí" čili Dcerka: k těm náleţely: Aneţka ze Štítného, dcera věhlasného Tomáše ze 
Štítného, a Kunka z Vartemberka, kteréţ dohromady majetkem měly dům hned vedle kaple Betlémské; tu také bydlily Aněţčiny 
přítelkyně sestry Ludmila a Kateřina z Pasovař; dům později koupila Střeţka z Čejkovic, kteráţ částky postoupila pěti pannám: 
Ofce, a čtyřem sestrám, Bětce, Aneţce, Zdeně a Ofce; také Markéta z Ostrého tu bydlila. 
    Také lze tu myslit na šlechtičny Petru, Marketu, Duru, Kateřinu Husovu, připomenuté v listech 71, 79. Hus v listě přítomném 
chválí a doporučuje panenský ţivot. 
 

    1 ) Tom. 438. 2) Je-li to některá ze známých písní Husových, nelze říci, 3) Snad svátek 2 tisíc panen dne 21. října. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mistru Záviši, faráři Prachatickému. 1 ) 
Srpen 1410 

 
 
Spasení od Pána Jeţíše Krista ! Mistře ctihodný ! Doneslo se mi, ţe jste zřejmě nazval mne 

kacířem. Jestli tomu tak, prosím, odepište mi, a pak uvidíte s Boţí milostí, ţe víru, kterou chovám, 
veřejně vyznám a obhájím, ne pokoutně osočuje, nýbrţ jak se sluší na pravého křesťana. A kéţ byste 
poznal sebe sama, jak snad od třicíti let nebo více stříháte ovce v Prachaticích, a kde Vaše sídlo? Kde 
práce? Kde pastva ovcí? Nepomníte slov Páně: “Běda pastýřům, kteří pasou sebe samy, ovcí však 
nepásli!” Kde, prosím, ono evangelium Kristovo na vás se vyplňuje. Dobrý pastýř před ovcemi kráčí a 
ovce následují ho, poněvadţ znají hlas jeho? Jak, prosím,  kráčíte před ovcemi  a jak vás ony následují 
a slyší, kdyţ za mnoho let zřídka vás spatří? Přijde den, kdy vydáte počet z ovcí svých a obroků2) 
mnohých, o nichţ čtete ve právech svých, ţe kdo můţe z jednoho náleţitě ţiv být, nemůţe jiný bez 
hříchu smrtelného podrţet. 

To máte v mysli své uvaţovat, ne bliţního uvaţovat, ne bliţního z kacířství obviňovat. Anebo 
kdybyste věděl, ţe on kacířem jest, měl byste dle pravidla apoštolského jednou a dvakrát jej 
napomenout, a kdyby nepřijal napomenutí, pak se ho jako kacíře varovat a obzvláště, jeţto jste 
mistrem a doktorem, který můţete, ba i máte na učitelskou stolici veřejně k obhájení pravdy 
vystoupit. Ba, jelikoţ jste mezi odsuzovateli jeden z předních, měl byste odsouzení a spálení knih 
věrohodně z Písma dokázat.3) 

To píši vám bratrsky vás napomínaje dle pravidla Kristova,4) které praví : “Zhřešil-li by proti 
tobě bratr tvůj, potrestej ho mezi sebou a jím samým.” Tedy, bratře, přijměte to, a jestliţe jste o mně 
tak mluvil, odpovězte, a aţ dokáţete, ţe jsem kacířem, dám se pokorně napravit, a vy vezmete 
odplatu, ţe jste člověka odvrátil od bludu. Leč doufám od milosti Boha všemohoucího, ţe tak velkou 
víru chovám v Pána Jeţíše Krista, jakou vy a tak dobře ochoten jsem pro ni v naději pokorně smrt 
podstoupit. 

 
    Mistr Záviše byl doktorem filosofie i bohosloví, členem zkušební komise z národa českého povolaným, později kanovníkem 
církve Praţské; byl dle jména a pro příjmy farářem Prachatickým, zdrţoval se ale nepochybně v Praze, ač tu učitelské stolice na 
vysokých školách neměl. Náleţí k odpůrcům Husovým, zúčastňoval se v inkvisičních schůzích proti viklefských a protihusitských. 
Hus v přítomném listě, kterýţ jest vzorem křesťanské polemiky v záleţitostech osobních, kárá jej, protoţe Záviše, ač sám svých 
povinností zanedbával, jej kacířem nazval, a to snad v některé schůzi inkvisiční, v níţ se z viklefismu obţalovaní ospravedlnit měli; 
ukazuje, ţe nejednal křesťansky a vyzývá ho bratrsky, aby mu kacířství dokázal. 
 

    1)Pal. 97, Tom. 475.  2)Ročních důchodů.  3)Tato poslední věta v Palackého vydání vypuštěná, avšak v 
Norinberském obsaţená, dodává se. V. Novotný str.11  4)Mat.18-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Jakémusi soudci nastupujícímu 1)  
r. ? 

 
 
Spasení od Pána Jeţíše Krista příteli nejdraţší! Dle mého soudu snad nastoupil jsi jiţ dobrý 

úřad s velikým nebezpečenstvím spojený. Proto uvaţuj a opět uvaţuj ono křtitelem Kristovým 
publikánům předloţené slovo: „Nic jiného nečiňte, neţ co ustanoveno jest vám", a přidej ono 
Kristovo z evangelia: „Co jest  platné člověku, by všechen svět získal, své pak duši uškodil". Pročeţ, 
coţ spravedlivé jest, čiň, měj nejspravedlivějšího soudce před očima, abys ani vědomě netýral 
spravedlivého, ani nešlechetného nehladil prost přátelství, coţ uzdu nešlechetnosti a pychu popouští. 
Hleď, ať osoby nepřijímáš; jak bohatému tak chudému sluţebnosti úřadu svého poskytuj, aniţ stůj o 
hrdlo člověka třeba nešlechetného pro zisk. Nebo znáš výrok Katonův:2) „Na smrt bliţního naději 
neskládej." Neraduj se ze sporu, jak činívají soudcové nešlechetní. Z nemoci se těší lékař, ze smrti 
kněz a ze sporů nastávající soudce. Ne tak ty, ale usmiřuj rozepře, nezbedné kroť, kurevství nič a 
zvláště kněţí; přízeň Tě od spravedlivé stezky nápravy nestrhuj, ani strach, nebo lépe by bylo Tobě 
nepřijímat úřadu neţ přijati jej a nelámat jím nešlechetnost. Zmuţile se tudíţ měj, abys i 
nešlechetnost ničil a spravedlnost pozdvihoval ; jestliţe středem velebezpečně půjdeš, a jestliţe bys 
jen hledal a tloukl, hledej od Krista odpuštění hříchů a tluc, aby dopřál milosti na pomoc, jeţ by 
přišla, prostředkovala a naplnila Tvé přisluhování k uţitku svaté církve Boţí.3) Budiţ silný v Kristu 
Jeţíši a pozdravuj přátele věčné pravdy. To jsou slova mistra Jana Husa z Husince. 

 
    V přítomném listě bez nápisu, svědčícím příteli jakémusi, kdyţ nastupoval zodpovědný úřad soudcovský, napomíná Hus, aby 
pamatoval na spravedlnost a svou duši bez přijímání osob, aby ze sporů se neradoval, nešlechetnost potíral a pomocí Kristovou 
od spravedlnosti se odvrátit nedal. 
 

    1) List nový nalezený, ještě netištěný, z rukopisu Staroboleslavského bez nápisu. 2) Vynikající Říman starořímské prostoty a 
přísnosti mravů, státní hodnostář a řečník, nar. r. 234 př. Kristem. 3) To poněkud zdá se nasvědčovat tomu, ţe adresát byl snad 
kněz v úřadě soudní moci církevní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Jakémusi zemanu 1)
 

R 1406, před 21. srpnem? 

 
 
Spasení a milost od Pána Jeţíše Krista. Urozený pane! S velikým dověděl jsem se srdce 

zármutkem, ţe někteří lidé pověst rozšiřují, kterak Vaše urozenost k loupení se obrátila, brzo 
zabavujíc statky lidí, brzo jímajíc příkazníky2) a statky jejich odnášejíc. Jestli tomu tak opravdu, nevím, 
a kéţ by nebylo! Neboť běda! Častěji mi vrhly výčitky v tvář pravíce: 

„Ejhle, tvůj pokorný syn Chudoba, kterého jsi chtěl nad nebe chválou vynášet, jehoţ pokání 
odváţil jsi se veřejně prohlásit, jiţ pěkné činí pokání! Čeho dříve nemohl uloupit, loupí; na to přijal 
rytířství, aby jiţ byl k loupení smělejší." A aj ! tato řeč mé probodává srdce. Avšak v pravdě, neuráţela 
by ona řeč, jen kdybych věděl, ţe tomu tak není. O mně zajisté těţší věci se povídají.3)  Ale útěchy 
podává čisté svědomí, ano to, co nepřátelé tvrdí, odmítá vědouc, ţe nad pochybnost křivým to bude. 
Pročeţ, urozený pane a milý v Kristu, napomínám pokorně pro milostivost Boţí, kteráţ milosrdenství 
a spravedlivost nařizuje hříšníkům pokání činícím a bez ustání tresce viníky, mějte věčné slávu a trestu 
paměť, ve váţnosti chovejte důstojenství své a stůjte pevně v dřívějším dobrém předsevzetí a 
nechtějte o loupení stát, jeţto praví Pán:4) „Běda tobě, kterýţ kořistíš: zdaliţ i ty za kořist nebudeš?" 
Nelze opomenout tohoto sdělení. Které Vaše urozenost uváţí a dodrţí pánu Jeţíši Kristu, co slíbila. 
Někteří přátelé Viléma. jejţ Vaše urozenost jala v B o 1 e s 1 a v i (?), ţádali také, abych laskavě 
zakročil ve prospěch Vilémův. Pročeţ prosím více pro spásu duše vaší neţli pro Viléma. Jestliţe ho 
bez viny Vaše milost zadrţela, aby jej propustila svobodného s věcmi všemi, jak jej v zajetí má. Víme 
zajisté z písma, ţe více sobě škodí ten, jenţ jinému nespravedlivě něco odnímá, neţli onomu, jemuţ 
odňal. Toto napsal jsem přeje si, aby Vaše urozenost v úctě a milosti Pána Jeţíše Krista nyní i 
budoucnu úplně setrvala, čehoţ sám poskytnout  nechť ráčí ten, jenţ chtěl, aby obloupen byl pro nás 
hříšníky. 

 
    Jakýsi zeman, jménem Chudoba, muţ násilnický a loupeţivý, slíbil kdys Husovi, ţe se napraví, takţe tento pokání jeho veřejně 
vynášel; ale Chudoba se nenapravil, nýbrţ po přijetí rytířství ještě směleji loupil. Adresátem jest pravděpodobně Jan z Vartenberka 
na Ralsku, zvaný Chudoba, jenţ kdys náleţel mezi straníky Husovy, později k předním přívrţencům Zikmundovým. 
    V přítomném listě Hus připomenuv příčinu, vyslovuje nad ním svůj zármutek, a napomíná, aby pamatoval na Boha i svou 
důstojnost, aby dřívější předsevzetí své naplnil, zvláště aby jakéhosi Viléma vězněného propustil přesvědčen jsa, ţe škoda lupiče 
větší jest neţli oloupeného. 
 

    1) List nově nalezený. Ještě netištěný, z rukopisu StaroBoleslavského s nadpisem: „Mistr Jan Hus jakémusi zemanu." 2) Poddané. 
3) To nasvědčuje tornu, ţe tento list nejdříve r. 1408 musil být napsán, kdy všelijaká obvinění jiţ zejména ve dvou ţalobách 
Praţských farářů proti němu byla pronesena. 4) Jerem. 3o,16. 
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8. Jakémusi zemanu 1)
 

R 1410 - 16. června - 16. července. 
 
 

      Spasení a milost od Pána Jeţíše Krista! Urozený pane!  Od přemnohých jsem se dověděl 
spolehlivě, ţe mnozí nedbajíce bázně Pána Boha mne před Vaší urozeností prohlašují za kacíře, co 
však jen jeden z nich se odvaţuje odpůrnictví převzít,2) ale ne arcibiskup, který se svými přívrţenci jen 
nějakým potměšilým úskokem a falešnou obţalobou u papeţe udání učinili3) a, jak myslím, Vaši 
urozenost proti mně popudili. Ale zdali se toho budu lekat, abych pravdu evangelia umlčoval? Zajisté 
ne, kdyţ sami jsou evangeliu Jeţíše Krista odporní, chtíce jej spoutat, aby se nekázalo svobodně, jak 
nejlaskavější Pán poručil. V pravdě pohanského a farizejského ducha nyní oblékli prelátové, v kaplích 
a jiných místech evangeliu náleţejících kázat zabraňujíce. Zdali jest někde v zákoně Kristově 
ustanoveno ono přikázání, aby se nekázalo nikde neţ ve farních chrámech a klášteřích evangelium? 
Věru snad chce zrušit ono přikázání: „Jděte po všem světě a kaţte evangelium všemu stvoření." A 
podobně chce onen hlas udusit: „A oni kázali všude a Pán jim pomáhal." A tak o jiných přikázáních 
od Krista Pána tu slovem tu skutkem ustanovených. Zdali tedy musím poslouchat arcibiskupa v 
rozkazu jeho odporujícím příkazu Boţímu? Budiţ to daleko! Neboť více sluší poslouchat Boha neţ 
lidí, řekli apoštolové, třeba kněţí bránili. Zdali jsem já větší Krista a jeho apoštolů, abych pro 
evangelium netrpěl? Budiţ to daleko! Neboť praví Spasitel náš: „Není sluţebník větší pána, ani 
učedník mistra svého"; jestli hospodáře Belzebubem nazývali, čím více domácí jeho; jestli mne 
pronásledovali, i vás pronásledovat budou. Ó Kriste jak trpké jest pronásledování těm, jiţ Tě jako 
pána chtějí následovat! Uděl tudíţ pomoci, aby Tě následovali pokorně duchovní, kněţí a světští páni, 
kteří se snaţí evangelium tvé skutky udusit. Pán budiţ s Vámi. Amen. 4) 

 

    Snahou nepřátel Husových od prvopočátku bylo obvinit ho z „Viklefova kacířství", jímţ z počátku zajisté vinen nebyl; proti 
takovým bezpodstatným, neodůvodněným nařčením se nejvíce bráníval ţádaje důkazu. 
    List přítomný vztahuje se k bulle papeţe Alexandra V. ze dne 20. prosince 1409, v Praze uveřejněné to března 1410 (viz úvod 
listu 9.), falešnými zprávami, ba úplatkem vydobyté (list 9., pozn. 23 a 24), jeţ kromě nařízení ohledně článků Viklefových 
zamezovala kázání v kaplích, a dovolovala toliko v chrámech: hlavních, farních, kolegiatních a klášterních. List byl snad sepsán po 
10. březnu, aneb krátce před tou dobou, jestliţe snad poslové Zbyňkovi prve neţ na cestu do Říma se vydali, svými úmysly a 
připravenými návrhy se netajili anebo jestliţe z Říma zprávy dříve neţ bulla došly. Hus vyjadřuje se, ţe zakazovat kázání v kaplích 
jest nekřesťanské, zákonu Kristovu se příčí a tudíţ ţe neuposlechne. 
    1) List nově nalezený, ještě netištěný, z rukopisu StaroBoleslavského s nadpisem. „mistr Jan Hus jakémusi zemanu". 2) Aby ku 
stejné pokutě se zavázal dle církevních ustanovení, viz konec č. 17. 3) Viz v úvodu. 4) Tom. 477, Pal. 118. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Odvolání k stolici papežské 1) 
25. června 1410 

 
 
Ve jménu Páně Amen. Léta narození téhoţ 1410, indikce2) třetí, dne dvacátého pátého měsíce 

června, v hodině nešporní neb přibliţně v prvním roce pontifikatu3) nejsvětějšího v Kristu otce a pána 
Jana z hodné Boha prozřetelnosti papeţe XXIII,4) ve starodávné obci Praţské, v kapli svatých 
Mláďátek Betlém5) zvané, v přítomnosti mé podepsaného veřejného notáře6) a podepsaných svědků, k 
tomu zvláště povolaných a doţádaných, stojíce osobně počestný a učený muţ Jan z Husince, umění 
svobodných mistr7) a svatého bohosloví bakalář,8) zřízený správce a kazatel kaple svatých Mláďátek 
Betlém zvané, ve starodávné a veliké obci Praţské, urozený muţ Zdislav ze Zvířetic, mistr 
svobodných umění, Jan z Brandýsa, Beneš z Lysé, Petr ze Sepekova,9) Petr z Valencie, Michael z 
Drnovic a Jan z Lanšteina,10) bakaláři a studenti slavné university učení Praţského, jménem svým a 
všech jiných mistrů, doktorů, licenciatů,11) bakalářů a ţáku řečené university Praţské, rovněţ jménem 
všech i jednotlivých znamenitých a urozených pánů, zemanů, vladyků, rytířů, panošů, krajů, okresů, 
měst, hradů, městeček, vsí a obcí ředitelův a správcův, a také jménem jiných kterýchkoliv osob, tak 
duchovních jako světských, vyjmenovaných i nevyjmenovaných, jménem všech Kristových věrných, 
kteréhokoli by byli stavu, stupně, povolání, důstojenství a vznešenosti, a těch, kdoţ se jich přidrţují a 
přidrţovat chtějí, jakési odvolání na papíru sepsané, které tehdy tamtéţ předloţili, po způsobu 
obvyklém uveřejnili a uloţili, jehoţ znění v plnosti od slova k slovu následuje, a jest toto: 

Kdyţ rozum přirozený bránit se proti nebezpečenstvím a opatření práva obecného odporovat 
útokům násilným moţnost podávají: nedivné, jestliţe svatá pravidla a zákony práva přirozeného, 
prostředky rozdělujíce po spravedlnosti rozumu, o méně spravedlivě obtíţené a utištěné postarali se 
dobrodiním odvolání, aby spravedlnost a pravda utajovaná přímou stezkou ve stav povinný byla zpět 
uvedena. Odtud jest, ţe my Jan z Husince, mistr umění, svatého bohosloví bakalář, zřízený správce a 
kazatel kaple Mlaďátek, zvané Betlém, ve veliké obci Praţské, Zdislav ze Zvířetic, svobodných umění 
mistr, Jan z Brandýsa, Beneš z Lysé, Petr ze Sepekova, Petr z Valencie, Michael z Drnovic a Jan z 
Lanšteina, bakaláři a studenti slavné, university učení Praţského, jménem svým a všech jiných mistru, 
doktorů a licenciatů, bakalářů a ţáku řečené university Praţské, rovněţ jménem všech i jednotlivých 
znamenitých a urozených pánů, zemanů, vladyků, rytířů, panošů, krajů, okresů, měst, hradů, 
městeček, vsí a obcí ředitelův a správcův, a také jménem jiných kterýchkoliv osob, tak duchovních 
jako světských, vyjmenovaných i nevyjmenovaných, jménem všech Kristových věrných, kteréhokoli 
by byli stavu, stupně, povolání, důstojenství a vznešenosti, a těch, kdoţ se jich přidrţují a přidrţovat 
chtějí, před počestnými muţi12) zde přítomnými, a před tebou notářem veřejným, osobou 
hodnověrnou, s věrnou myslí i s úmyslem doloţit a odvolat se oznamujeme a pravíme: 

Ţe ačkoliv jiţ ctihodný otec, p. Zbyněk, arcibiskup praţský, apoštolské stolice legát,13) slavné 
university učení Praţského kancléř14) kterési předestřené nálezy a příkazy15) trestní, lehké, 
bezpodstatné, nepravé a nespravedlivé, různé omyly a přečetná obtíţení v sobě obsahující, kterýţ 
proti všem i jednotlivým pánům mistrům, doktorům, licenciatům, bakalářům, studentům a starším 
řečené university, a proti jiným kteréhokoli by byli stavu, stupně, povolání, důstojenství a vznešenosti, 
v listech hřměl, kdoţ mají a drţí u sebe knihy nebo řeči Jana Viklefa, nechat řečené knihy a řeči v 
kanceláři pokladníka jmenovaného Zbyňka, arcibiskupa sloţí a donesou k spálení ve lhůtě označené v 
řečených předestřených příkazech a nálezech: od kterýchţto právě rozkazů, nálezů a postupů 
jmenovaného p. Zbyňka, arcibiskupa, tak jak v předu říká se, lehkých a bezpodstatných, ano zřetelně 
omyl v sobě obsahujících (proto, ţe jsme byli vyhrazeni a vyňati stolicí apoštolskou ode všech soudců 
řádných, i legátů skutečnýc16) neb i delegátů aneb subdelegátů,17) jakýmikoli přípisy od jmenované 
stolice apoštolské, které vymoţeny byly aneb na příště vymoţeny být mají, ve všelikých přích, právech 
a jednáních soukromých, hrdelních, světských aneb neposvátných a jiných věcech všelikých, a řečené 
knihy a řeči jmenovaného mistra Jana Viklefa, jakoţ i jiné knihy kterékoli, soukromně abychom měli a 



drţeli, velikými úsilími, penězi a výlohami skrze nás koupené a opatřené svaté stolice apoštolské tehdy 
jsme se doloţili a se odvolali;18) jakoţ toto všechno, s jinými obtíţeními nesnesitelnými, poroky, 
pohoršeními a křivdami nejkřesťanštějšímu království Českému a jeho koruně i nám skrze řečeného 
p. Zbyňka, ač ţádné naše činy toho nezasluhovaly, učiněnými a způsobenými, v odvolání skrze nás 
uloţeném (od kteréhoţ ţe jsme neustoupili aniţ ustoupit chceme, veřejně vyznáváme a kteréţ pro 
odůvodnění tohoto odvolání zde od slova k slovu jsme vloţili a vloţené mít chceme) jasněji a 
zřetelněji jest obsaţeno. 

Konečně co jmenované odvolání v kurii19) Římské vězelo, jmenovaný p. Zbyněk, arcibiskup 
vedle sdělení stolice apoštolské skrze ctihodného otce p. Jindřicha Krumharta z Westerholtz, obojího 
práva mistra, Kolínského děkana svatého Ondřeje, apoštolského věcí právních auditora,20) k naléhání 
našemu k stolici apoštolské vyzván byl a volán; ukládaje důsledně svým otevřeným listem p. 
Zbyňkovi a jeho úředníkům, a jiným domnívajícím se, ţe jim na tom záleţí, s toutéţ mocí 
apoštolskou, aby skrze sebe aneb skrze jiného aneb skrze jiné jakýmkoli způsobem veřejně nebo 
tajně, přímo nebo nepřímo na zneváţení litispendence21) a jurisdikce22) jeho a na poškození naše nic 
zkoušet aneb nově zavádět před se nebral ani před se nebrali ; coţ jestliţe by jinak se stalo, je všechno 
zpáčit a ve stav předešlý mocí apoštolskou opět uvést péči mít bude prostřednictvím Boha a 
spravedlnosti. 

Těch věcí všech i jednotlivých sám p. Zbyněk, arcibiskup, pranic nedbaje a si nevšímaje, jisté 
své posly23) a plnomocníky zvláštní, pravdy a spravedlností nepřátele, nesvárů dokonce rozsévače, 
nikoli veřejně, nýbrţ tajně ke kurii Římské posílaje, jakousi předestřenou bullu24) a ukradnou skrze 
přílišné a dotíravé prosby převrácenými zprávami a zlomyslnými přemluvami větrem pochlebnictví a 
lţi od svaté paměti pána Alexandra z boţské prozřetelnosti papeţe pátého, tak jakoţ se předem praví 
navedeného, za mlčení pravdy a podstrčení klamu, na zneváţení litispendenc21) a jurisdikce22) 
řečeného p. Jindřicha auditora a na poškození naše, před lhůtou skrze jmenovaného p. Jindřicha 
auditora k objevení se zákonitě v kurii Římské samému p. Zbyňkovi vyznačenou, kdyţ my i naši 
zástupcové v kurii Římské plně nic nevěděli a na podporu byli, tak jakoţ předem se praví, ukradna 
vymohl. Ve kteréţ bulle tak ukradna vymoţené mezi jiným, ovšem křivě, se vypravuje, ţe ke sluchu p. 
Alexandra jmenovaného papeţe pátého přemnohých víry hodných vypravováním došlo, kterak v 
obci Praţské v království Českém a markrabství Moravském a některých jiných zemích někteří 
článkové bludní, kteří rozkolem neb kacířstvím ve víře katolické páchnou, vypučeli a mnohých srdce 
těţce nakazili; ţe ačkoli by je bylo potom skrze církev spravedlivým soudem zavrhnout, s prospěchem 
přece jest k vůli velikému mnoţství těch, kteří tohoto způsobu převrácenými články a dogmaty jsou 
nakaţeni, aby rychle bylo uţito léku nápravy, by déle nepučeli a stádo Páně více nenakazili ; a ţe k 
tornu nutno jest zakázání, aby se skrze některé, byť i byli nad to apoštolskou aneb jinou nějakou 
milostí opatřeni, kázání a řeči před lidem neděly leč jen v kolegiáních, katedrálních, farních a 
klášterních kostelích, vedle práva pořadu a starodávného obyčeje, s jinými věcmi v řečené bulle 
psanými a obsaţenými, kterou jsme zde vloţili a pro odůvodnění toho, co řečeno být má, níţe 
vloţenu mít chceme. Mocí kteréţ právě bully podvrţené a, jakoţe pravděpodobně se věří, paděláním 
osob listu papeţe a samého vicekancellariatu25) jakéhosi bratra a mnicha Oliveta, nedávno dne 16. 
měsíce května roku tohoto v akci Římské veřejně povýšeného, vydané, sám jmenovaný p. Zbyněk z 
roku tohoto dne 16. měsíce června v kanceláři své arcibiskupské, poloţené v menší obci Praţské, v 
přítomnosti některých pánů prelátův, opatů, převorů, farářů a jiných Kristových věrných, k synodu 
tamtéţ shromáţděných, nepravosti na nepravosti hromadě, jakýsi předestřený nález rozhodující a 
postupy, lehké, nepravé, nespravedlivé a bezpodstatné, rozmanité obsahující v sobě tresty a pokárání 
nesnesitelná, učinil, prohlásil, zahřměl a uveřejnil toto anebo podobné znění v sobě obsahující: 

 
„Po vzývání jména Kristova na soudě sedíce a samého jenom Boha před očima majíce, z 

moci apoštolské, kdyţ sděleno nám bylo usnesení mistrů v bohosloví a jiných pánův a muţův 
moudrých výše psaných tímto svým konečným nálezem prohlašujeme, ustanovujeme a jasně 



projevujeme v tomto spise: ţe svrchu jmenované knihy a traktáty Jana Viklefa, arcikacíře, totiţ 
Dialog, Trialog, O vtělení slova boţího, O těle Kristově větší i menší, O trojici, O ideách, De 
hypotheticis, Dekalog, De universalibus realibus, O Simonii, O bratrech příkorných a zlých, De 
probationibus propositionum, De attributis, De individuatione temporis, O látce a formě, De 
dominio civili, O evangeliích řeči pro oběh roku, poněvadţ zřejmě v sobě kacířství a bludy 
obsahují, odsoudit je nutno a tímto je odsuzujeme a aby od zraků věřících odstraněny být 
mohly, ustanovili jsme a ustanovujeme, ţe mají být spáleny, a je pokud v naší moci je, pod 
nálezem a určitě v tomto spise od zraků věřících skrze plameny ohně odstraňujeme. Jeţto však 
jmenovitě uvedení Přibík z Huzny, Hroch z Podvek, Michael z Drnovic, Petr z Valencie, Jan z 
Landšteina26) a jejich přívrţenci, a rovněţ jmenovaný Marek z Hradce Králové,27) mistr 
university Praţské, zastance jich zřejmý, našim dřívějším nařízením se protivili a k nám skrze 
stolici apoštolskou, jakoţ předem praveno, zpět poslaní, uposlechnout aţ dosud nedbali a knihy 
a výroky jmenovaného Jana Viklefa,  arcikacíře, v naší kanceláři nesloţili (jakoţ jiţ řečený Marek 
z Hradce Králové, mistr university Praţské, v kurii Římské před místokomořím stolice 
apoštolské, jak předem je psáno, jménem svým i svých přívrţenců se podrobil), ţe proti nim 
jmenovitě a proti přívrţencům obecně zakročeno být má, s řečenou mocí apoštolskou jsme se 
usnesli. Pročeţ tytéţ, mistra Marka, Přibíka, Hrocha, Michaela, Petra, Jana a jejich přívrţence, i 
jiné kterékoli, jakého by koliv byli stavu, stupně, řádu, i povolání, kteří knihy a výroky 
jmenovaného Jana Viklefa,  arcikacíře, mají a ve své chovají moci, po prvé, po druhé, po třetí a 
konečně společně i jednotlivě ještě nadbytečně tímto ţádáme a napomínáme a nařizujeme, aby 
skrze vás pány svrchu jmenované z moci apoštolské veřejně na kazatelně bylo ţádáno a 
napomínáno, abyste vy, mistře Marku, Přibíku,Hrochu, Michale, Petře, Jene a vaši přívrţenci a 
kdokoli z vás do šesti dní od oznámení aneb po prohlášení tohoto (listu) nepřetrţitě a napořád 
po sobě jdoucích, z kterýchţto dní dva za prvou, dva za druhou a ostatní dva dni vám všem i 
jednotlivým za třetí a konečnou lhůtu a napomenutí církevní ustanovujeme a 
oznamujeme,knihy, traktáty a kvaterny28) často jmenovaného Jana Viklefa, arcikacíře výroky jeho 
v sobě obsahující, v naší arcibiskupské kurii Praţské v kanceláři pokladníka skutečně sloţili.” 

 
Nad to po jiných mnohých věcech lehkých, nespravedlivých a bezpodstatných, v samých 

příkazech a v nálezu obsaţených, sám jmenovaný Zbyněk připojil níţe psané: 
 
„Všem i jednotlivým starším a klerikům šest dní s napomenutím kanonickým29) předeslavše, 

pod trestem exkomunikace a v ctnosti svatého poslušenství přísně nařizujíce poroučíme, aby 
nikdo z vás neodvaţoval se kázání činit před lidem na místech soukromých jmenované obce 
Praţské, leč jen v kostelích katedrálních, kollegiátních, farních, klášterních a jejich hřbitovech, 
nehledíc k tomu, ţe někteří nad to milostí apoštolskou a výhradami jsou opatřeni, nýbrţ abyste 
od tohoto způsobu kázání na místech soukromých ustali a přestali, a vskutku ustat a přestat se 
snaţili. Jinak proti vám výše jmenovaným, vypsaným a těm, jichţ taková naše jednání se týkají a 
k nimţ zření mají, a vůbec proti všem i jednotlivým společně i zvláště, jestliţe snad předeslané 
vše i jednotlivé anebo něco z předeslaného neučiníte anebo nevyplníte, aneb někdo z vás 
neučiní nebo nevyplní, a něco opačného učiníte nebo učiní, a proti vinným kterýmkoli v 
předeslaném anebo v něčem z předeslaného, a samých sebe hájícím a samým sobě věřícím a 
týchţ obhájcům, kteréhokoli by byli stavu, stupně, povolání, řádu, důstojenství, vznešenosti, s 
předesláním jmenovaného kanonického napomenutí šesti dní, mocí apoštolskou jednotlivě proti 
jednotlivým nyní jako příště a příště jako nyní, exkomunikace30) nález činíme a prohlašujeme v 
tomto listě, k trestům věznění těchto osob, odejmutí beneficií31) a inhabilitací,32) a k jiným 
trestům dalším hodlajíce přikročit.” 

 



Kterýţ právě nález a postupy, tak jakoţ se předem dí, lehké a bezpodstatné, pro odůvodnění 
přítomného odvolání zde od slova k slovu jsme vloţili a vloţeny mít chceme. 

My tedy, Jan a Zdislav mistrové, Jan Beneš, Petr, Michael, Petr, Jan bakalář a studenti výše 
jmenovaní, se všemi, kdoţ nás se přidrţují a přidrţovat chtějí, vědouce vedle nařízení svatých pravidel 
a zákonů, ţe lţivý plnomocník postrádat má úplně vymoţeného, ţe podvod také a lest nikomu nemají 
být  k ochraně a ţe ti, jimiţ nařízení se vydávají, mají se trestat, jestliţe zakáţí  lţivé prosby obviňovat 
a kárat ; ţe přípisy téţ právu obecnému a prospěchu veřejnému odporné a pohoršlivé, a zvláště 
evangeliu Kristovu úplně jest odmítnout, obzvláště kdyţ; stolice apoštolská trpělivě snese a strpí, 
jestliţe rozkaz její, jenţ byl jí křivým sdělením podstrčen, z příčin spravedlivých a důvodných není 
plněn: jmenované bully podvrţené a silně z padělanosti podezřelé a postupů a nálezů řečeného p. 
Zbyňka, arcibiskupa, odtud s pohrůţkami vyšlých a vznešených, jakoţto lehkých a bezpodstatných a 
vší pravdy a spravedlnosti prostých, z příčin předeslaných a jiných níţe psaných, uposlechnout a 
poslušní být nemyslíme, dokud z jistého vědomí stolice apoštolské o jednotlivých věcech 
předeslaných a z jejího rozhodnutí, prostřednictvím Boha a spravedlnosti, plné a zřetelně nebudeme 
poučeni a zpraveni. 

Neboť známo jest všemu království Českému, ţe první část bully, nálezů a příkazů odtud 
vzešlých, o vypučení bludů a kacířství v království Českém a markrabství Moravském, jest křivá a 
bezpodstatná. Neboť sám jmenovaný p. Zbyněk v synodu obecném všech svých prelátů a mistrů, 
doktorů, studentů, farářův a jiných Kristových věrných v úřadu svém arcibiskupském Praţském z léta 
Páně 1408, 17.dne měsíce července konaném, všem tamtéţ sdělil, oznámil, ohlásil a slavnostně 
uveřejnit poručil, ţe on sám skrze sebe a své náměstky v duchovních věcech, a skrze preláty, dle 
vysloveného souhlasu a vůle nejjasnějšího kníţete a pána p. Václava, Římského krále vţdy slavného a 
krále Českého, v obci, diecési a kraji svém Praţském, učiniv a vykonav i bedlivé i dokonalé vyšetření, 
ţádného bludaře nebo kacíře nenalezl, aniţ mohl nalézt. Kterak tedy a kde a při kterých lidech řečená 
kacířství a bludy vypučely, jakoţ křivě a lţivě se ujišťuje? 

Zjeveno také jest zřejmě, ţe jsme my skrze jmenovaného p. Alexandra svaté paměti papeţe 
pátého, pro převrácené a křivé zprávy řečeného Zbyňka a jeho poslů, mnohonásobně obtíţeni, proto 
ţe sám papeţ na zneváţení litispendence jurisdikce jmenovaného p. Jindřicha auditora, kterémuţ 
záleţitost odvolání byla svěřena; od téhoţ na naše poškození, ač tě my jsme nesouhlasili ani 
zástupcové naši, kteří by byli měli zvláštní rozkaz tak učinit, jakoţ přece se ujišťuje, ovšem křivě proti 
pravidlu obecnému a prává společného uloţení, k řečenému p. Zbyňkovi, k straně odporné a k soudu 
jeho, od něhoţ stalo se ke stolici apoštolské, jakoţ předem se praví, odvolání, nás a ty, kdoţ nás se 
přidrţují, zase poslal k souzení. 

Zřejmé jest posléze, ţe nálezy a jednání jmenovaného p. Zbyňka, i kdyby předeslané na odpor 
nebylo, nijaké nemají síly a pevnosti: proto ţe po smrti p. Alexandra jako by věc bez závady byla, 
vyšly, ač ukládá právo obecné, ţe kdyţ rozkazovatel zemřel, jakoţ v předeslaném se stalo, jeho 
rozkaz, jeţto věc bez závady netrvá, bezpodstatný jest a končí. 

Nad to, kdoţ zdravé jsa mysli a učený, a nikoli nevědomý svatého písma a zákona Boţího a 
svatých pravidel neznalý, knihy logické, filosofické, mravní, matematické, theofysikální, knihy 
mnohých a vznešených a nejkrásnějších pravd, ţádné bludy nebo články bludné v sobě neobsahující, 
jakéţ jsou knihy33) o hmotě a formě, a dovozování předloh, o předlohách hypotetických, o individuaci 
času, o ideách, s podobnými jim jinými knihami Mistra Jana Viklefa, by určoval a nalézal a odsuzoval, 
ţe ohněm mají být spáleny? Kdyţ sama svatá matka církev ve starém zákoně vypravuje a dosvědčuje, 
ţe svatosvatí Mojţíš a Daniel s jinými více znalostmi egypťanů, Chaldaeů, pohanů a nevěřících, jichţ 
pověry zavrhovali, knihy měli a všelikou jich známostí vzděláni byli. Sama církev v novém zákoně 
svými listy nikoli knihy pohanův, ale kacířů vedle potřeby a času číst nařídila, ne aby tytéţ drţeli, 
nýbrţ aby bludy a kacířství zamítali a zaklínali, a aby věci uţitečné, které by v nich nalezli, k uţitku 
svatého vzdělání věrně obrátili. Coţ i sám Pavel, učitel pohanů, schvaluje, verše a rozměry pohanův 
za příkladem vzdělání ve svá přimísil písma.34) Mimo to na universitách učení skrze stolici apoštolskou 



schválených nutno jest, aby ţáci a studenti knihy Aristotela,35) Averroa36) komentátora a jiných filosofů 
pohanských, základní články víry popírající a obsahující v sobě kacířství, bludy nesčíslné a kacířství 
zřejmá, seznávat, studovat, číst a disputovat i jiné poučovat vedle cti, stupně a důstojenství 
učitelského mohli. Kterak, pravím, učitelé a mistři školští svaté matce své, všeobecné církvi, 
odporujíce důvtipkům kacířů, mohli by ku pomoci přispívat a uţitečně slovem i činem slouţit, kdyby 
všechny a jednotlivé knihy bludy neb kacířství obsahující, jakoţ předestřený nález p. Zbyňka usiluje, 
ohněm byly spáleny? V pravdě jsou i knihy mistra moudrostí,37) kteréţ v mnohých bodech a článcích 
od mistrů nejsou  drţeny, Origena,38) a (knihy) jiných mistrů (coţ nesluší se říci) ohněm by měly být 
spáleny. 

Ohraţujeme se však přece k vůli soupeřům nadbytečně veřejně a zřejmě, jakoţ dříve svrchu 
jsme se ohradili, ţe ţádný blud kterýchkoli knih jsme nedrţeli a nehájili a drţet neb hájit nezamýšlíme 
kterýmkoli způsobem. Nad to ten výklad jistých slov v řečené podvrţené bulle poloţených není 
moţný, platný a důvodný, totiţ ţe knihy Mistra Jana Viklefa mají od zraků věrných být odstraněny a 
ţe toto odstranění stát se má skrze spálení ohněm, všemu království Českému a markrabství 
Moravskému a jiným zemím a obzvláště universitě Praţského učení nenáviděné a příliš pohoršlivé. 
Neboť sama slavná universita učení Praţského z roku tohoto dne 14. měsíce června, učinivši plné 
shromáţdění mistrů, doktorů, licenciátů, bakalářův a studentů svých, pod pokutou sloţené přísahy 
usnesla se a měla za usnesené, ţe sama řečená universita p. Zbyňkovi, arcibiskupu, s jeho preláty ke 
spálení knih Mistra Jana Viklefa ţádným způsobem souhlas nedává, aby odtud všemu království 
Českému a obzvláště jmenované universitě zmatek nebyl způsoben; připomínajíce nikoli neprávem, 
ţe přípisy tohoto způsobu pohoršlivé, jak radí pořad práva, spíše jest omezovat neţli rozmnoţovat, a 
ţe (věcí) stolice apoštolské a ne jiného jest takové přípisy napravovat a vykládat, a především, kdyţ 
jmenované knihy a traktáty, jeţ jak předem se dí, mají být spáleny a tak v myšlénkách jak i v mnoţství 
jsou četné a veliké, v tak krátké době, totiţ od vydání řečené bully aţ k vyjití řečených příkazů skrze 
jmenovaného p. Zbyňka a muţe týmţ ustanovené prohlédnuty, opraveny, vyzkoušeny a článkovány 
být náleţitě nemohly, jakoţ v nálezu a jmenovaných příkazech, ovšem křivě, jest obsaţeno. 

Konečně jestliţe vznešený a slavný muţ, p. Jan Můlheym, rytíř z Pardubic, a také znamenitý 
muţ Kříţ, kramář, měšťan Praţský, kdysi z boţského vnuknutí moudře uvaţujíce, ţe ačkoliv v obci 
Praţské mnohá jsou místa církevní, pro potřebu sluţby Boţí zřízená, onano však více jinými výkony 
posvátnými tak jsou zaujímána, ţe ţádné z týchţ míst vyhrazené k úkolu hlásání slova Boţího tamtéţ 
zvláště není ustanoveno, nýbrţ ti, kdo káţí v obecném jazyce českém, kterýţ tu přirozený jest, 
obyčejně po domech a skrýších nuceni jsou se rozptylovat, a aby Kristovi věrní a obyvatelé a bydlitelé 
řečené obce na jisté a určené místo v téţe obci jsoucí k poslouchání slova Boţího řeči veřejné o 
svátcích a dnech obvyklých navštěvovat mohli, jmenovaný měšťan jakési prostranství či jisté místo k 
tomu vhodné a počestné, poblíţ farního kostela svatých apoštolů Filipa a Jakuba v Praze a níţe jeho 
farnosti jsoucí, kteréţ týţ občan právně získal a kteréţ aby Bethlémem39) zváno bylo ustanovil, pro 
potřebu hlásání slova Boţího, tohoto způsobu zboţnou štědrostí daroval, a oni sami rytíř a měšťan 
způsobili, aby jakási kaple ke cti pod jménem svatých Mládátek řečené sluţby rozšířením kanonicky 
nadána byla a ze statků jim od Boha udělených pro dva správce té kaple a kazatele v řečeném 
obecném jazyce, právo patronátů40) téţe kaple a jmenování správcův pro tutéţ sobě a svým dědicům 
navţdy uchovavše, náleţitě obdařili. Ke kteréţ kapli takto pro hlásání evangelia slova Boţího zřízené, 
zaloţené a nadané a počestně a hojně opatřené, sami věrní království Českého a zvláště obce Praţské 
velikou chovají oddanost, a četný shon k poslouchání slova Boţího těch věrných bývá k ní. 

K tornu kdyţ přistupovaly výslovný souhlas a vůle svaté stolice apoštolské, nejjasnějšího 
kníţete a pána p. Václava řečeného krále Římského a Českého, ctihodného otce boţské paměti Jana41) 
arcibiskupa Praţského, řečeného p. Zbyňka předchůdce, řečených rytíře a měšťana i správce42) 
řečeného farního kostela, protoţe všechno i jednotlivé předeslané, k rozmnoţení ovšem sluţby Boţí a 
k rozšíření víry katolické hledící, laskavě a milostivě zaloţili, zřídili, vymezili, ustanovili, schválili a 
kanonicky43) utvrdili, jakoţ v listě apoštolském a jiných pravých odtud učiněných, pod pečetí 



Majestátu královského a řečených p. arcibiskupa a rytíře, toto všechno plněji a zřetelněji jest 
obsaţeno. 

Kdyţ pak Kristus Jeţíš milosrdný a slitovný pán, jenţ sebe zanechal na pokrm v semeni slova 
svého těm, kdoţ se ho bojí, tak skrze svatých otců nařízení ustanovil, aby slovo Boţí nebylo vázáno, 
jeţto spíše onen výkon z ostatních nejsvobodnější a církvi jeho svaté a jejím údům nejuţitečnější, 
kterýţ starého i nového zákona otcové i sám Spasitel náš důsledně nade všechno aţ ke smrti ve 
školách, střídách, na ulici, na cestě, na moři, na hoře, na polích, na poušti při kázání, ţe pro budoucí 
bude nutný ukázal. Kdyby byl zajisté sám slova Boţího a svatého hlásání símě nám nezanechal, jako 
Sodoma a Gomora byli bychom bývali. Sám zajisté Spasitel učedníkům svým po svém z mrtvých 
vstání zřejmě se ukazuje, na věčnou sebe paměť hlásání úkol uloţil vykonávat říká v evangeliu: 
“Jdouce do světa kaţte evangelium všemu stvoření.” Sám zajisté Spasitel pravil sluţebníku svému 
“Vyjdi rychle na ulice a střídy obce, a chudé i chromé, slepé i kulhavé přived sem". A jinému 
sluţebníku pravil: “Vyjdi na cesty a k plotům, a přinuť vejít, aby dům můj se naplnil.” Kterémuţ 
ovšem evangeliu a svatých otců ustanovení odporuje předestřený nález jmenovaného Zbyňka, 
arcibiskupa, a nedávno v synodu ohlášený ukládaje, aby starší a kněţí k úkolu kázání řádně a zákonitě 
poslaní a ustanovení a nad to milostí stolice apoštolské a obyčejného řádu opatření, slovo Boţí na 
místech veřejných a v kaplích pro dobrodiní církevní kanonicky vyzdviţených, zaloţených, nadaných, 
vyhrazených svobodně nehlásali. 

Avšak poněvadţ Boha více jest poslouchat neţli lidí v těch věcech, kteréţ jsou potřebné k 
spasení: my tedy jmenovaní mistři, Jan správce výše psané kaple, a Zdislav ze Zvířetic, Jan, Beneš, 
Petr, Michael, Petr a Jan, bakaláři a studenti podepsaní, se všemi, kdo nás se přidrţují a přidrţovat 
chtějí, cítíce, ţe jsme mnohonásobně obtíţeni a silně bojíce se, ţe na příště tvrději můţeme být 
obtíţeni, od řečených nálezů, procesů a kárání, lehkých, nepravých a bezpodstatných stran donesení a 
spálení svrchu řečených knih a zakazování slova Boţího, rovněţ ode všech i jednotlivých obtíţení a 
zámatků svrchu řečených, způsobených, a od jiných, jeţ by odtud vzejít mohly kterýmkoli způsobem 
pro dobu budoucí: ve jménu Boţím k nejsvětějšímu v Kristu otci a pánu Janu z hodné Boha 
prozřetelnosti papeţi XXIII. a k téhoţ svaté stolici apoštolské, kterouţ stále srdcem, ústy i činem 
vyznáváme, a proti samému Zbyňkovi, jmenovanému arcibiskupu, dokládáme se i odvoláváme v 
tomto listě, ţádajíce, aby nám stran tohoto odvolání předně, po druhé, po třetí, důtklivě, důtklivěji a 
nejdůtklivěji a se vší náleţitou práva spravedlností bylo odpověděno, a aby poslové byli ustanoveni, 
jestliţe kdo jest, jenţ by nám tytéţ dát a ustanovit mohl. Jinak od vás pánů počestných zde 
přítomných, a od tebe notáře veřejného, aby nám poslové na svědectví dáni byli  a ustanoveni, 
ţádáme, podrobujíce sebe, stav svůj, svobody, práva, výhrady a všechny, kdoţ nás se přidrţují a 
přidrţovat chtějí, ochraně a záštitě pána našeho papeţe a jeho svaté stolice apoštolské, prohlašujíce 
zřejmě, ţe přítomným odvoláním skrze nás podaným jmenovanému p. Zbyňkovi a jeho náměstkům 
ve věcech duchovních, jakmile vhodně budeme moci a bezpečný přístup obdrţíme, sdělit budeme 
hledět a oznámit, a opis jeho doručit na poţádání. Usilujíce nicméně mocí tohoto odvolání, aby 
dokud by ono nebylo vyřízeno na škodu litispendence21) nic jakýmkoli způsobem skrze kohokoli 
nebylo zkoušeno a nově zaváděno, nezavazujíce sebe k důkazům nadbytečným, nýbrţ právě jen k 
těm, kteréţ úmysl náš podporovat zdát se budou. 

Odvolávajíce se ke všemu, co předesláno bylo, i k jednotlivým svědectvím pánů našich zde 
přítomných, doţadujeme se i tvé sluţby, veřejný notáři, prosíce,  aby nám a těm, kdoţ nás se přidrţují 
a přidrţovat chtějí, skrze tebe o předeslaném a stran předeslaného jeden neb více učiněn byl zápis či 
veřejné zápisy; bez porušení práva toto odvolání a jiné věci v něm obsaţené opravit, objasnit, přidat, 
ubrat, znova sepsat, slovem neb písemně, a se stále neporušeným jiných kterýchkoli práva dobrodiní 
trváním. 

 
Podáno jest toto odvolání a jednáno jest o těchto věcech léta, indikce2) dne měsíce, hodiny, na 

místě a za pontifika jako svrchu, za přítomnosti počestných a znamenitých muţů, Matěje z Tučap 



kněze, Petra z Bystřice, Jana z Tuškova, studentů kleriků Praţské a Olomoucké diecése, a Havla z 
Knina, panoše, a mnohých jiných svědků víry hodných, k předeslanému povolaných a zvláště 
doţádaných. 

Já Michael, syn někdejšího Mikuláše z Prachatic, Praţské diecése veřejný z moci císařské a pánů 
mistrů, doktorů a ţákův svrchu jmenované university učení Praţského příseţný notář atd. 

 
    Betlémský kazatel stal se mnohým lidem nepohodlným; nepřátelé jeho, aby ho umlčeli a neškodným učinili, snaţili se 
poznamenat ho znamením kacířství, dělajíce ho Viklefitou, ač takovým ve smyslu bohoslovném z počátku nikterak nebyl, a 
vypudili ho z Betléma; poněvadţ pak přímce naň sáhnout nemohli, zvolili prostředky úskočné. Arcibiskup Zbyněk přijímaje od 
nich radu, jednal převráceně. Na synodu 17. července 1408 nařídil, aby všichni mistři, bakaláři a studenti knihy Viklefovy mu za 
účelem zkoušení vydali, a zakázal na konci téhoţ roku Husovi kázat pro nestrannost jeho v rozepři mezi papeţi (viz dopis č. 2). 
Uţ před tím pět studentů strany Rusovy k papeţi podalo odvolání, ţalujíce na Zbyňka. Tento jest skutečně do Říma pohnán 8. 
prosince 1409, aby se ospravedlnil. Ale prve neţ tento rozkaz vydán jest, podrobil se i Zbyněk 2. září 1409 novému papeţi 
Alexandru V., zřeknuv se Řehoře XIL, a poslal ihned do Říma posly v čele mající inkvizitora Jaroslava, biskupa Saretského s mno-
hými dary, následkem čehoţ bylo, ţe povolání k soudu na Zbyňka zrušeno a nová bulla 2o. prosince 1409 vydána, v níţ na radu 
poselstva arcibiskupovi jest nařízeno, aby zřídil zkoumací komisí čtyř doktorů bohosloví a dvou doktorů práv, aby vykořenil 
všecky bludy a kacířstva v arcibiskupství svém, aby odňal knihy Viklefovy a nedovolil jinde kázat mimo chrámy katedrální 
(velechrámy), kollegiatní (sborové, v ústavech, školách), farní a klášterní. Bulla ve všech částkách proti Husovi namířená, ač ho 
výslovně nejmenovala, byla dne 10. března 1410 veřejně v Praze ohlášena. Hus odvolal se ihned od papeţe špatně zpraveného k 
papeţi, jenţ lépe zpraven být má. Zbyněk pak jal se provádět bullu papeţovu, i rozkázal vydání knih Viklefových a dav je zkoušet, 
nařídil na synodu 16. června 1410 jich spálení a zapověděl kázat v kaplích. Proti tomu se ohradila universita uţ 14. června a 21. 
června 1410. Hus pak podal se svými přáteli 25. června 1410 přítomnou (druhou) apelaci k papeţské stolici, a sice k Janovi XXIII., 
poněvadţ Alexandr V. dne 3. května toto byl mezitím jiţ zemřel. Pro tuto apelaci arcibiskup vyhlásil kletbu na Husa i přátele jeho 
dne 18. července, kdyţ byl dne 16. července knihy Viklefovy dal spálit. 
    Přítomné odvolání jest vlastně notářská listina, i obsahuje následující: Vyjmenování přítomných osob, pak samo odvolání a na 
konci notářské ověření. Odvolání samo vypisuje celý průběh jednání v příčině vydání knih Viklefových, tvrdí o bulle Alexandra 
V., ţe jest Zbyňkem oukradně vymoţena, ba snad i někým v Římě podvrţena; vyvrací tvrzení, ţe by v Čechách a na Moravě bylo 
mnoho bludů; prohlašuje příkazy Zbyňkovy na bule zaloţené pro smrt Alexandrovu za neplatné, a za nerozumné spálení knih, jak 
nebohoslovných, tak i kacířských, neboť třeba prý znát je, aby mohly být potírány; obsahuje prohlášení, ţe apelanti nedrţeli a 
nechtějí drţet jakýchkoliv bludů, a ţádá svobodné kázání v Betlémské kapli na základě výsad i prospěšnosti její, jakoţ i Kristova 
nařízení a příkladu. 
    1) Pal. 122, Tom. 482. 2) Římský počet je číslo, které ukazuje, kolikáté místo má některý rok v občasí 15 let; chceme-li 
indikci Římskou nebo papeţskou (mimo to, byla řecká a císařská) některého léta vypočítat, musíme k roku, o nějţ jde, přičíst 
3, součet pak děliti 15 a zbytek dá číslo indikcí. 3) Velekněţství, papeţství. 4) Viz list 82, pozn. 3 a 4. 5) Viz list 77 pozn 4. 6) 
Písaře příseţného. 7) Nejvyšší hodnost učitelská, udělovaná na filosofické fakultě vysokého učení; mistr = doktor mající 
neobmezené právo k přednášení. 8) Niţší hodnost učitelská na vysokém učení, mající jen obmezené právo ku přednášení na 
své fakultě. 9) Tito tři poslední (byli bakaláři. 10) Tito tři poslední byli studenti Praţské university. 11) Jméno těch zkoušených 
mistrů=doktorů, kteří prve neţ byli veřejně na mistrovství povýšeni licenci čili oprávnění k učení obdrţeli. 12) Na konci 
vyjmenovanými. 13) Poslanec, splnomocněnec papeţský. 14) Nejvyšší představený university, kterýmţ byl vţdy arcibiskup 
praţský. 15) Na synodu 17. července I4o8. 16) T.j. nejen titul mající, nýbrţ skutečnými, zvláště od papeţe vyslanými 
plnomocníky jsoucí. 17) Pro tu při od papeţe jmenovaných čili delegovaných jiných osob k. p. některého českého biskupa 
anebo poddelegátů. 18) Apelace pěti studentů se strany Husovy proti nařízení arcibiskupovu (v červnu I4o8), aby všichni 
knihy Viklefovy k prozkoumání předloţili do 4. července; studenty zastupoval mistr Marek z Hradce. Výsledkem byla obsílka 
Zbyňkova do Říma dne 8. prosince r. 1409- 19) Záleţející, ze všech v sluţbě papeţské stolice jsoucích Římských úřadů. 20) 
Soudce, radní hodnostář papeţského; dvoru, úředník pro právní záleţitosti. 21) Pře běţící, totiţ pře zahájená a .nedokončená. 
22) Pravomoc, soudní moc. 23) Vedené biskupem Jaroslavem ze Sarepty. 24) Ze dne 20. prosince 1409. _25), Papeţského 
místokancléře. 26) Pět studentů strany Husovy, kteří r. 1408 Zbyňka u papeţe ţalovali (v pozn. t8). 27) Viz list 14, pozn. 6. 28) 
čtverky, listy na čtyřikrát sloţené. 29) Církevním. 30) Vyobcování z církve. 31) Obročí, roční příjmy, důchody, s některým 
duchovním úřadem spojené. 32) Jakási výhoda. 33) Knihy Viklefovy nebohoslovné. 34) Skut. ap. 17-28. 35) Řecký mudrc r. 
384 př. Kr. naroz. 36) Arabský filosof ve Španělsku r. It26-Ii98 po Kristu, velký vykladač (komentátor) spisů Aristotelových. 
37) Petrus Lombardus, círk. učenec a arcibiskup Paříţský t 1164, hlavní spis jeho, o němţ 250 výkladů jest napsáno: 
„Sententiarum libri quatuor - Moudrostí čtyři knihy' způsobil, ţe mu dáván čestný titul: Magister sententiarum=mistr 
moudrostí. Moţno, ţe zde týţ titul přikládá se Origenovi, a on ţe jest zde míněn. 38) Círk. otec v Egyptské Alexandrii, 
příjmím .,ocelivý", velice učený, který prý 6ooo spisů sepsal, nar. 185, pro své odchylky v učení pronásledovaný. 39) Viz list 77, 
pozn. 40) Jistá opatrovnická práva zakladatele kostela k tomuto, zejména právo navrhovat k potvrzení kazatele. 41) Arcibiskup 
tehdejší Jan z Jenšteina. 42) Jemuţ z příjmů kaple v náhradu mělo dáváno být ročně 9o grošů, coţ později na tři kopy zvýšeno. 
43) Církevně, zvláště papeţským potvrzením. 44) Pohanou. 

 
 

 

 



10. Lounským.
1
) 

Kolem r. 1410 

 

       Mistr Jan Hus, sluha Boţí nehodný, věřícím občanům Lounským milost a pokoj Pána 

našeho Jeţíše Krista. Třeba jsem Vás, nejdraţší, nespatřil tělesnýma svýma očima, nýbrţ 

vnitřníma, nicméně o Vaší pevné víře a lásce k Bohu a jeho evangeliu doslýchám, jak sám 

Spasitel Vás sjednotil ve víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Boţího, tak ţe Vaše svornost a 

jednomyslnost přede všemi jinými obcemi království Českého v nitru mém sloţena jest. 

Zapřísahám tudíţ Vás, nejdraţší, nechť jiţ jsem Vám osobně neznám, ale upřímný jsa v Bohu 

ku spáse Vaší, milujte se vespolek, stůjte v jednotě, nedejte se nijakým způsobem mezi sebou 

rozdělit. Neboť ona jednota, která v pravé víře základ má, Bohu spaseny zachová Vás. Bůh uděl 

Vám navzájem skrze milosrdenství své zdaru, abyste mohli vítězit nad tělem, světem a ďáblem. 

Toho, nejdraţší, dbajíce na paměti mějte, aby nepovstávaly skrze Vás ţádné rozkoly, zrady, 

nepřízně, hněvy atd. Jestli kdo mezi Vámi nezvládnutelný, a rozbrojů rozsévač, toho mezi 

sebou jako bratra obviňte. Před soudem sporů nesvádějte, neboť obě strany velkou pohromu 

berou na duši, těle i statcích. Usilujte spíše stíhat křivdy, které Bohu se dějí, neţ které Vám. V 

tom právě, ó ţel, veškerý svět bloudí, ţe lidé smrtelní více křivdu vlastní, neţ křivdu proti Bohu 

stíhat touţí. Tuto cestu Antikrist nejvíce upravuje a dobře dláţdí, především nám kněţím, kteří 

nechceme,
2
)  aby ustanovení lidská přesněji zachovávána byla neţ slovo Boţí. Hle tento kněz, 

mnich nebo prelát smilní nebo cizoloţí, ten zločin bez trestu zůstane, ale jestliţe něčemu dle 

vůle své učí, to chce, aby zachováváno bylo pod kletbou. Podobně lidé světští, jestliţe kdo 

Boha urazí, netrestají, ale jestliţe někdo řekne jim: „Páni konšelé, nespravedlivě mne 

odsuzujete", coţ dosti často se děje, tu mečem trestají, poněvadţ viní soudce z nespravedlnosti. 

Já však doufám v Pána, ţe od těchto nehod Vás osvobodí, abyste více zákona jeho ostříhali neţ 

ustanovení lidských. Ten kdyţ zachováte, nikdo Vám nebude moci škodit. Pročeţ, nejdraţší, 

dbejte těch věcí, které jsou věčné a které nikdy nehynou. Dvě zajisté jsou věci: zatracení a ţivot 

věčný. V zatracení oheň ustavičný, temnoty, trápení nesmírné a s ďábly věčné pálení. V ţivotě 

pak věčném radost dokonalá, světlo, tam ţádné bolesti ani muk a s Bohem samým a anděly 

jeho obcování. Jak sv. Pavel
3
) praví: Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce 

lidské (rozumějte tu „lidské" v plném slova smyslu) nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří jej 

milují. Blaţeni tedy budeme, dokud blaţenství onoho uţívat budeme, kde dokonalá láska bude; 

tam zajisté uvidíme, kdo jest vyobcován z církve, zatracen a zlořečen, tam všechny hříchy, nyní 

v srdci lidském utajené, najevo vyjdou, tam takové radosti a potěchy dojdeme, které nikdy 

nebudeme zbaveni, a jestliţe zde něco pro Krista vytrpíme, blaţeni budeme. Neboť kříţem a 

souţením jako zlato ohněm zkoušeni jsme mistrem, který celý svět z ničeho učinil. Blaţeni tedy 

budeme, jestliţe v dobrém aţ do konce setrváme. 

       To, nejdraţší, vědouce, ţe svět k horšímu spěje, smrt  přede dveřmi jest, a my v krátce 

odtud se odebrat máme, předně zboţně a svatě, hříchů se zřekněte, ţijte, potom o to se snaţte, 

co jest nebeského, konečně Boha z celého srdce milujte a v něj důvěřujte, poněvadţ Vás pro 

zásluhy Jeţíše Krista ve své slávě ozdobí a svého království účastnými učiní. Amen 
 
    Hus psal zboţným občanům Lounským, kterýchţ osobně neznal, poněvadţ o nich slyšel chvalitebné věci v příčině víry, 

poslušenství ke slovu Boţímu a v tom jednomyslnosti. Zdá se, ţe Lounští hned na počátku husitského hnuti k Husovi a 

jeho zásadám byli přilnuli, a ţe jiţ v r. 1410, ovládaném spory o Vikiefovy knihy, Husovi do klatby danému byli se 

naklonili. Nepochybně následovaly i v Lounech, podobně jak v Praze, bouře na prohlášení klatby nad Husem. To jest 

jisté, ţe po smrti Husově Louny náleţely k nejvěrnějším husitským (táborským) městům a ţe na počátku třicetileté války 

drţely se stavy evangelickými, načeţ ihned po bitvě na Bílé Hoře 1620 jsou vypáleny. V přítomném listě Hus Lounské 

chválí a povzbuzuje je, aby setrvali ve vzájemné lásce a svornosti hleděli spíše mstít křivdy proti Bohu, neţ proti sobě 

samým spáchané a povţdy dbalí byli ţivota věčného, který na světlo vyvede, kdo z církve vyobcován jest. 

    1) Tom. 485, Pal. 122.   2) V i. vyd. dle Palackého „chceme"; opravil dle Novotného. 3)  1Kor. 2,9 



11. Veřejný list.
1
) 

R. 1410 v červenci 

 

 

       M. Jan z Husince, svatého bohosloví bakalář
2
) zřízený, bude stát příští neděli (27. 

července) proti odsuzovatelům k obhájení knihy M. Jana Viklefa o nestvořené, blahoslavené a 

velebné Trojici. 

        M. Jakub ze Stříbra, svatého bohosloví bakalář, bude stát  v pondělí příští (28. července) o 

jedenácté hodině na katedře,
3
) aby obhájil dekalog 

4
) M. Jana Viklefa proti odsuzovatelům, 

tvrdícím, ţe jmenovaná kniha v sobě má zjevná kacířství. 

       M. Prokop z Plzně bude stát ve čtvrtek (31. července) na katedře, aby způsobem ve školách 

obvyklým v obhájení dokázal, ţe traktát M. Jana Viklefa o ideách ţádné kacířství jistě netvrdí, 

ani blud proti katolické víře brojící. 

       Zdislav z Vartenberka čili ze Zvířetic, mistr svobodných umění učení university Praţské 

bude stát od příští středy za týden (6. srpna) o 11. hodině na katedře, hotov jsa obhájit knihu M. 

Jana Viklefa pojednávající o všeobecných pojmech proti ctihodnému p. Zbyňkovi, arcibiskupu 

Praţskému a jeho mínění méně spravedlivě pronesenému a proti všem jiným jmenovaný výrok 

jakýmkoliv způsobem potírajícím. 

       M, Šimon z Tišnova, svatého bohosloví bakalář, zamýšlí v příští úterý (29. července) o 11. 

hodině, po předeslaném ohrazení víry obhájit traktát M. Jana Viklefa o dovozování předloh 

proti odsuzovatelům téhoţ traktátu a ukáţe, ţe žádné kacířství ani nějaký zřejmý blud není v 

něm obsaţen. 
 

    Ohrazení Husovo proti zamýšlenému upálení sebraných knih Viklefových, kteréţ i hmotně veliký majetek 

representovaly, nemělo výsledku, ač i universita jednomyslně proti upálení 15. června se vyslovila, v tom smyslu o 

zakročení krále poţádala a veřejnou vyhláškou 21. června učinila. Zbyněk po kratičkém otálení přikročil k spálení knih za 

hlučného zpěvu „Tě Boha chválíme" a za slavnostního zvonění dne 16. července, načeţ se uchýlil do Roudnice a odtud 

klatbu na Husa vydal (dne 18. července). 

    Hus pak a čtyři přátelé jeho ohlásili po vykonaném spálení veřejnou disputaci k obhájení některých bezzávadných (viz 

č. 9), ale spolu upálených knih Viklefových, kteráţto vykonána byla ve dnech od 27. července aţ do 6. srpna na 

universitě. Tato vyhláška s rozdělením úkolů jest v přítomném listě. 

    1) Tom. 486, Pal. 124.   2) Viz čís. 9, pozn. 7. a 8. 3) Učitelské stolici. 4) Desatero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Vladislavovi, králi polskému.
1)

 
Začátek roku 1411 

 

 

       Spasení a milost, pokoj i vítězství od Boha Otce a Pána Jeţíše Krista. Nejjasnější kníţe a 

králi vznešený! Kdyţ Oneš z Huorky, Vašeho Veličenstva poslanec,
2
) o vítězství chvály hodné 

svornosti
3
) jisté noviny přinesl, velikou v srdci mém radost způsobil, jiţ ani péro vypsat, ani 

jazyk můj není s to vyjádřit, jak by slušelo. Vím však, králi nejkřesťanštější, ţe ne Vaší 

vznešenosti moc, ale nejvyššího krále pokoje, Pána Jeţíše Krista, nepřátele a Vaší důstojnosti 

pyšné odpůrce a soky poníţila a s přemocného stolce pýchy sesadila a vyvýšila nízké, aby 

obojí, před očima samého krále pokoje moc majíce, se třásli a jeho pomoc ve svých potřebách 

vzývali a věděli, ţe není vítězství leč od něho, jejţ nikdo z lidí nemůţe přemoci a jenţ 

pokorným dává vítězství a pro pokoru konečně vyvyšuje. Neboť učil častěji říkaje: „Kaţdý kdo 

se povyšuje, bude poníţen a kdo se poniţuje, bude povýšen." Na plněno jest obojí. Kde tedy 

jsou dva meče
4
) odpůrců? V pravdě jimi jsou potřeni, jimiţ pokoušeli se drţet nízkého. Hle, 

dva napřáhli — dobrotivosti a pýchy, a mnoho tisíc zničili odporně stísněni. Kde jsou meče, 

koňové pokrytí a obrnění, ozbrojení, ve které důvěřovali?  Kde peníze bez počtu neb 

pokladové?   Zajisté všecko zmizelo.    Nevěřili zpupní, ţe chudými byli shledáni ti.. .,
5
) kteří 

zásadně neměli důvěry v Pána Jeţíše. Pročeţ, kníţe nejjasnější, o tom v mysli moudrosti Vaší 

uvaţujíce, drţte se pokory, poněvadţ sama povyšuje. Krále následujte krále pokoje Pána Jeţíše 

Krista, směřujte k míru s nejjasnějším králem Zikmundem, a bude-li sám něco chtít ve 

zpupnosti takové, to s pomocí Pána neučiní, však Vaše Veličenstvo pravé míry pokory se vţdy 

přidrţ, aby nebyla vylita křesťanská krev opětně a nevzešlo veliké nebezpečenství duší. Já však 

sluţebník Kristův neuţitečný neustanu s veškerým lidem pokorné vzývat milost všemohoucího 

Pána o svornost takovou, aby ji ráčil nejlaskavější Pán dát. Přeji si téţ, králi vznešený, z hloubi 

srdce Vaši osobu očima spatřit tělesnýma, coţ doufám, ţe Pán Jeţíš Kristus ráčí mi dát, 

dopřeje-li přispět zdaru Vašeho Veličenstva neb mého kázání, jak se mu líbí. Bůh všemohoucí 

rač Vašemu Veličenstvu pomáhat, pro spasitele našeho, prostředníka Boha a lidí, Pána Jeţíše 

Krista. Amen. 
 

     Jagello, kníţe Litevský, nabyl s manţelkou Hedvikou královské koruny Polské, kdyţ se byl dal r. 1386 pokřtít a přijal 

jméno Vladislav II. (r. 1386— 1434). K obhájení vlasti časté války míval zejména s řádem německých rytířů čili 

křiţovníků, panujícím v sousedním Prusku. Týţ byv zaloţen r. 1190 v Palestině původně k ošetřování německých 

nemocných poutníků v svaté zemi a později podle vzoru řádu Templářského jako řád rytířský zařízen s povinností boje 

proti nevěřícím, podrobil si r. 1230 počínaje po Stoletém boji pohanské Prusy, mezi nimiţ český biskup Vojtěch kdys 

smrtí mučednickou byl zahynul. Spojiv se r. 1237 s Livonskými bratřími mečovými, rytířským to řádem r. 1202 

zaloţeným za účelem rozšiřování křesťanství mezi národy severními: Livonským, Kuronským a Estonským, ohroţoval 

neustále Litvu a Polsko. Válka r. 1410 vypuknuvší vedla k veliké bitvě u Tanneberku pod Grůnwaldem nedaleko 

Královce dne 15. července, v níţ polovice celého křiţáckého vojska (40.000) i s velmistrem padla a kterouţ smrtící rána 

řádu německých rytířů zasazena byla. Té bitvy zúčastnili se ve vojsku polském následující Češi: Jan Sokol z Lamberka, 

Zbislávek, Sálavá a Jan z Jenčíkovic z Moravy a také Jan Ţiţka z Trocnova. Poněvadţ ještě téhoţ roku uherský Zikmund 

do Polska vpadl, dohodl se Vladislav s křiţovníky uzavřením míru v Toruni dne i. února 1411. Hus obdrţev zprávu o této 

rozhodné bitvě, o niţ list do Čech přinesl Ondřej z Hůrky, dopsal Vladislavovi. V něm vyslovuje svou radost nad 

dobytým vítězstvím, kteréţ připisuje moci Jeţíše Krista, jenţ pokorné povyšuje a pýchu sniţuje; napomíná krále, aby se 

drţel pokory a krále pokoje následoval a i se Zikmundem mír uzavřel, a vyslovuje ţádost, aby očima tělesnýma krále 

mohl spatřit. 

 

    1) List nově nalezený, ještě netištěný, z rukopisu Staro-Boleslavského, s nadpisem: „Mistr Jan Hus králi Polskému". 2) 

Nepochybně ku králi Václavovi.  3) Nepochybně příměří mezi bojujícími, zavřené uprostřed prosince 1410; jestliţe by se 

týkalo konečného míru Torunského, musil by list do doby po 1. únoru 1411 poloţen být. 4) Naráţka na oděv bratři 

mečových s křiţovníky spojených: na (bílém oděve měli vyšity dva kříţem poloţené meče. 5) Místo jest porušeno. 

 

 



 

13. Mistru Richardu Anglickému.
1)

 
R. 1411 po 15. březnu 

 

 

       Pokoj Kristův vzmáhej se v srdcích vašich skrze Ducha svatého, který dán jest Vám, 

nejdraţší v Kristu Jeţíši! 

     Laskavý list Tvůj, který shůry od Otce světel sestoupil, mocně roznítil srdce bratřím v 

Kristu, poněvadţ obsahuje v sobě tolik lahody, důraznosti, posily a potěchy, ţe kdyby jiná 

písma jednotlivá skrze Antikrista 
2)

 jícnem pekelným byla pohlcena, sám by postačoval věřícím 

Kristovým ku spáse. Pročeţ jeho jadrnost a sílu v mysli své uvaţuje, řekl jsem před mnohými 

lidmi v kázání veřejném, při kterém, jak odhaduji, bylo skoro deset tisíc lidí: Hle, bratří 

nejmilejší !  Jak velikou péči o spásu vaši hlasatelé Kristovi nejvěrnější mají v cizích krajinách, 

ţe ţádají celé srdce své vyliti, by mohli nás při zákoně Krista Pána zachovat. A připojil jsem: 

Hle, nejdraţší bratr náš Richard, mistra Jana Viklefa soudruh v pracích evangelických, napsal 

vám tak posilňující list, ţe kdybych neměl ţádného písma jiného, musil bych se za evangelium 

Kristovo vydat aţ na smrt; a učiním to s pomocí Pána našeho Jeţíše Krista. Tak vzplanuli věřící 

Kristovi při dopise samém, ţe prosili mne, abych jej přeloţil do jazyka našeho národa. 

       Neţ co bych měl psát Lásce Tvé a ostatním bratřím, nevím. Abych daleko učenější 

poučoval, s to nejsem, a zdaţ jsa mdlejší, mohu statečnějších ve sluţbě Kristově posilovat? A 

co bych měl říci? Slova poučná mi
 
 láska Tvá předem z úst vzala. Jediné mi zbývá, abych prosil 

a opětovně prosil o přispění slovem Tvým, a díky činím, ţe z blahoslavené Anglie skrze 

namáhání Tvé pomoci Pána Jeţíše Krista nabyly Čechy jiţ tak velikých prospěchů; a nedivné, 

ţe nejedněm vůně k smrti jest radostí, poněvadţ pro mnohé jest vůní k ţivotu věčnému. V 

takové zajisté míře nepřítel člověka koukole v království našem našil, ţe stěţí a zřídka zrno 

pšeničné se ukázalo, celé pole člověka zaujaly kopřivy, ţe nesnadno nalezena být mohla cesta 

spásy. 

       Jiţ však lid, který chodil ve tmách, uzřel světlo veliké Jeţíše Krista, poněvadţ bydlícím v 

krajině stínu smrti světlo jeho pravdy se objevilo, kterou s pomocí Spasitele našeho přehorlivě 

přijímá lid, zemané, rytíři, hrabata a prostí občané. A to jestliţe úplně sezná svaté ono Vaše 

společenstvo Anglie, radostně s plesáním srdce provolá: Vesel se neplodná, kteráţ nerodíš, 

vykřikni a zvolej, kteráţ nepracuješ ku porodu, nebo ta opuštěná mnoho má synů.
3
) 

       Věz, nejmilejší bratře,  ţe lid nechce slyšet  leč  písmo svaté, především evangelium a listy, 

a kdekoli v městě nebo ve vsi nebo ve dvoře nebo na hradě objeví se kazatel svaté pravdy, 

houfně sbíhají se lidé kněţstvem nepořádaným povrhujíce. A následkem toho zvedl se satan, 

poněvadţ hnuto jiţ ocasem samého Behemota
4
) a zbývá, aby Pán Jeţíš Kristus potřel hlavu 

jeho. Hle, ocasu jeho zlehka jsem se dotekl a otevřel tlamu svou, aby mne spolu s bratřími 

pozřel. Zuří nyní a lţivým slovem brzy kaceřuje, brzy lichotí, brzy plameny trestu zveličuje, 

rozšiřuje pochodeň bleskotu hrůzného v cizině široko daleko, ale doma neodvaţuje se temene 

mého dotknout. Neboť ještě nepřišla hodina, poněvadţ ještě nevyrval z tlamy jeho skrze mne a 

bratry mé Pán ty, které k ţivotu slávy předurčil, pročeţ naplní statečností hlasatele evangelia, 

aby samého Behemota aspoň při ocase přišlápli, dokud hlava jeho s jednotlivými údy jeho 

úplně by nebyla potřena. Toho přejeme si z duše, o to pracujeme, jak Vaše Laskavost psala, 

proto, jak píše Láska Vaše, musíme pokorně smrt vytrpět, a nesmíme vzhledem k pomoci 

všemohoucího Pána na mysli pozbývat, jeţto praví nejsvětější Pán: S ním jsem v souţení, 

vytrhnu jej a oslavím jej. Ó, nejsvětější vytrţení a oslavení! Kéţ očekáváš Richarda s bratřími, 

který mnoho jiţ souţení vytrpěl. Přijmi i mne bídného, abych byl s bratry svými, kteří zákon 

tvůj uprostřed pokolení zkaţeného a falešného neohroţeně vyznávají, vysvoboď nás ze souţení, 



poněvadţ marná jest ochrana lidská, v tobě budiţ naděje naše. K tobě nás táhni trojnásobný 

provazec, jejţ nelze přetrhnout, poněvadţ jej zhotovil Pán Jeţíš Kristus. On sám, nejmilejší 

bratře, dopřej tobě s pomocníky Tvými ţivota ve slávě nerušeného, abys mohl dlouhý čas ţít a 

ovce bloudící na cestu pravdy navracovat. Velice jsem se zaradoval a všichni, kteří milujeme 

evangelium, ţe Láska Tvá tak dobrotivou se nám osvědčila, spasitelně nás poučujíc. Pan král 

náš, všecek dvůr jeho, královna a obecný lid jsou zaujati pro slovo Jeţíše Krista. Pozdravuje 

církev Kristova z Čech církev Kristovu v Anglii ţádajíc si být účastnou vyznávání svaté víry v 

milosti Pána Jeţíše Krista. Bůh přeslavný buď odplatou Vaší, ţe s tak velkou prací nám 

chudým příklad jste dal. Pokoj Vám, který všeliký rozum převyšuje. Amen. 
 

    Mistr Richard Wyche (čti Vajč) v Londýně, „mistra Jana Viklefa soudruh v pracích evangelických", „který mnoho jiţ 

souţení byl vytrpěl", poslal Husovi a Čechům dne 8. září 1410 z Londýna list povzbuzující k vytrvalosti u víře, zvěděv 

nepochybně o boji v Praze pro Viklefovy věty vzniklém Hus o přijetí toho listu učinil v Betlémě při kázáni, na němţ prý 

asi 10.000 lidí bylo přítomno, zmínku, tak ţe posluchači vzplanuvše prosili, aby jej Hus do češtiny přeloţil. Hus také 

odpověděl. Ještě jiný list, nyní ztracený, poslal do Anglie odpovědí; adresátem byl Sir John Oldcastle lord Cobham, jenţ 

8. září 1410 Voksovi z Valdštejna dopsal. 

    V listě přítomném Hus děkuje za list tak mocný, potěšitelný a posilňující; oznamuje, kterak nejenom lid český po slovu 

Boţím nesmírně touţí, nýbrţ ţe přijímají je i zemane, rytíři, hrabata, ba i sám král, králová a všechen dvůr; připomíná 

malomocnou zuřivost hierarchie proti sobě; opakuje Richardem učiněnou zmínku o moţné smrti mučednické pro 

evangelium; a přeje Richardovi dlouhého věku, jemu i sobě ţivota věčného. 

    1) Tom. 489. 2) Protikrista, ďábla. 3) Gal 4,27  4) Behemot (egyptsky=vodní vůl) jest biblické jméno nilského hrocha 

(Jab. 40,10.), který vedle Leviatana (=krokodýla) (Job 40,20.) obrazně naznačuje lidskou hroznou velmoc. (V ţidovském 

Talmudu jest Beh. jakýsi báječný, ohromný býk, který na počátku byl stvořen.) Zde znamená netvor ten hrozivou velmoc 

papeţské hierarchie, zosobněné v papeţi a nejblíţe v arcibiskupu Zbyňkovi. Jen ocasu jeho lehce se bylo dotknuto a jiţ 

zuří, jen odpor ve věci nepatrné, ač spravedlivé, totiţ v příčině Viklefových spisů, ale to má hrozné následky: upáleni 

spisů Viklefových a vyhlášení klatby nad Husem, jakoţ i interdiktu nad Prahou. Zde jest míněno buď stíţení klatby 

Zbyňkem dne 24. září 1410, anebo klatba papeţská v únoru 1411 pro osobní nestání v Římě, tedy pro neposlušnost, 

(nikoli pro kacířství) pronesená a 15. března ve všech kostelích Praţských kromě dvou vyhlášená. Ale přes to neodvaţuje 

se velmoc Husovi na hlavu sáhnout a Hus nepřestává dále v Betlémě kázat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Jakémusi kazateli.
1)

 
R. 1411 na počátku 

 

 

       Spasení a milost od pána Jeţíše Krista. Váţený pane a otče ctihodný! Velmi jsem se potěšil 

z listu Vaší otcovské lásky a více při srovnávání jsem nabyl statečnosti, abych pro zákon Jeţíše 

Krista aspoň po nějaké stopě předchůdcův otců bojoval. Nejsem zajisté, ó běda! Hodným 

nalézán utrpení, kteráţ svatí otcové pro Pána nesli, avšak jako psík musím vyhledávat stopy 

starých, po nichţ oni lovení ďáblovu unikli. Vy, jako lev, otče, předem kráčejte, já jako psík, 

jestliţe kterým způsobem budu moci, následovat budu jako otce syn, abychom marností světa 

stejně unikli majíce za vůdce pána Jeţíše Krista... .
2
)  Buďte zdráv v pánu Jeţíši Kristu. 

       O věci mé stala se pře v kurii 
3
) mezi kardinály. A kardinál de Columna, soudce můj, velmi 

se hněvá, ţe listiny
4
) neseny jsou do Čech, o tom ţe ... skrze usnesení mistrů, kteří tenkrát byli 

v Bononii, odkud jsem měl psaní jak na sebe tak na pana Mikuláše .. .
5
) ţe by dobré bylo, aby 

srovnal král věc aneb abych v celku svěřil záleţitost kardinálu de Columna, poněvadţ, mistr 

Marek
6
) učinil návrh před papeţem, aby jinému kardinálu záleţitost svěřil.

7
) 

 
    Apelace Husova (viz č. g), jakoţ i celá jeho rozepře s arcibiskupem Zbyňkem, jest papeţem Janem XXIII. kardinálovi 

Odonovi z Kolonny (de Columna) do rukou dána; tento vydal 25. srpna 1410 obsílku na Husa, poručil Zbyňkovi, aby ve 

smyslu buly Alexandrovy postupoval. Král Václav, kterýţ krátce před tím 12. září v dopise blahopřejném k papeţi kaple 

Betlémské a Husa se byl ujal, coţ i králová a mnozí páni zvláštními dopisy byli učinili, psal opětně 30. září papeţi v témţ 

smyslu; spolu dopsal kardinálovi z Kolonny, rovněţ králová Ţofie psala papeţovi i kardinálům. 

    Také Hus poslal písemnou ţádost k papeţi, aby byl osobního se dostavení zproštěn, spolu poslal do Bononie, kde papeţ 

sídlil, tři zástupce své, v čele mající Jana z Jesenice, jenţ si dal dne 25. listopadu od děkana tamní bohoslovné fakulty, 

Tomáše z Udine a spolu převora dominikánů v Bononii, vystavit vysvědčení, potom do Čech odeslané (anebo to byl 

veřejný notářský spis), ţe bohoslovná fakulta v srpnu odepřela schválit pálení knih Viklefových, čeho se u ni Zbyňkův 

posel Jaroslav biskup domáhal. 

    V této době, asi na počátku r. 1411 před vydáním klatby na Husa pro nestání (v únoru 1411), jest psán přítomný 

neúplný list. V něm odpovídá Hus na povzbuzující dopis nějakého vynikajícího kazatele, v jehoţ a předchůdců šlépějích 

chce chodit a pro zákon Kristův bojovat; v doušce zmiňuje se o tom, ţe se kardinál z Kolonny hněvá pro dopisy z 

Bononie do Čech poslané. 

 

    1) List nově nalezený, ještě netištěný, z rukopisu StaroBoleslavského, s nadpisem: „Mistr Jan Hus jakémusi kazateli". 

2) Tu chybí 6—7 řádků, které zúmyslně vymazány jsou. 3) U dvora papeţského v Bononii. 4) Mezi nimiţ vysvědčení z 

bohoslovecké fakulty Jesenicem vyţádané. 5) Nepochybně Mikuláš Augustinův čili Bohatý, řečený jinak z Egerberka a z 

Okoře, anebo Mikuláš z Prahy, nejvyšší písař zemský, přívrţenec strany Husovy, mající veliký vliv na krále, kteréhoţ 

plně uţil v příčině navrácení vysokého učení Praţského národu českému. 6) Marek z Hradce, profesor filosofické fakulty, 

přítel Husův, právní zástupce oněch pěti studentů strany Husovy, jejichţ odvolání k papeţi u dvora papeţského odevzdal 

(viz úvod č. g). 7) Viz Tom. 489, Pal. 127, 131. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Jakémusi mnichu.
1)

 
R. 1411, 18. ledna 

 

 

       Spasení a milost od Pána Jeţíše Krista. Nejmilejší bratře v Jeţíši Kristu! Základním 

pravidlem knězi, pokud se týká majetku věci nějaké a obzvláště těch, kteří sliby řeholní sloţili, 

jest mít vše společným podle místa ve Skut. II.: „Měli všecky věci obecné." A z toho odvodil 

blah. Augustin 
2
) a vloţil do svého pravidla řádového tuto větu: „To nařizujeme, abyste 

zachovávali, kteří v klášteře umístněni jste", a níţe: „abyste neříkali, ţe nějaký osobní majetek 

máte". Rovněţ Řehoř 
3
) ve třetí z rozmluv ku konci nechává mnicha bratra Justina asi tři zlaté 

peníze na smetišti pohodit a poručil bratřím, aby řekli; „Peníze tvé buďte s tebou na zatracení." 

Téţ svatý Benedikt 
4
) ve svém pravidle (řeholním) praví: ,,Ať nikdo neosobuje si něco dávat 

nebo přijímat, aniţ mít osobní majetek, naprosto ţádnou věc, ani knihu, ani obrazy, ani rytinu, 

vůbec dokonce nic, co nedopouští tělo a vůli svou mít ve vlastní moci. Všecko všem společné 

jest, jakoţ psáno jest: Aniţ kdo co z těch věcí, kteréţ měl, svým vlastním být pravil. Rovněţ 

Basilej
5
) ve svém pravidle (řeholním) takto praví: „Praví-li kdo, ţe něco jemu osobně patří, 

odcizuje se od vyvolených Boţích a lásky Páně, který slovem učil a skutkem naplnil a ţivot za 

přátele své poloţil." Rovněţ sv. Jan Kassijský
6
) píše papeţi Kastoriu o ustanoveních svatých 

otců, ve čtvrté knize pravidla svého (řeholního) takto praví: „Také v jiných klášterech, ve 

kterých leccos z míry shovívavě se trpí, vidíme, ţe tohoto pravidla nejpřísněji se dbá, aby ani 

slovem neodváţil se nikdo něco sobě osvojovat, a aby bylo velikým proviněním, jestliţe by 

mnich z úst svých vypustil: „Má kniha, mé obrazy, má rytina, můj šat, mé střevíce, moje kápě"; 

za to ovšem náleţitým pokáním zadost učinit by musil, jestliţe náhodou nějakou z ukvapenosti 

nebo z nevědomosti nějaké takové slovo z úst jeho by vyšlo". Rovněţ blah. František
7
) ve svém 

pravidle (řeholním) takto ustanovil: „Řád a ţivot bratří menších tento jest: „Sv. evangelium 

Pána našeho Jeţíše Krista pevně zachovávat ţivotem bez vlastního majetku v poslušnosti a 

cudnosti"; a níţe v prostřed předpisu: „Bratří, nic sobě nepřivlastňujte, ani domu, ani místa, ani 

některé věci, nýbrţ jako cizinci a příchozí v tomto světě
 
 o chudobě a poníţenosti Pánu 

slouţíce, ať důvěrně chodí po almuţně." Tak píše v onom pravidle. V stejném smyslu mluví bl. 

Jeroným
8
) v listě k Heliodorovi, rovněţ bl. Bernard

9
) v knize k papeţi Eugenu, rovněţ bl. 

Augustin o úkolu mnichů, rovněţ sv. Tomáš v knize traktát mnichů. Téţ jsem četl, ale nevím 

místo, kde praví bl. Bernard: „Mnich mající groš, nestojí za groš". A kdyby ţádný z těch nic 

nepravil, slib kaţdého mnicha váţe. Prosím, jestliţe naleznete někde něco k téţ věci se 

táhnoucího, abyste mi zaslal. Prosím také, abyste pozdravoval pana opata a abyste bratra 

Ondřeje, doručitele tohoto listu, přijal milostivě, a jestliţe bez nesnází moci budete, podporoval 

pro Boha, aby zůstal s vámi. Buďte zdráv v Kristu. To jsem napsal, jak se mi namanulo, jestliţe 

více se nahodí, někdy psát budu. 
 
    Hus posílá tento přátelský list, psaný buď 1411 v neděli na den Prisky anebo 1412 v neděli před Priskou, mnichu 

neznámého jména a na neznámém místě, a podává mu v něm, nepochybně na ţádost jeho, vysvětlení ze spisů církevních 

otců o tom, ţe knězi řádoví osobního majetku nemají mít, tedy pravidla bratří všeho se zříkajících. Doručitelem listu jest 

jakýsi Ondřej, kněz, za něhoţ se Hus přimlouvá, aby v dotčeném klášteře do řehole laskavě byl přijat; tento Ondřej byl 

nepochybné mladý kněz, o němţ ničeho nevíme, a sotva jest to týţ Ondřej, který spolu s Matějem Janovským r. 1389 byl 

vyšetřován a souzen. List jest nepřímým dokladem, ţe Hus mnichy vůbec neměl v nenávisti, nýbrţ toliko mnichy 

nepořádné. 

 

    1) Tom. 82.—138.   2) Nejvýznamnější z církevních otců západní církve, biskup v Hipponě africkém, narozen 353, 

sepsal mnoho spisů.   3) Řehoř L, papeţ 590—604, opravil značně klášternictví. 4) Benedikt z Nursie, nar. 480, zakladatel 

mnišství na západě. 5) Basilej Veliký, naroz. 329, biskup v Cesarei, otec a uspořadatel všech mnišských řádů ve východní 

a západní církvi. 6) Jan Kassijský, t 432, zavedl ţivot klášterní v jiţní Francii. 7) František z Assisi, nar. 1182, zakladatel 



řádu Františkánského čili bosáckého. 8) Jeroným, vynikající latinský církevní otec, nar. 340, překladatel Biblí do latiny, 

tak zvané Vulgáty, zaloţil v Betlémě klášter pro mnichy a jeptišky. 9) Bernhard z Clairvaux (Klervó), nar. 1091, opat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Janu Bradáčkovi a Krumlovským.
1)

 
R. 1411, 25. května 

 

 

       Spasení a milost od Pána Jeţíše Krista! Nejmilejší! Uslyšel jsem o zkormoucení vašem; 

nuţ radujte se, ţe v pokušení rozličná jste upadli ku zkoušení stálosti vaší. Já, nejdraţší, 

především počínám být pokoušen, ale v tom radost shledávám, poněvadţ pro evangelium jsem 

kacířem nazýván a do klatby dáván jako člověk zločinný a neposlušný. 

       Neţ k rozmnoţení radosti mé přichází mi na mysl ţivot a slovo Kristovo a slovo apoštolů; 

neboť obsaţeno jest ve Skut. v kap. IV., Jak Annáš, kníţe kněţské a Kaifáš a Jan a Alexander a 

kteříţ  byli z pokolení biskupského, povolavše apoštoly přikázali jim, aby nikoli nemluvili ani 

neučili ve jménu Jeţíšově. Petr však a Jan odpovídajíce řekli jim: Jestli to spravedlivé před 

obličejem Boţím, abychom vás více poslouchali neţ Boha, suďte! Neboť my nemůţeme 

nemluvit toho, co jsme viděli, a slyšeli. A opětně, kdyţ titíţ knězi nařizovali, aby nekázali, řekli 

ve Skut. v  kap. V.: Více sluší poslouchat Boha neţ lidí. A na tomto výroku přestali pohané, 

ţidé a kacíři, přiznávajíce, ţe Boha nade všecko jest poslouchat.  Neţ, ó ţel! Přívrţenci 

Antikristovi vzhledem k onomu pravidlu jsou zaslepeni, ne však svatí apoštolově a praví 

učedníci Kristovi. Pročeţ blah. Jeroným
2
) v listu k Efezským praví: Jestliţe pán nebo prelát 

poroučí to, co není proti víře, nebo odporné písmu svatému, podrobuje se jemu sluţebník; pakli 

protivné nařizuje, ať více poslouchá pána duše neţli těla. A níţe říká: Jestliţe dobré jest, co 

nařizuje císař, vyplň vůli rozkazujícího; pakli zlé, odpověz: Sluší Boha více poslouchat neţ lidí. 

Rovněţ Augustin
3
) v Kaz. 6. o slovech Boţích: Jestliţe to rozkazuje moc úřední, co bys neměl 

činit, tu zajisté nedbej moci té z bázně před mocí vyšší. Pozoruj pouze stupně důstojností 

lidských. Jestliţe by něco rozkázal náměstek, zdaţ má se to vykonat, jestliţe v odporu s 

místodrţitelem to nařizuje? A opět, jestliţe by něco sám místodrţitel nařídil a něco jiného 

nařizoval císař, zdaţ vznikne pochybnost, ţe onoho nedbat a tomuto slouţit třeba? Tudíţ 

jestliţe něco jiného rozkazuje císař neţ Bůh, nutno onoho nedbat a poslouchat Boha. Mocnosti 

tedy ďábelské nebo lidské tedy na odpor se stavíme, kdyţ něco proti Bohu zavádí, v čemţ 

zřízení Boţímu neodporujeme, nýbrţ ho posloucháme. Tak totiţ Bůh nařídil, abychom ve zlém 

neposlouchali moci niţádné. Tak píše Augustin. V témţ smyslu říká Řehoř
4
) v poslední knize 

mravouky: Vědět, více, třeba, ţe nikdy z poslušnosti zlo nemá pácháno být. Rovněţ bl. 

Benedikt
5
) ve kterémsi listě praví: Páchat jakékoli zlo, byť na rozkaz něčí, jisto jest, ţe není 

poslušnost, nýbrţ neposlušnost. Podobně se vyslovuje bl. Isidor, 
6
) a sice čteme v Úvaze XI. 33; 

Jestliţe ten, kdo v čele jest, učiní něco, co jest proti Pánu, nebo činit rozkáţe, nebo jestliţe 

pomine to, co psáno jest, nebo opomíjet nařídí, jest mu uvést výrok svatého Pavla, jenţ říká: 

Bychom pak i my neb anděl s nebe sstoupil i kázal vám mimo to, coţ jsme vám kázali, proklet 

buď; a dále: Brání-li vám kdo v tom, co od Pána nařízeno jest, nebo opět poroučí-li, aby konáno 

bylo, co Pán konat zbraňuje, proklet buď všem, kteří milují Pána. A dále: Ten, kdo v čele jest, 

jestliţe mimo vůli Boţí nebo mimo to, co v písmu svatém zjevně se nařizuje, praví něco nebo 

přikazuje, jako křivý svědek před Bohem nebo svatokrádce brán buď. 

       Z toho patrno jest, ţe ti, kteří zbraňují kárat, jsou křiví svědkové a svatokrádci a následovně 

od Pána v klatbu dáni dle výroku proroka klatbu pronášejícího: Prokletí, kteří se odchylují od 

nařízení tvých. A co se týká mého případu, Jeroným
2
) k Rustikovi, biskupu Narbonskému, 

praví: Ať nikdo proto v biskupů závistí z pokušení ďábelského pocházející se nenadme, ať se 

nehorší, jestliţe by řasen kněţí lid povzbuzovali, jestliţe by v kostelích kázali, jestliţe by, jak 

praveno, lidu ţehnali, neboť jestliţe by někdo mně v tom bránil, toto IISir bych řekl: Kdo 

nechce, aby knězi činili to, co jim od Boha přikázáno jest, ať stanoví, co vyšší jest neţli Kristus. 

Rovněţ Běda
7
) se vyjadřuje o slovech: „Naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní; odvaţte je a 



přiveďte ke mně. A optal-li by se vás kdo, proč je odvazujete, tak dítě jemu: Protoţe Pán jich 

potřebuje"; praví pak: Tu mysticky
8
) přikazuje učitelům, jestliţe by něco překáţelo, jestliţe by 

někdo bránil hříšníky z pout hříchů vyprošťovat, skrze vyznání víry k Pánu přivádět, aby 

nicméně od kázání neustali, nýbrţ vytrvale namítali, ţe Pán lidí takových k zbudování církve 

své potřebí má. A kdo by mohl všecky výroky svatých sepsat, které vesměs učí poslouchat 

Boha více neţ lidí. A naproti tomu staví tyranové slova Mat. v kap. 23. Cokoli by rozkázali 

vám, čiňte. Ale těm ihned ústa zacpává následující zákaz, jenţ praví: Ale podle skutků jejich 

nečiňte. Pročeţ v kap. 24. knihy Mojţíšovy praví Bůh:    Učiníš všecko, jak učit budou vás 

knězi Levitové, jakoţ přikázal jsem jim. Hle, chce Pán; aby poslušností povinný poslušný byl 

přikázání jeho. Pročeţ říká  Petr  2,18.: „Sluţebníci poddáni buďte ve vší bázni pánům svým"; a 

níţe říká: „také zlým"; ale daleko budiţ, aby kdo poslouchal zlých, jako by poslouchal ďábla. 

Vůle tedy Boţí učí i písmo, ţe toliko ve věcech dovolených poslouchat jest vyšších.  Na to 

spoléhaje raději jsem volil v kázání více poslouchat Boha neţ papeţe aj arcibiskupa a ostatních 

zřízenců, protivících se slovu Kristovu: Jděte do všeho světa atd. Toto poznamenal jsem, abyste 

dovedli na odpor se postavit psům ďábelským. 
 

     Jan Bradáček, Bradáč nebo Bradatý, jest snad totoţný s Ţeleznou Bradou nebo s Janem Ţelezným v jiných listech (č. 

60, 63, viz také 89). Byl nepochybně knězem (Hus ho nazývá bratrem), a to v Krumlově a připojil se nepochybně k 

průvodu, provázejícímu Jana Husa do Kostnice. Zde byl očitým svědkem soudu a sepsal krátkou zprávu o odsouzení a 

smrti Jana Husa. Hus byl mu na kaţdý způsob dobrým přítelem a jevil v Kostnici o něho otcovskou starostlivost, 

poněvadţ, jak se zdá, se v Kostnici pro Husa nalézal v nebezpečí, čemuţ nasvědčuje i Husova připomínka v listě 89., ţe 

nechtěl dbát rady svých přátel, coţ se asi na cestu jeho do Kostnice vztahuje, nebo na jiný případ v Kostnici, kterýmţ se v 

nebezpečí dostal, jestliţe tato poslední připomínka neplatí Jeronýmovi Praţskému. Nejbliţší příčiny k sepsání přítomného 

listu „v děti Urbana, v druhý den prosebný", totiţ jakého druhu by to „zkormoucení" Krumlovských bylo bývalo, 

neznáme; snad přicházelo ono z panujícího tu rodu Roţmberského a jistě šlo tu o víru nebo církevní poslušenství. Hus 

marně se odvolav k papeţi (viz č. g a 14) jest do Říma předvolán a pro nedostavení se v únoru 1411 komisí kardinálskou 

nově pro jeho při zřízenou a kard. Florentinským, Frant. Zabarellou, vedenou v klatbu dán, kteráţ dne 15. března 1411 v 

Praze arcibiskupem jest prohlášena a ve všech kostelích s kazatelen ohlášena, vyjma dvou, v kterých faráři to učinit ode-

přeli. Ale Hus toho všeho nedbal a dále v Betlémě kázal. V přítomném listě vykládá, proč takové neposlušnosti k 

církevním představeným se dopustil, poslouchaje v tom Boha, více neţli papeţe a arcibiskupa; povzbuzuje Krumlovské i 

sebe slovem a příkladem Kristovým, jakoţ i výroky církevních učitelů, kteří mu za pravdu dávají. 

 

    1) Tom. 491. Pal. 132. 2) Viz č. 15. pozn. 8. 3) Viz list 68. pozn. 8. 4) Viz č. 88. pozn. 5. 5) Viz č. 15. pozn. 4. 6) 

Náčelník kláštera v Pelusii egyptském, nar. 370. 7) Příjmím „ctihodný", mnich v Anglicku, nar. 674. 8) Tajemně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Janu XXIII, papeži Římskému.
1
) 

R. 1411, 1. září 

 

 

       Povinnou poslušnost, jeţ osvědčovat se má církvi Jeţíše Krista a nejvyššímu jejímu knězi, 

vyznávám. Ochoten jsa vţdycky kaţdému, kdo toho si ţádá, k uspokojení vydat počet z té víry, 

kterou chovám, vyznávám srdcem čistým, ţe Pán Jeţíš Kristus jest pravý Bůh a pravý člověk, a 

ţe všecek zákon jeho tak pevnou pravdu obsahuje, ţe ani jediná literka ani jediný puntík jeho 

klamat nemůţe, potom ţe jeho svatá církev tak pevně zaloţena jest na pevné skále, ţe brány 

pekelné nemohou jí nijak přemoci, a poněvadţ hotov jsem v naději k její hlavě Pánu Jeţíši 

Kristu raději trest hrozné smrti podstoupit neţli všetečně něco jiného mluviti nebo tvrdit, co by 

bylo na odpor vůli Kristově a jeho církve, na základe tom věrně, pravdivě a pevně ujišťuji, ţe 

od protivníků pravdy nepravě jsem u stolice Apoštolské byl obviněn. Křivé najmě ţalovali
2
) a 

ţaluji, ţe jsem učil lid, ţe ve svátosti oltářní zůstává podstata chleba hmotného, křivě, ţe kdyţ 

se pozdvihuje hostie, tu jest tělem Kristovým, a kdyţ se poloţí, tu není; křivě, ţe kněz ve hříchu 

smrtelném platně nepřisluhuje; křivě, aby páni kněţstvu odňali statky časné, aby desátků 

neplatili; křivě, ţe odpustky nic nejsou; křivě, ţe jsem radil mečem hmotným kněţstvo 

odpravit; křivě, ţe jsem kázal, nebo se drţel nějakých bludů neb nějakého bludu neb nějakého 

kacířství, nebo ţe sváděl jsem lid s cesty pravdy jakkoliv; křivě, ţe příčinou jsem byl, ţe někteří 

mistři němečtí vyhnáni
3
) byli z Prahy, kdeţto sami nechtíce se drţet základního privileje 

vysokého učení Praţského a ti chtíce poslouchat rozkazů dovolených nejjasnějšího vladaře a 

pána, pana Václava, krále Římského, stálého říše mnoţitele a krále Českého, myslíce, ţe bez 

jich přítomnosti nemohla by obstát universita Praţská, odešli, ač jich nikdo nevyháněl, do vlastí 

svých, nebo kam se jim líbilo. Vyznávám pak, ţe z rozhodnutí nejdůstojnějšího v Kristu otce 

pana Zbyňka odvolal
4
) jsem se ku stolici Apoštolské a dále ze sporů, které na základě 

nepravého vyšetření od svaté stolice Apoštolské zavedeny byly. Nesprávně totiţ protivníci 

pravdy, cti své a spásy nepamětlivi, stolici Apoštolské udali, ţe v království Českém v městě 

Praze a v markrabství Moravském bludy se vylíhly a kacířství, a ţe srdce mnohých lidí tak 

nakazily, ţe pro mnoţství těch, kteří takovými bludy jsou nakaţeni, nutno by bylo prostředku 

nápravného uţiti. Křivě konečně udali, ţe kaple Betlémská jest místem soukromým, kdeţto ona 

jest místem od úřadu biskupského za obrok církevní potvrzeným, a shoření její úctě Boţí v lidu 

poněkud by ujmu učinilo, prospěch duší umenšilo, pohoršení zavinilo a lid proti bouračům 

nemálo popudilo. Neţ předvolán
5
) jsa osobně k Římské kurii, chtěl jsem pokorně se dostavit, 

ale poněvadţ o mou smrt bylo ukládáno jak v království, tak mimo království především od 

Němců, proto na radu mnohých jsem soudil, ţe ţivot na smrt vydávat bylo by pokoušením 

Boha, kdyţ prospěch církve toho nevymáhá. Pročeţ neuposlechl jsem osobně,   nýbrţ obhájce a 

zástupce  
6
)  jsem určil, chtěje svaté stolice Apoštolské poslušný být. Z té příčiny, nejvyšší 

Kristův náměstku, milost Vaší Svatosti pokorně vzývám, abyste mne ráčil skrze milosrdenství 

Boha všemohoucího osvobodit milostivě od ospravedlnění osobního a ostatních dalších 

následků, poněvadţ prostřednictvím nejjasnějšího vladaře a pána, pana Václava Římského a 

Českého krále, a prostřednictvím nejdůstojnějších otců a vznešených kníţat Václava, patriarchy 

Antiochenského, pana Konráda, biskupa Olomouckého, vznešeného kníţete pana Rudolfa, 

vévody Saského, svaté říše volence, prostřednictvím ostatních kníţat, baronů a pánů, 

prostřednictvím vysokorodého pana Ctibora, vyslance nejjasnějšího vladaře a pána, pana 

Zikmunda, krále Uherského, s nadřečeným nejdůstojnějším otcem v Kristu úplně jsem 

vyrovnán. Neboť nabízel jsem se k zodpovídání všech i jednotlivých námitek, téţ odvolávaje se 

k veškerému posluchačstvu svému, ţe chtěl by, jestliţe by něco proti mně dovezeno bylo, třeba 

ohněm hranice dát se napravit, kdyţ bych neustoupil. A hotov jsem dnes před universitou 



Praţskou a před veškerým shromáţděním prelátů účet vydat o námitkách, kdyţ by někdo proti 

mně povstal. Ale aţ dosud nikdo nechce odpůrnictví převzít, aby k stejné pokutě zavázal se dle 

kanonických ustanovení. Psáno v Praze vlastní mou rukou na den svatého Jiljí. 

Mistr Jan Hus, Svatosti Vaší kněz nejmenší. 
 
    Arcibiskup Zbyněk nejsilnější prostředky své proti Husovi vyčerpal (prohlášení klatby nad Husem r. 1409, r. 1410 dne 

18. července nad ním a přívrţenci jeho, r. 1410 dne 24. září ztíţení klatby, r. 1411 v únoru, pokud se týká 15. března, nad 

ním a v květnu 1411 nad purkmistry měst Praţských a Prahou v interdikt danou, k čemuţ později 1412 ztíţení klatby 

přidáno), avšak nemělo to přece ţádoucího, ba ţádného výsledku. Nejen Hus kázal dále, nýbrţ i v mnohých kostelích 

konala se bohosluţba přes interdikt obvyklým způsobem. Lid se postavil na stranu Husovu i vláda. Někteří faráři, kteří 

interdiktu šetřili, byli přinuceni Prahu opustit. To vše přimělo Zbyňka k tomu, ţe na radu královského dvoru k smíru s 

Husem se naklonil. Dne 3. července (1411) dohodly se obě strany, ţe se rozsudku nestranného soudu podrobí. Soud tento 

záleţel z desíti členů. Zasedali v něm tři páni: Rudolf, kurfirst saský, hrabě Stibor ze Stibořic (zástupce Zikmundův) a pan 

Lacek z Kravař, nejvyšší hofmistr; pak královští radové: tři preláti, a sice Václav patriarcha Antiochenský, Konrád, 

biskup Olomoucký, Sulka, probošt Chotěšovský, a čtyři úředníci: Václav z Donína, Bohuš, komandér řádu Johanitů v 

Manětíně, Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíku, král. mincmistr a Mikuláš z Okoře na Voţici čili z Prahy, nejvyšší písař 

zemský. Tento soud vynesl dne 6. července rozsudek toho smyslu. Narovnání mezi králem a arcibiskupem na jedné straně 

a mezi arcibiskupem a Husem na druhé straně staň se za následujících podmínek: arcibiskup pokoř se před králem, pošli 

do Říma list s ujištěním, ţe v Praze, v Čechách a na Moravě ţádných bludů nezná, ţe se s Husem a universitou na 

přímluvu královu úplně dorozuměl, spolu s prosbou k papeţi Janu XXIIL, aby všechny v Říme proti Husovi vyřčené 

rozsudky byly zastaveny, zejména od rozkazu osobního se jeho dostavení do Říma upuštěno. Naproti tomu král pomstí 

všecky bludy a neřády, navrátí odňaté zboţí kněţím." Obě strany k tomuto narovnání přistoupily, aspoň ochotu k 

přistoupení projevily, ale Zbyněk odeslání listu k papeţi zadrţel, a posléze dne 5. září úplně od ujednání a narovnání 

odstoupil, pravě, ţe pro čest a svědomí podmínky nemůţe přijati, zejména onen list papeţi s takovým obsahem poslat. 

Hus pak před tím ještě, totiţ dne 1. září učinil v Karolinu před rektorem a universitou veřejné vyznání víry na osvědčení 

své pravověrnosti, při tom zamítl některá proti sobě pronesená obvinění. Téhoţ dne i. září poslal papeţi Janu XXIII. 

přítomný list, universitní pečetí opatřený, který s oním v Karolinu čteným vyznáním víry téměř doslovně stejného znění 

jest. Hus tvrdí, ţe neodstupuje od učení Kristova a jeho církve a ţe to, co doneseno bylo papeţi o něm od nepřátel jeho, 

čiré jsou pomluvy; vykládá, ţe byv do Říma předvolán, pro úklady nepřátelské neuposlechl, nýbrţ zástupce své do Říma 

poslal a prosí, by této povinnosti zbaven byl. 

 

    1) Pal. 137. Tom. 496. 2) V ţalobě farářů Praţských z r. 1409, viz také úvod č. 70 o výslechu v příčině té v Kostnici. 3) 

Viz č, 3.  4) Viz č. 9.  5) Viz č. 14.  6) Jana z Jesenice, právníka a dva bohoslovy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Veřejný list.
1)

 
R. 1411, 13. září 

 

 

       Poněvadţ jakýsi příchozí, Jan Stokes z Anglie, licenciát, pod předpisy university 

Kambrajské (ustanovený), pobyt v této domovině maje tvrdil, ţe kdokoliv by knihy M. Jana 

Viklefa četl anebo jimi bedlivě se obíral, i kdyby byl jakékoliv povahy anebo v dobré víře 

vkořeněn, prodlením času v kacířství upadne: proto M. Jan Hus z Husince, svatého bohosloví 

bakalář zřízený, k jasné zřejmosti, zda bude moci jmenovaná věta v pravdě obstát, vymezí ji v 

neděli před pozdviţením sv. Kříţe (13. září) o hodině XVIII. Pročeţ nyní jmenovaného 

licenciáta vyzývá, k obhájení svých výroků, aby jmenovaného dne a hodiny, jestliţe o to dbá, 

aby mu nějaká víra dána byla, do čítárny řádných disputací se dostavil. 
 

    V září 1411 přibyl do Prahy s poselstvem krále Anglického Jindřicha na cestě k Zikmundovi Jan Stokes, 'licenciát v 

právech, jehoţ mistři čeští k vůli Víklefovi ráno navštívili a se svolením rektora do koleje Karlovy na odpoledne pozvali. 

Stokes pozvání zamítl a vyslovil se uráţlivě o Viklefovi a Češích. Pročeţ se k němu dostavilo k vůli obhájení cti země 

České několik mistrů s veřejným notářem a otázali se ho, zda chce stát v řečech svých, při čemţ učinil výrok, ţe kaţdý, 

kdo by Viklefovy spisy četl neb studoval, kacířem se stát musí. 

    Následkem toho dal Hus na dvéře bytu Stokesova přibít vyzvání k veřejné disputaci o tomto jeho výroku dne 13. záři 

K tomu odpověděl Stokes jinou veřejnou vyhláškou na dveřích kostelních dne 13. září přibitou, vymlouvaje se všelijak, 

odepíraje přijít a zve Husa do Paříţe neb Říma k disputaci s dodatkem, neměl-li by na cestu, ţe mu chce dát. Hus pak za 

nepřítomnosti Stokesovy svou disputační řeč (nám ve spisech jeho zachovanou) vykonal, v níţ řekl, „ţe by Viklef 

kacířem byl, tomu nevěřím, toho nepřiznávám, ačkoliv to přímo také nemohu vyvrátit; ale poněvadţ v tom, co jistě 

nevím, o bliáním vţdy to nejlepší myslit mám, naději se, ţe náleţí k těm, kteří spaseni budou", k čemuţ šest důvodů 

přidal. V přítomném listu jest ona vyzývající veřejná vyhláška Husova. 

 

    1) Tom. 504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Sboru kardinálů církevních.
1)

 
R. 1411, v září 

 

 

       Poddanost pokornou se vší úctou k rozkazům Vašim (osvědčuji). Otcové v Kristu 

nejctihodnější, kteří apoštolů ráz máte, jeţto jste postaveni jako mohutná světla, která ozařovat 

mají jednotlivé krajiny světa, a jeţto jste nadáni mocí, ţe můţete shlazovat nepravosti světa, 

vychvacovat duše z jícnu satanášova a potlačeným ve jménu Kristově přispívat, v ochranu 

Vašich Veledůstojností pokorně se skláněje utíkám, nemoha unést tíţe břemena na mne 

vloţeného, které na mne ubohého nalehlo, především odtud počátek majíc, ţe v době odpadnutí 

od Řehoře XII. přidrţet se svatého sboru kardinálů pro jednotu církve účinně jsem radil 

kníţatům, zemanům a pánům, a kněţstvu i lidu vytrvale jsem kázal. 
2
) Pročeţ nejdůstojnější 

otec v Kristu pan Zbyněk, arcibiskup Praţský, tehdy protivník svatého sboru kardinálů, všem 

mistrům vysokého učení Praţského, kteří se přidali ku svatému sboru, ale obzvláště mně 

zejména dav přibiti na dvéře kostelní svůj výnos, zakázal vykonávat všecky úkony kněţské ve 

své diecési, za příčinu udávaje, ţe mistři vysokého učení Praţského špatně jsouce poučeni 

odpadli od nejsvětějšího otce v Kristu Řehoře XII. a od poslušenství stolice Apoštolské. 
3
) Ale 

výsledek schvaluje jednání, to konečně se osvědčilo, neboť usnesením skončeného sněmu 

Pisanského 
4
) pohnut jsa schválil z vlastního popudu odpadnutí mistrů. Toť obţaloby mé a 

obvinění mého původní počátek! Ale poněvadţ nadřečený svatý sbor kardinálů tehdy sliboval, 

ţe přívrţencům svým mnohých dobrodiní poskytne, tudíţ slib učiněný v paměti maje a pevně 

věře, ţe v platnosti trvá, jeţto jest slibem sloupů církevních, na kolenou prose vzývám 

dobrotivé Důstojnosti Vaše, abyste na mne ubohého očima dobrotivýma shlédnout ráčili a 

osvobodili mne laskavým přispěním svým od osobního ospravedlnění 
5
) a ostatních s 

ospravedlněním tím souvisících obvinění. Neboť za svědka beru Jeţíše Krista, ţe nevinen jsem 

v těchto věcech, ze kterých mne protivníci ţalují. 
6
)  Hotov zajisté jsem před vysokým učením 

Praţským a přede všemi preláty a vším lidem svého posluchačstva, k němuţ se odvolávám, o 

víře, kterou v srdci chovám, slovem i písmem vyznávám, byť i trest ohně po rozsudku mne 

stihnout měl, plný a jasný účet učinit. O  kterémţto pak vyznání 
7
) listiny veřejné se svědectvím 

university Praţské nejzboţnější Veledůstojnosti Vaše úplně zpraví. Psáno atd. 
 

    Současně s listem k papeţi (č. 17) napsal Hus přítomný list k jeho rádcům hledaje u nich pomoci. Soudcové jeho v 

Bononii, Ódo z Kolonny a po něm Fr. -Zabarello, stojící v čele nové, ze čtyř kardinálů záleţející a snad na domluvy krále 

Václava (viz úvod č. 14) a přátel českých (viz konec listu č. 14) zřízené komise, rozhodli pro něho nepříznivě (viz úvod č. 

16). K této kardinálské komisi, vedené Zabarellem, obrátil se Hus přítomným listem; v něm ukazuje počátek a původní 

příčinu toho, ţe byl obţalován, totiţ ţe se v době rozhodné sboru kardinálského a neutrality (viz č. 2) přidrţoval, a na to 

spoléhaje prosí, aby jej osvobodili od osobního se dostavení před papeţskou stolici, a osvědčuje svou nevinnost. 

 

    1) Tom. 497. 2) Viz list 2.  3) Zákaz stal se v říjnu nebo září r. 1408. 4)Sněm v Pise, který oba protipapeţe sesadil a 

Alexandra V. dne 26. června 1409 papeţem ustanovil, jemuţ se i Zbyněk podrobil. 5)Odonem z Kolonny v srpnu 1410 

nařízeného. 6)Viz č. 17.  7)Stalo se dne i. září 1411 (v. list 17). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Plzeňským. 
R. 1412 

 

       Dobrým setrváni ve ctnosti a hříšným svaté poznání pána našeho Jezu Krista. Páni milí a 

bratři v milosti boţí! Velmi tesklivě slyším, ţe máte mezi sebou roztrţky a nesvornost v pravdě 

boţí, ţe dobře počavše
1
) zle konáte, boha hněváte, duše své tupíte, zlý příklad jiným dáváte a 

svou čest maříte, pro malý zisk světa tohoto málo váţíte ţivot věčný. O proč nepomníte, ţe 

říká
2
) spasitel: Co plátno je člověku, ač veškerý svět získá, a své duši uškodí? a kterou dá 

člověk odměnu za duši svou? O proč nepomníte, ţe sté byli příklad dobrý vší České zemi v 

sjednání dobrém, v slyšení slova boţího v stavení zlosti? O kterak jste pozapomenuli, ţe 

jednota vaše v dobrém svatá, ta vás od nepřátel bránila, bohatila a vzácný před bohem i před 

lidmi činila! Znamenal to nepřítel boţí, ďábel, ţeleje toho zbudil Antikristovy a své údy, aby z 

vás boţí milost a vůli vypudili, a jemu dům, bídnému duchu, z něhoţ byl jest vyhnán, navrátili, 

aby on vzal sedm duchů horších zase se navrátil, aby hůře bylo neţli prvé. Jiţ frivorty,
3
) jiţ hry, 

jiţ jiné nešlechetnosti, výraziv z vás slovo boţí, v vás navrátil. Kde máte pastýře duší svých? 

kterak vás vede? rána není ukázána, není, kdo by se slitoval, aby raněné od lotrů, vína a oleje 

nalije, uvázal ránu vaši. Máte snad ty, jenţ vám nalévají jedu zlehčením písma, a oleje, ne lásky 

pravé, ale pochlebenstvím. Nevíte toho, ţe pochlebník jest sladký nepřítel, ale kdo koho trestá, 

ten toho miluje, rány léčí, ač se neduţivý hněvá a škeří. O svatý Řehoře,
4
) veliký papeţi, ty 

říkáš: Ten jedné sám přítel bude, který nečistoty s mé duše setře. Milý svatý, pros za Plzeňany, 

ať tě v tom následují, a tehdy budu jako prvé boţí slovo velebit, kázání proti  hříchům milovat, 

vůdce pravé k sobě vinuti a vlky hltavé od sebe pudit. Znamenat  budu, ţe kdo je trestá, ten k 

bohu vede, a kdo pochlebuje, ten je od boha odloučí; kdo pochlebuje, jedem krmí, kdo tresce, 

vínem napájí. Vzpomenut', ţe brzo zemru, a blaze tomu, kterýţ dobře umře, ale běda, kdo 

hříchem se naprzní, upadne do věčného ohně. O milí křesťané! Víte, ţe pověst dobrá lepší je, 

neţ mast drahá. Kam chcete dát svou dobru pověst, jenţ jest takto zněla: 

       Plzeňané  jsou nejsvornější, město své řádně zpravují, slovo boţí milují, pudí ven kněţské 

ţeny a rufiany,
6
) kostky sú stavili a jiným městům dobrý příklad dali. Věrně bůh byl zavítal 

mezi vás, pšenice nasál, a ďábel koukol vtrousil, aby pšenici udusil. É pro milého pána boha, 

pro ohavné nejukrutnější boţí umučení, pro své spasení, pro svou čest, pro jiných polepšení, 

pro své štěstí: kdoţ jste chybili, uhoďte v pravdu; kdoţ jste svati, buďte světější! Neboť říká
6
) 

pán bůh: Čas blízko jest; kdo škodí, škoď ještě, a kdo v mrzkostech jest, mrzký buď ještě, a kdo 

spravedlivý jest, spravedlivý buď ještě, a svatý posvěť se více. Aj přijdu brzo a odplata má se 

mnou jest: odplatím kaţdému vedle skutků jeho. Tak říká pán Jeţíš. Přijmete-li jeho slovo mile 

a zachováte, dá odplatu ţivot věčný v radosti nesmírné; pakli nepřijmete a nezachováte, dá 

zatracení věčné v ohni věčném, v temnostech mezi ďábly, kdeţ niţádného nebude odpočinutí 

ani utěšení. Ale doufám jeho svaté milosti a mám naději, a proto vám - píši, ţe dobří setrváte, a 

druzí se polepšíte ve všem dobrém, a tak budete synové boţí, měštěníne města, v němţ nebude 

temnosti ani zarmoucení, a v němţ budete otce boha vidět a všecky věci znát a jeden druhého 

plně jako sám se milovat, a budete každý mít, co bude chtít. Toho města z Plzně, nyní 

rozbrojené, rač vám všem dopomoci otec i syn i duch svatý smrtí pána Krista a s pomocí panny 

Marie i všech svatých Amen. 

       Po napsání lista přišel mi list, v němţ psáno jest, ţe bránic kněţí číst čtení přirozeným 

jazykem česky neb německy. Druhé, ţe kázal některý kněz, ţe niţádný, jenţ smrtelně hřeší, 

není sluha ani syn ďáblův. Třetí , ţe na nové mši kázal říkaje kněz tento: dokud jest neslouţil, 

byl jest syn boţí: ale dnes i potom, kdyţ slouţit bude, jest otec boţí a stvořitel těla boţího. 

Čtvrté, ţe kněz ten kázal, ţe nejhorší kněz jest lepší neţ laik
7
) nejlepší. Jestli tak a niţádný se 



proti těm bludům nepostaví, znamení veliké jest nad vámi, ţe sté velmi od pravdy odpadli, a 

zvláště kteří jste učení a rozum máte. Neb jakoţ říká sv. Jan Zlatoústý
8
) na ono slovo Krista 

spasitele našeho: „Neroďte se báti těch, jenţ zabíjejí tělo", ţe těmito slovy ukázal jest Kristus, 

ţe netoliko ten zrádce jest pravdy, kterýţ nesměle praví pravdu, ale i  kdo nesvobodné brání 

pravdy, které sluší  svobodně bránit, zrádce jest pravdy. Neb jakoţ kněz dluţen jest, aby 

pravdu, kterou od boha jest slyšel, směle kázal: téţ laik, to jest člověk nekněz, dluţen jest, aby 

pravdy, kterouţ jest slyšel od kněze vynesenu z písma, bránil doufajně; pakli toho neučiní, 

zrazuje pravdu. Aj teď máte velikého svatého důvod z toho slova Kristova :
9
) „Neroďte se báti 

těch, jenţ tělo zabíjejí", ţe kaţdý, i nekněz i kněz,  kdoţ zná pravdu, má jí do smrti bránit, jinak 

by byl zrádce pravdy a tak i Kristův. A mnozí z vás znáte pravdu a jste naučeni, ţe kaţdý můţe 

zákon boţí mluviti, vyznávat a umí-li i číst, buď latině, jako sv. Marek čtení psal, buď řecky, 

jako sv. Jan své čtení a kanoniky neb epištoly psal, buď ţidovsky, jako sv. Matouš své čtení 

popsal, buď syrsky, jako sv. Lukáš své čtení popsal, buď persky, jako sv. Simon čtení kázal a 

popsal, .buď judsky, jako sv. Bartoloměj, a tak o jiných jazycích: kterak dáte kněţím bránit, aby 

lidé zákon  boţí nečetli česky nebo německy? Také k druhému kusu zda nevíte, ţe nelze jest i 

bohu ve ctnosti i ďáblu ve hříchu slouţit? Vím, ţe jste slýchali, ţe Kristus
10

)  říká: Nemůţe 

niţádný dvěma pánům slouţit, a potom: Nemůţete slouţit  bohu a mamonovi. A také víte, ţe 

sv. Petr říká: Kdo od koho přemoţen jest, ten toho sluha jest; a Kristus
11

) říká: Kdo hřích činí, 

sluha jest hříchu; a sv. Pavel k Římanům;
12

) říká: Sluhy jste byli hříchu. Kterak toto písmo 

svaté vědouce, trpíte, ţe niţádný, kdoţ jest ve hříchu smrtelném, není sluha ďáblův? Také vím, 

ţe sté slýchali, ţe pán Jeţíš říká,
13

) ţe koukol jsou synové zlostní, jichţ jest ďábel nasál v svět, 

a ţe také říká
14

) zlým: Vy z otce ďábla jste a ţádosti otce svého chcete činit; a dává příčinu, 

říkaje: ţe nemůţete slyšet řeči mé, protoţe z otce ďábla jste. A sv. Jan apoštol duchem svatým 

říká:
15

) Synáčkové, niţádný vás nesveď: kdoţ pravdu činí, spravedlivý jest, jakoţ Kristus 

spravedlivý jest, a kdoţ hřích činí, z ďábla jest. A potom říká: V tom známi jsou synové boţí a 

synové ďáblovi: kaţdý, kdoţ není spravedlivý, není z boha. Aj teď máte, ţe kaţdý smrtelný 

hříšník jest z ďábla a syn ďáblův: kterak tehdy přepustíte kázat kacířství proti tomuto svatému 

Kristovu písmu? Věřte, ţe ten tak káţe, jest sluha i syn ďáblův a jest horší neţ nejmenší laik 

dobrý. A tak není otec boţí ten kněz: neb by bůh byl syn toho kněze, a ten kněz jest syn ďáblův, 

tehdy by bůh byl také syn ďáblův! Také  ten  kněz,  tak ten blud káţe a drţí, není stvořitel těla 

boţího, ale jest rozmnoţitel kacířství velikého. Nechť vezme všecky tovařiše své na pomoc a 

stvoří s nimi jednu hnidu a tehdy jim vyznám, ţe jsou stvořitelé! Nelze jest pro dlouhost 

písmem tuto dovést.  O srdnatí  křesťané! zda jste jiţ všichni zemřeli, ţe dáte bludy vést a boţí 

slovo souţit? Prozřete a nedejte ďáblu nad sebou vévodit! Toho vám pán bůh, jenţ sám můţe 

být a jest stvořitelem, pomáhej. Amen! 
 
    Obyvatelé Plzeňští přilnuli hned v prvních počátcích jednomyslně k novým zásadám Husovým zásluhou faráře svého 

Václava Korandy, který od prvopočátku k nejhorlivějším a nejrozhodnějším stoupencům Husovým na leţel, a který se 

později stal čelným členem Táborů, jiţ jediní reformaci Husem započatou v jeho duchu dále vedli a důsledky jeho zásad 

provedli. Jeho přičiněním byla Husitská Plzeň útočištěm všech smělejších a horlivějších, jinde pronásledovaných Husitů. 

Zde se také Ţiţka rozmrzelý po odchodu z Prahy r. 1420 zdrţoval. Po odchodu jeho i Korandově, jenţ potom v Táboře se 

zdrţoval a na hradě Liticích aţ do své smrti králem Jiřím z Poděbrad jest vězněn, Plzeň byla vţdy v první řadě mezi 

nepřáteli Husitů a na straně katolické. 

    Příčinou tohoto listu byly „roztrţení a nesvornost v pravdě Boţí' v Plzni, pocházející ,,z lehčení písma" ze strany 

„pochlebníků", tak ţe někteří přestali milovat kázání trestajícího slova Boţího a oblíbili si ţivot v nešlechetnosti. Hus 

prosí je, aby se navrátili k dřívější své dobré pověsti, kdy byli příkladem svornosti a řádnosti. 

    O které kusy učeni zvláště se tu jednalo, ukazuje dodatek čili druhá polovice listu, v níţ Hus čtyři bludy, jakoţ jinde v 

té době, tak i v Plzni rozšířené vyvrací, totiţ: ţe by se nemělo česky kázat, ţe by člověk ve smrtelném hříchu nebyl synem 

ďáblovým, ţe kněz čtoucí mši jest stvořitelem Boţím a ţe nejhorší kněz jest lepším neţ nejlepší nekněz. (O témţ 

předmětu napsal Hus téhoţ r. 1412 latinský spis „Plzeňskému kazateli".) 

 



    1) Počavše.  2)Mat. 16,20.  3) Lehkomyslné, neuţitečné řeči. 4) Viz č. 15 pozn. 3.  5) Poběhlíky, rváče. 6) Zjev. 22-11. 

7) Nekněz.  8) Patriarcha a kazatel v Cařihradě, nar. S47.  9) Mat. 10,28. 10) Mat. 10,24.  11) Jan S.-34  12) Kap. 6.  13) 

Mat. 13,25   Jan S.-44-  15) i. Jan 3,8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Vladislavovi, králi Polskému.
1)

 
R. 1412,11.června 

 

       Milost Spasitele Jeţíše Krista ku řízení lidu jeho a dosaţení ţivota slávy! Nejjasnější 

panovníku! Velikou potěšen jsem byl radostí slyše, ţe Vaše Jasnost s nejosvícenějším vladařem 

králem Zikmundem řízením všemohoucího Pána se shodla, a jen prosím s lidem, aby ţivot Vás 

obou i národů na cestě spravedlnosti se udrţoval. A k tomu cíli, nejjasnější panovnice velice 

nutným zdá se jak pro Vaši vznešenost, tak pro Jeho Jasnost krále Zikmunda, ba i pro jiná 

kníţata, aby svatokupecké kacířství z říší Vašich bylo vyloučeno. Neţ mohu-li očekávat 

vyloučení jeho, kdyţ v takové míře jed svůj rozlilo, ţe sotva někde nalezne se kněţstvo a lid, 

aby svatokupeckým kacířstvím nebyl stiţen? Neboť kdo udílí biskupství nezištně pro čest Boţí, 

pro spásu lidu a pro spásu vlastní? Kdoţ také z čistých pohnutek pro ono tré přijímá biskupství, 

faru nebo jiný obrok? 
2
) Přál bych si, aby mnoho bylo těch, kteří by je ne pro sluţebnost a pro 

přízeň lidskou přijímali. Ale zdaţ nenaplňuje se slovo Jeremiáše říkajícího : Od nejmenšího aţ 

do největšího z nich, všichni lakomství sledují, ano od proroka aţ do kněze všichni napořád 

provádí faleš? A zdaţ nepravdu má učedník 
3
) Kristův, kdyţ praví: Všichni zajisté svých věcí 

hledají, a ne těch, kteréţ jsou Krista Jeţíše. Hlas kvílící církve se ozývá, poněvadţ ztemněno 

jest zlato a setřena barva nejkrásnější. Poněvadţ druhdy kněţství bylo jako zlato ohněm lásky 

rozpálené, ctnostmi vyleštěné, nyní však stalo se znečištěným a ztmavělým, jak praví 

Bernard.
4
) Naplňuje se slovo Spasitele našeho: Rozmnoţena bude nepravost, totiţ v kněţstvu, a 

ustydne láska v lidu. Běda tudíţ v čase tom onomu, jenţ nekvílí. To, nejjasnější panovnice, 

slyšíc kněţstvo svatokupecké, nádhery milovné, zhýralé a zbujnělé, mne obviňuje před lidem 

sniţováním a kaceřováním. Neţ, mám-li mlčeti? Daleko buď ode mne! Běda mně, jestliţe bych 

mlčel! Lépe zajisté bylo by mi umřít neţ nestavět se v cestu takové ničemnosti, která by mne 

účastná, učinila nepravosti a pekla. Od čehoţ král slávy nechť  ochrání  Vaši vznešenost 

panující svatě lidu svému. 

Mistr Jan Hus, neuţitečný kněz Kristův. 
 

    Vladislav II., král Polský (viz č. 12) zdá se, ţe byl Husovi nakloněn a Čechům byl dobrým sousedem. V té době 

panovaly mezi Polskem a Čechy přátelské styky; v polském vojsku bývali čeští bojovníci; Jeroným Praţský na čas se 

zdrţoval k výslovnému přání královu na královském dvoře polském v Krakově r. 1413 (viz č. 42); později na sněmu v 

Kostnici za Husa přimlouvali se nejen čeští, nýbrţ i polští páni, poslanci to Vladislavovi. Husitství se z počátku v Polsku 

značně rozšířilo. Vladislav poţíval také u Čechů důvěry, tak ţe mu dvakrát r. 1420 Českou korunu nabídli, kterouţto ale z 

obavy zamítl. Vladislav vedl r. 1412 se Zikmundem králem Uherským a pozdějším císařem Německým válku, kteráţ 

skončila osobní schůzkou obou panovníků a postoupením Spíše v Severních Uhrách Vladislavovi. Toto dohodnutí obou 

panovníků vzal si Hus za příčinu, aby dopisem Vladislavovi nad tím radost projevil; spolu si stěţuje na kněţstvo 

svatokupecké, kteréţ ho z kacířství obviňuje, a dovodí, ţe nutno jest, aby království od kacířství svatokupeckého bylo 

očištěno. List jest psán v den Barnabáše r. 1412, to jest n. června. 

 

    1) Tom. 511. 2) Roční důchod. 3) Pavel k Filip. 2. 4) Viz č. 15, pozn. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Bratřím kláštera Dolanského na Moravě. 
R. 1412 

 

       Ctěným a poboţným pánům konventu Dolanského, milým bratřím v Kristu mistr Jan Hus, 

neuţitečný sluha Kristův. Láska Boţí a pokoj Kristův vzmáhej se v srdcích vašich skrze Ducha 

svatého, který dán jest nám. 

       Ctihodní pánové! Zvěděl jsem, jak pan Štěpán mnohými pohanami krutě pronásleduje 

nejen mne, ale i ty, kteří slova Kristova ode mne slyší; jestliţe z příčiny spravedlivé, vezme 

odměnu spravedlnosti, pakli bez příčiny, odměnu nespravedlnosti obdrţí od Pána, který zná 

srdce lidská. Pročeţ Vás bratry v Kristu, které ač místní vzdálenost a osobní neznámost 

rozděluje, přece spojuje láska, zapřísahám z hloubí srdce pro spásu Vaši, ne pro své 

ospravedlnění (jeţto u mne velmi málo váhy má být od lidí souzenu), abyste nevěřili ţádným 

řečem o mně, jako bych se drţel nebo drţet chtěl nějakého bludu, jenţ písmu svatému nebo 

dobrým mravům odporuje; nepravím, kdyby Viklef, ale ani kdyby anděl s nebe sestoupil a jinak 

učil, neţ učí písmo svaté. Vţdyť pak bludů, které mi připisují, srdce mé hrozí se. Ţe však 

neposlouchám nařízení výše postavených, abych se neprotivil moci, která od Pána Boha jest, 

tomu, naučilo mne písmo a především slova i činy apoštolů, kteří proti vůli knězi kázali Pána 

Jeţíše Krista, říkajíce, ţe více sluší poslouchat   Boha neţ lidí. Ţe však povolán byv před stolici  

papeţskou,   neuposlechl jsem,  toho mnohé jsou příčiny.
1
) Chtěl jsem zajisté s počátku obeslán 

byv na cestu se vydat, ale zástupcové jak moji, tak strany protivné dopsali mi, abych 

neposlouchal, poněvadţ zbůhdarma ţivot bych zmařil, abych tedy lidu ve slovu Boţím 

nezanedbával, abych ţivot na zmar nevydával; poněvadţ pro onoho,  jenţ  na zjevné  hříchy  

soudcovy dotírá, od téhoţ soudce souzenu být, znamená vydat se na smrť. Tudíţ kdybych mohl 

mít domněnku pravděpodobnou, ţe bych mohl ospravedlněním svým a smrtí svou některým ku 

spáse prospět, rád bych s pomocí Jeţíše Krista se ospravedlnil. Ale ţel! Kdo v těchto časech při 

lidech nejvýše lakotných, nejvýše pyšných a zatvrzelých, kteří sluch svůj od pravdy odvrátili a 

ku bájím se obrátili, prospěchu dojde? Pán všemohoucí rač svou svatou církev spolu s Vámi 

chránit od úkladů Antikristových a mne Vaší přízni doporučit ku dosaţení blahoslavenství. Vy 

pak, pane Štěpáne, odloţte podezření, které, jak doslýchám, o mně máte, aţ by Vám plné 

poznání vzešlo. Četli jste slovo Kristovo: „Nesuďte a nebudete souzeni ; nepotupujte a 

nebudete potupeni", a přece mne soudíte a Viklefa ve své kníţce v srdci svém odsuzujete. Na 

základě jakého zjevení, písma nebo osobního poznání člověka odsuzujete, který podléhá soudu 

Boţímu? Nedostačilo-li by Vám odsuzovat výroky člověka a čekat :  odsouzení jeho samého -

skrze soud Boţí nebo písmo? 
 

    Štěpán, opat Kartouzského kláštera v Dolanech u Olomouce na Moravě, vrstevník a veliký odpůrce Husův, napsal proti 

Viklefovi, proti Husovi a jeho stoupencům, následující polemické spisy: „Antivikleffus"' (Proti-viklef), dne 26. května 

1411 dokončený, „Antihussus" »Protihus) r. 1412, „Dialogus volatis" (Rozmluva běţná) r. 1414, „Epištola ad Hussitas" 

(List Husitům) r. 1417. (Viz Loserth, Hus a Viklef.)  

    „Kníţka", kteráţ Husovi zavdala příleţitost k poslání tohoto listu, jest spis Štěpánův „Anti-Wikleffus'' (Medula tritici). 

Hus vyvrací, ţe by byl bludařem, ne k svému ospravedlnění, ale k vůli svým čtenářům vykládá, proč svých představených 

neuposlechl a osobně do Říma se nedostavil. Ku konci vyzývá samého převora Štěpána, aby nesoudil. 

 

    1) Viz č. 25 na konci. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. Mistrům Martinovi a Mikuláši z Miličína.
1)

 
R. 1412 v září 

 

       Pokoj Vám, kterého kdo hledá, s tělem, světem a ďáblem, pokoje mít nebude. Protivenství, 

říká Spasitel, na zemi mít budete, ale jestliţe horliví následovníci dobrého budete, kdo Vám 

můţe uškodit? Pročeţ maje horlivost hlásat evangelium, tesklivostí naplněn jsem poněvadţ 

nevím, co činit mám. 

       Uváţil jsem v mysli své onu evangelickou výpověď Spasitelovu u Jana v kap. 10.: Dobrý 

pastýř duši svou pokládá za ovce své; ale nájemník a ten, kterýţ není pastýř, jehoţ nejsou ovce 

vlastní, vida vlka, jak jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce. Uváţil jsem i s druhé 

strany výrok Mat. v kap. 10.: Kdyţ se pak vám budou protivit v tom městě, utečte do jiného. 

Hle, přikázání Kristovo nebo zaslíbení! Co při dvou protivných výrocích činit bych měl, nevím. 

       Uváţil jsem list blah. Augustina 
2
) k biskupu Honoratovi, tázajícímu se v případě 

podobném; on totiţ odpovídaje jemu na konec takto uzavírá: Kdokoli tudíţ tím způsobem 

uprchne, aby jeho útěkem nevyhnutelná sluţba církvi nechyběla, činí, co přikázal Pán nebo 

zaslíbil. Kdo však tak prchá, ţe stádu Kristovu odnímá se ten pokrm, z něhoţ ono duševně ţije, 

nájemníkem oním jest, který vida vlka, jak jde, utíká, poněvadţ nemá péče o ovce. To ti, 

poněvadţ jsi se mne o radu tázal, bratře nejmilejší, co za pravdu jsem uznal, z pravé lásky 

odepisuji, nepředpisuji však, abys lepšího mínění, jestliţe bys jaké nalezl, nenásledoval. Leč 

něco lepšího, co bychom v těchto nebezpečenstvích činili, nalézt nemůţeme, neţ prosby k Pánu 

Bohu našemu, aby se smiloval nad námi, kteří to právě, aby totiţ neopouštěli církví Boţích 

někteří prozřetelní a svatí muţové chtít i činit se odhodlali a mezi zuby zlolejců od snaţení a 

předsevzetí svého dokonce neodpadli. Tak píše Augustin. 

       Vy tudíţ, můţete-li přestat na radě Augustinově, mně vědomost dejte, neboť mne tísní 

svědomí, aby má nepřítomnost nebyla k pohoršení, byť i nechybělo ovcím nutného pokrmu 

slova Boţího. S druhé strany strach se mne zmocňuje, aby moje přítomnost pro interdikt 
3
) 

zlomyslně smýšlený nedala příleţitost k odejmutí pokrmu, totiţ velebné svátosti přijímání a 

jiných věcí směřujících ku spáse. 

       Pročeţ modleme se pokorně, aby ráčil nás osvítit všemohoucí Bůh, co já ubohý v případě 

přítomném činit mám, abych nevykročil z cesty spravedlnosti. Pěkný jest výklad blah. 

Augustina v onom listě, neboť zřejmě podotýká tam, ţe v případě, kdy někdo jednotlivě jest 

stíhán, můţe dovoleně uprchnout. Uvádí příklad na svatém Athanasiu.
4
)  A kdyby ovšem 

hrozilo nebezpečenství, tu měli by snad pryč poslat toho, kdo by budoucnu pro církev byl 

uţitečnější, aby on, moţná-li, útěkem se spasil atd. 
 

    Mikuláš z Miličina, od roku 1406 mistr svobodných umění čili doktor filosofie, byl druhým kazatelem kaple 

Betlémské, tedy soudruhem Husovým v tomto úřadě. Mistr Martin nebo Martinek z Volyně byl rovněţ mladším 

kazatelem při téţe kapli (viz list 49 a 79). 

    Hus byv stiţen velikou klatbou r. 1412 (viz list 25), neví, má-li uposlechnout zákazu kázání a interdiktu čili nic; i radí 

se s přáteli svými pro svědomí. Hus se k tomu klonil, ţe opustí Prahu. Významný jest tento list proto, ţe zřejmě ukazuje, 

kterak Hus nejednal lehkomyslné a tvrdošíjně, nýbrţ rozváţně, pro svědomí, aby nevykročil z cesty spravedlnosti". 

V listě uvaţuje dva na pohled odporné výroky písem svatých, připomíná si radu Augustinovu, a vyţaduje si rady přátel, 

poněvadţ se bojí, ţe nepřítomnost jeho i přítomnost v Praze mohla poškodit přátele jeho 

 

    1) Tom. 529. 2) Čís. 15 pozn. 2. 3) Zákaz církevních výkonů. 4) Přední církevní otec církve východní (řecké) a 

arcibiskup Alexandrinský, mnohokrát pro pravověrnost svou na útěku jsoucí, t 373- 
 

 
 

 



24. Nejvyššímu sboru soudců království Českého.
1)

 
R. 1412, v prosinci 

 

       Urozeným pánům i úředníkům království Českého i jiným pánům, jenţ jsou, nyní v Praze. 

Prospěch ve všem dobrém rač vám dát milosrdný pán Bůh! 

       Páni milí, dědicové svatého království Českého! Před VMti 
2
) děkuji milostivému pánu 

mému králi Václavovi, Římskému i Českému králi, ţe jest drţel mě milostivě při kázání slova 

boţího a při mé pravdě, a ţe s kníţaty a s pány a se svou radou smířil 
3
) mě a jiné mistry s 

knězem Zbyňkem, svaté paměti arcibiskupem Praţským, a vyřekl mezi námi, jakoţ VMt na 

přepisu uslyší. Toho vypovědění nedbali Praţští kanovníci, způsobili jsa Michala 
4
) faráře S. 

Vojtěch, aby při předci vedl proti mně; a tak zjednali jsa na mně kletbu,
5
) jíţ já k duší pohoršení 

se nebojím, ale mile a vesele trpím. Neţ toho mi ţel, ţe nekáţu slova boţího, nechtě aby sluţby 

boţí nestavili a lidu nezarmoutili. O vaţte milí páni, buď to, ţe jsem já velmi vinen, protoţ mají 

pánu bohu chvály odnít a lid boţí zarmoutili takovými kletbami a stavováním sluţby Boţí, 

nemajíce toho v písmu svatém, aby tak stavovali, kdyţ zámysle Tisknul a nuzní kníţata, pány, 

rytíře, panoše i chudou obec, a vyhání jich ven z jich země: a to jest proti zákonu boţímu, proti 

ustavení práv duchovních, i proti císařským právům. Protoţ milí páni a dědicové království 

Českého! přičiňte se k tomu, ať takové neshody přestanu, a slovo boţí ať má svobodu mezi 

lidem boţím. A já chci stát, jako vţdy
6
) sem byl hotov stát i stával sem před knězem Zbyňkem 

svaté paměti i před jeho úředníky, dokud se stranu návodem prelátů i farářů Praţských proti 

mně nepoloţil a do Říma nepohnal.
7
)  A chci stát přede všemi mistry, preláty i před VMti, a 

chci rád slyšet ţalobu na sebe  a odpovědět a soud trpět, jakoţ sluší na kněze chudého, jedno ať 

se postaví ten, kdo mi vinu dá. A toho jsem vţdy podával, i KMt 
8
) k tomu jim přivolila, a 

nikdy niţádný nedal mi viny, neţ řekl, ţe neposluchám. A já to znám, ţe ani papeţe, ani 

arcibiskupa chci poslouchat v tom, abych nekázal: neb to jest proti bohu a proti mému spasení. 

Vím to, milí páni, ţe kázání toho také neposloucháte, ţe kázal papeţ, jenţ jiţ umřel jest, v své 

bulle,
9
) jiţ si koupil draze, aby nikde nebylo kázáno slovo boţí v kaplích: neb vím, ţe mnozí z 

vás máte kaple, v nichţ vám káţí a mnohdy i v domech. U dvora papeţova nestál jsem, neb 

jsem měl své poručíky,
10

) kteréţto jsa bez viny do ţaláře sázeli, jenţ chtěli se aţ do ohně zapsat 

proti kaţdému, kdo by chtěl na mě bludy vést. A sám také nestál jsem,
11

) neb jsou mi všudy 

osidla poloţili, abych se  do Čech nevrátil. Doufám  VMti, ţe s Královu Mtí i s králové učiníte 

k tomu, coţ vás všemohoucí Bůh k prospěchu vaší země naučit ráčí. Ten vás také rač v milosti 

své potvrdit. Amen. 
 

    List svědčí nejvyššímu soudu zemskému v Praze, kterýţ čtyřikrát za rok zasedal za předsednictví králova nebo jeho 

zástupce, nejvyššího purkrabího; členové, jiţ mu přisedali a v Praze bydlit nemusili, byli: nejvyšší zemští úředníci, totiţ 

nejvyšší komorník, nejvyšší sudí a nejvyšší písař zemský, pak 12 pánů a 8 vladyků. V době sepsání listu byl nejvyšším 

komorníkem Aleš Škopek z Dube, nejvyšším sudím Hynek Berka z Dube a z Hohensteina, nejvyšším písařem zemským 

Mikuláš Augustinův z Okoře a nejvyšším purkrabím Jan z Hradce. List byl psán před vánocemi, kdy právě biskup 

Litomyšlský Jan Ţelezný s většinou urozených pánů v Praze se nalézal. 

    Hus prve ještě, neţ se na venkov do vyhnanství dobrovolného uchýlil, ţádá nejvyšší úřad zemský- o přispění. Z listu 

jest vidno, ţe Hus po prohlášení klatby na nějaký čas kázání se zdrţel, ale zase kázat zamýšlel, nechtěje zákazu 

uposlechnout. Hus přikládá k tomuto listu přepis výnosu rady královské, učiněného v příčině narovnání mezi Husem a 

Zbyňkem (6. července 1411). Nejvyšší soud navrhl svolání synodu k utišení různic, moţná, ţe vlivem tohoto listu. 

    V listě děkuje králi Václavovi za ochranu sobě poskytnutou a za uskutečnění narovnání se Zbyňkem, nyní jiţ mrtvým; 

stěţuje si na kanovníky Praţské a následky klatby ne pro svou osobu, nýbrţ k vůli lidu, zejména na stavování sluţby Boţí 

a kázání slova Boţího; prosí, aby tomu zabránili a svobodu kázání slovu Boţímu pojistili a slibuje, ţe v Praze chce se 

zodpovídat proti kaţdému ţalobci svému. 

 
      1) Tom. 521, Palacký mylně klade list do prosince 1411. 2) Vaši Milosti. 3) Viz č. 17. 4) Michala z Něm. Brodu 

(zvaného de Causis), faráře na Novém městě v Jirchářích, který uprchnuv v Římě se zdrţoval a tam ţaloby farářů 

Praţských přednášel. Viz úvod listu 51.  5) Prohlášení její v Praze v srpnu 1412 viz list 25. 6) Viz č. 17 a TQ.  7) Viz úvod 



č. 16. 8) Králova Milost. 9) Alexandr V. 20. prosince 1400 viz list 8, viz v Postille Erben. vyd. II. sv. str. 112.  10)List 17 

pozn. 6.  11) Viz  list 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Odvolání z rozsudku Římského papeže k Ježíši 

Kristu.
1)

 
Na konci roku 1412 

 

       Poněvadţ Bůh všemohoucí, jediný v podstatě, trojí v osobách, potlačených jest první a 

poslední útočiště a pán, pravdu na věky chránící, právo zjednávající křivdu trpícím, blízko 

jsoucí všem, kdoţ ho vzývají v pravdě, rozvazující svázané, činící vůli těch, kdoţ se ho bojí, 

ochraňující všech, kdoţ ho milují a v záhubu uvozující všecky nenapravitelné hříšníky: — a 

poněvadţ Kristus Jeţíš, pravý Bůh a pravý člověk v úzkosti jsa biskupy, zákoníky a farizei, 

kněţími, nespravedlivými soudci a svědky obklopen, skrze nejtěţší a nejpotupnější smrt, chtěje 

před ustanovením světa vyvolené od věčného zahynutí jako syn Boţí vykoupit, ten přeslavný 

příklad na paměť svým následovníkům zanechal, aby při svou všemohoucímu, vševědoucímu a 

všemoudrému Pánu poroučeli, jak praví:
2
) Popatři, Hospodine, na souţení, jak se pozdvihl 

nepřítel, nebo ty jsi pomocník a vysvoboditel můj; ty Hospodine oznámil jsi mi a dověděl jsem 

se, ty ukázal jsi mi předsevzetí jejich a já (jsem byl) jako beránek tichý, kterýţ veden bývá k 

zabití (oběti) a nevěděl jsem, ţe o mne rady skládali říkajíce: Zkazme strom s ovocem jeho a 

vyhlaďme jej ze země ţivých, a jméno jeho nebuď připomínáno více; ty pak Hospodine 

zástupů, kterýţ spravedlivé soudíš a zpytuješ ledví a srdce, nechť se podívám na pomstu tvou 

příčinou jich. Nebo jsem tobě zjevil při svou, rozmnoţili se ti, kteří mne souţí a radu činili 

společně říkajíce: Bůh ho opustil, pronásledujte a chopte se ho, poněvadţ není, kdo by ho 

vysvobodil. Popatři tedy, Hospodine, a viz, poněvadţ ty jsi má trpělivost, vytrhni mne z 

nepřátel mých, Bůh můj jsi ty, neodstupuj ode mne, nebo souţení blízké jest a není, kdo by 

pomohl. Boţe můj, popatři na mne, proč jsi mne opustil? Nebo psi mnozí obskočili mne, rada 

zlostníků oblehla mne, nebo mluvili proti mně jazykem lţivým a řečmi nenávisti mne obklopili, 

vrhli se na mne bez příčiny, místo aby mne milovali, olupovali mne a odplatili mně zlým za 

dobré a nenávistí za lásku mou. 

Hle, o tento nejsvětější a nejpoţehnanější příklad spasitelův se opíraje, odvolávám se od 

těţkého potlačení, nespravedlivého rozsudku a předestřeného vyobcování biskupů, zákoníků a 

farizeů a soudců na stolici Mojţíšově sedících k Bohu, jemu poroučeje při svou, následuje 

šlépěje spasitele Jeţíše Krista, tak jak i svatý a velký patriarcha Cařihradský Jan Zlatoústý
3
) od 

dvojího, biskupů a knězi koncilu, a blahoslavení v naději biskupové, Ondřej Praţský
4
) a 

Robert,
5
) biskup z Linkolnu, byvše nespravedlivě potlačeni pokorně a s prospěchem od papeţe 

odvolali se k nejvyššímu a nejspravedlivějšímu soudci, který bázní nedá se strašit, ani láskou 

obrátit, ani darem sklonit, ani falešnými svědky klamat. 

Pročeţ si ţádám, aby všichni Kristovi věřící a zvláště kníţata, zemane, rytíři, panoši a 

ostatní království Českého obyvatelé věděli a se mnou soucit měli jako s tím, který tak těţce 

jest potlačen předestřeným vyobcováním, kteréţ jest dosaţeno zejména skrze mého 

popichovatele, soka a protivníka Michala de Causis,
6
) kdys faráře chrámu sv. Vojtěcha v 

Novém Městě Praţském, za souhlasu a pomoci kanovníků Praţského chrámu, a které jest dáno 

a zahřímáno skrze Petra ze Sv. Anděla, Římské církve pomocného kardinála, od Římského 

papeţe Jana XXIII. ustanoveného soudce, kterýţ téměř po dvě léta ţádného slyšení mým 

obhájcům a zástupcům
7
) nechtěl dát, coţ se ani ţidu, pohanu neb kacíři nesmí odepřít, ani 

jakékoliv rozumné omluvě v příčině mého se osobního nedostavení nechtěl přisvědčit ani 

svědectví obce učení Praţského
8
) s přivěšenou pečetí a s ověřením veřejných notářů k svědectví 

povolaných s otcovskou láskou dobrotivě nechtěl přijmout. Z čehoţ jasně vysvítá, ţe na mne 

nehodí se známka kontumacie (tvrdošíjnosti), poněvadţ jsem na předvolání ne z opovrţení, 

nýbrţ z příčin rozumných při Římském dvoře se nedostavil: jednak proto, ţe úklady na cestě ze 



všech stran byly mně učiněny a jinak proto, ţe mne cizí nebezpečenství opatrným učinila, totiţ 

mistrů Stanislava
9
) a Štěpána z Pálce

10
) oloupení a uvěznění, kteří v Bononii, kdyţ jsouce 

předvoláni, uposlechnout chtěli, o peníze a jiné věci jsou oloupeni a hanebně uvězněni, s nimiţ 

jako se zločinci zacházeno, kdeţto naprosto ţádné slyšení nepředcházelo;
 11

)  a i proto, 

poněvadţ moji zástupcové se při dvoře Římském s kaţdým, kdobykoli se chtěl proti mně 

postavit a odpůrnictví převzít, k trestu ohně se zavázat chtěli,  a konečně proto, poněvadţ mého 

zákonného zástupce při jmenovaném dvoře bez příčiny, jak myslím, uvěznili.
12

) 

Poněvadţ tedy stává nařízení všech práv starých, tak Boţích starého a nového zákona jak 

církevních, ţe soudcové ta místa navštívit mají, kde domněle zločin byl spáchán a tam proti 

obţalovanému neb podezřívanému výtku zločinu vyšetřovat ze svědectví těch, kteříţ obcování 

obţalovaného znají a kteří nejsou zlovolní protivníci a nepřátelé obţalovaného anebo udaného 

člověka, ale jsou počestní lidé, ţádní utrhači, nýbrţ zákona Jeţíše Krista horoucí milovníci; 

poněvadţ konečně předvolaný nebo obţalovaný vhodný a bezpečný přístup k místu volný mít 

musí, a soudce spolu se svědky jeho nepřítelem nemá být, jest zřejmé, ţe poněvadţ tyto 

podmínky při dostavení se mně k zachování ţivota mého chyběly: já před Bohem od 

kontumace
13

) a předestřené a ničemné exkomunikace
14

) osvobozen jsem. 

Já Jan Hus z Husince, mistr v uměních, svatého bohosloví bakalář zřízený v obci učení 

Praţského, kněz a kazatel při kapli jmenované Betlém potvrzený, toto odvolání podávám Jeţíši 

Kristu Pánu, soudci nejspravedlivějšímu, kterýţ kaţdého člověka spravedlivou při bez 

nedostatku zná, chrání a soudí, najevo přivádí a odměňuje. 

 
       Záleţitost Husova v Římě spočívala nejdříve v rukou kard. Odona z Kolonny a potom kard. Florentinského Frant. 

Zabarella (viz list 19). Papeţ Jan XXIII. vzal při z rukou Zabarellových a z nepřízně k Husovi odevzdal ji kard. Ludvíkovi 

Brankasovi, kterýţ půldruhého roku ničeho neučinil, leč ţe zástupce Husovi i s Janem z Jesenice věznil, tak ţe všeliké 

namáhání těchto marné bylo, ač výprava jejich do Říma stála noo zl., jeţ zaplatili přátelé Husovi. Mezi tím se sběhly 

události a bouře v Praze s prodejem odpustků r. 1412 souvisící a zprávy o tom stihly do Říma, kde v červenci kněţstvo 

Praţské podalo na Husa stíţnost a jeho jménem Michal de Causis ţalobu, načeţ  papeţ při opět odevzdal kard. Petrovi 

Stefaneschimu ze Sv. Anděla, kterýţ v červenci 1412 nad Husem i Prahou vyřkl ztíţení klatby Odonem z Kolonny 

vydané. Klatba měla být a byla v srpnu veřejně vyhlášena s napomenutím všech věřících, aby ho za vyobcovaného, 

ztíţeného a neposlušného povaţovali, aby s ním nikdo neobcoval v jídle, pití, v rozpravě, kupování a prodávání, v 

zacházení, do hospody přijímání, ohne a vody podávání, i aby také lidé jeho neboli čeleď se nepřipouštěli k sluţbám 

Boţím; kdyby Hus v této pokutě zatvrzele setrval do 20 dní, mělo vyřčeno být opětné ztíţení a měl ve všech kostelích v 

neděli a ve svátek při slavném zvonění a hašení rozţatých pochodní veřejně proklát být, tak aby i kaţdý, kdoţ by s ním 

obcoval jakýmkoliv způsobem, rovněţ byl v klatbě a v kaţdém místě, kde by se zdrţoval, aby sluţby Boţí byly staveny, a 

kdyţ by po 12 dnech ještě setrval v neposlušnosti, aby v místech, kde by se zdrţoval, byla klatba zachovávána aţ tři dni 

po jeho odchodu a všeliká bohosluţba stavena; kdyţ by pak Hus-zemřel, měl mu odepřen být církevní pohřeb. (Mezi tím 

byla Praţským duchovenstvem po obraně knih Viklefových v červenci podána nová ţaloba.) 

    Proti prohlášení této klatby podal Hus přítomné odvolání ku Kristu, prve neţ z Prahy do dobrovolného vyhnanství se 

vzdálil. Poněvadţ prý Bůh jest spravedlivý a Kristus k Bohu se odvolal, odvolává se i on za Kristovým i jiných 

příkladem; osvědčuje, ţe zástupcům jeho v Římě Jan XXII [ nechtěli dát slyšení a ospravedlnění jeho v příčině] osobního 

se nedostavení nechtěl přijmout, z čehoţ dovozuje, ţe není zatvrzelým. Konečně osvědčuje, ţe proti němu bylo jednáno 

tak, jak podle práva lidského a boţského nenáleţí. 

 
    1) Tom. 523, Pal. 155.  2) Jerem, n, Ţalm 22. 3) Viz čís. 20 pozn. 8 a č. 88 pozn. 6. 4) Který maje rozepři s králem 

Přemyslem se ţalobami proti němu k papeţi do Říma se odebral r. 1216, stěţuje si zejména na křivdy od úřednictva 

kníţecího v příčině statku sobě činěné, ale nadarmo, tak ţe rozepře teprve  r. 1221 po mnohých trpkostech skončena byla. 

5) Anglický biskup ţil uprostřed XIII. století a odvolal se k papeţi Innocencovi IV. 6) Viz č. 24. pozn. 4. 7) Viz č. 17 

pozn. 6.  8) Nepochybně svědectví a ověření universitní spolu s pečeťmi na listě, který Hus dne i. září 1411 papeţi Janu 

XXIII. byl poslal, viz č. 17 a č. 19 pozn. 6.  9) Mistr Stanislav ze Znojma, někdejší učitel Husův, aţ do r. 1412 stejně s 

ním smýšlející, později on jest obţalován a v březnu 1412 do vězení uvrţen, z něhoţ ještě v březnu do Bononie prchl, 

načeţ 29. července 1412 nad ním pro nestání klatba prohlášena jest.  10) Tvrdošíjnosti, neposlušemství a pak ovšem 

nestání. 11) Vyobcování. 
 

 

 

 



26. Pražanům
1)

 
R. 1412, v listopadu 

 

       Bůh s vámi, páni milí a mistři! Prosím vás, abyste nejprve váţili při Bohu, jemuţ se křivda 

veliká děje, neb chtějí jeho svaté slovo utisknut, kapli uţitečnou k slovu boţímu zbořit, a tak 

lidu v jich spasení překazit. Druhé vaţte potupení své země a národu neb pokolení svého; a 

teprve třetí vaţte hanbu a křivdu, kteráţ se vám bez viny děje. Čtvrté vaţte a vesele přijměte, ţe 

se na vás trhá ďábel a Antikrist se šklebí, ale jako pes na řetěze nic vám neuškodí, kdyţ budete 

pravdy boţí milovníci. Aj na mě se jest jiţ trhal několik let, a ještě mi jest, doufám
2
) pánu bohu 

za vlas neuškodil, nýbrţ vţdy mi radosti a veselé přispané.
3
) také vězte, ţe odpřisáhnout, je 

věřené víry se odpovědět ;
4
) a tak, kdo se zapřísahá, ten nebo

5
) víry pravé se odpovídá, kterou 

jest drţel nebo kacířství a bludu, jejţ jest drţel. Na příklad: Byl-li kdo křesťan a pro strach neb 

ďáblem jsa sveden jde mezi ţidy neb pohany, a přisáhne, ţe nechce více té víry drţet; druhé 

pak, drţí-li kdo kacířství jako věřili, ţe pán Kristus není pravý Bůh, jako ţidé i pohané. Protoţ 

vězte, odpřisáhl-li by se kdo z vás, jako oni v listu
6
) píší, tehdy by odpřisáhl se aneb

7
) pravé 

víry, pravdy, aneb kacířství a bludu, a tak jakoby po odpřisáhnutí drţel kacířství neb blud, neb 

prvé, za kacíře, a ţádají, aby odpřisáhli se kacířství, kteréţ, jak oni se jehoţ se odpřisahá. A tak 

z toho rozumějte, ţe v listu pokládají vás za kacíře, a ţádají, aby odpřisáhli se kacířství, kteréţ, 

jak oni se domnívají, ţe by drţeli. Z toho máte, ţe kaţdé vaše dietě a přítel mohl by potkán být, 

kdyţ by, kdo se z vás odpřisáhl, ţe jest mělo otce nebo přítele kacíře; a druhé z toho máte, ţe 

kaţdému, jenţ by se odpřisáhl, mohl by právě jiný říci: Ty jsi se odpřisáhl kacířství, kteréţ jsi 

drţel, a nejsi mne hoden. Třetí z toho máte, ţe odpřisáhl-li by se kdo, a v srdci zachoval, buďto 

pravdy, jiţ by se odpřisáhl jako pudie na to, tehdy by byl křivopříseţník. Ty věci váţíce, 

poloţte  pravdu a chválu boţí napřed, jsouce ţivi dobře z lásky, stůjme proti lţi Antikristově aţ 

do konce, majíce spasitele všemohoucího s sebou na pomoc, jehoţ niţádný nemůţe přemoci, a 

jenţ nikoli neopustí nás, ač my jeho neopustíme, a dá nám věčnu odplatu, jenţ jest nasycení 

vůle, rozumu, paměti i všech smyslů tělesných bez nedostatku. Toto jsem vám napsal neb 

nemohu k vám podobně přijít, aby kněţí zastavíce sluţbu nepřekáţeli vašemu úmyslu. Amen. 
 
    Celý obsah listu vztahuje se k vedlejší bulle kardinála Petra Stefanetchiho ze Sv. Anděla, kterou současně s hlavní 

bullou (viz list 23 a 25) klatbu obsahující byl poslal do Prahy. V této vedlejší bulle bylo z návodu Michala de Causis 

nařízeno, aby Hus byl jat a arcibiskupu Praţskému nebo biskupu Litomyšlskému odevzdán, aby Betlémská kaple byla 

zbořena (čehoţ nezdařený pokus se stal), aby stoupenci Husovi (Jan z Jesenice, Zdislav z Vartenlberka, Jakub ze Stříbra, 

Prokop z Plzně a Marek z Hradce) byli do Říma obesláni, jestliţe by do 30 dnů z podezření kacířství přísahou se 

neočistili. Proto Hus vzdálený prosí tyto přátele a mistry v Praze, aby nedopustili kapli Betlémskou rozbourat a aby 

domnělého kacířství přísahou neodvolávali. 

 

    1) Tom. 523, 529, Pal. 154. 2) Doufám. 3) Přispoří, rozhojní. 4) Odříci. 5) Buď. 6) V papeţské bulle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Pražanům 1 ) 

R. 1412 
 

Mistr Jan Hus, sluha v naději Jeţíše Krista, všem, kteří Boha milují a zákon jeho vyznávají, 
očekávajíce zjevení Spasitele, s nímţ na věky ţít touţí, milost a pokoj od Boha Otce a Pána Jeţíše 
Krista, který se obětoval za hříchy naše, aby nás z tohoto strastiplného světa a věčného zatracení 
vysvobodil podle vůle Boha Otce, jemuţ sláva na věky Amen. 

Slyše, nejmilejší, o touze vaší a šťastném pokroku ve slově boţím, děkuji Bohu a prosím, aby 
vám dokonalý ráčil dát rozum, jímţ poznávajíce šalby a klamy Antikrista a sluhův jeho,2 ) nedali 
byste se od pravdy boţí odvrátit. Já doufám v milosrdenství jeho, ţe dobré dílo mezi vámi začaté 
dokoná a nedá, abyste od pravdy jeho zbloudili, od niţ mnozí ze strachu nebezpečenství odpadli, 3) 
obávajíce se více člověka bídného, neţ Boha všemohoucího, jenţ usmrtit, obţivit, zničit a spasit 
můţe, a své věrné v rozličných a těţkých nebezpečenstvích zachránit a dát jim za malé chvilkové 
souţení věčný ţivot radosti nevyslovitelné. 

Proto, nejmilejší, nemějte strachu a hrůzou nedejte se znepokojovat, ţe některé z Vás Pán 
zkouší, dopouštěje, ţe vás sluhové Antikristovi svou zvůlí děsí. Neboť sám Bůh v knize Přísloví, 
kap. 3., kaţdému sluţebníku svému praví: Nelekneš se strachu náhlého, ani zpuštění bezboţníků, 
kdyţ na tebe přijde, nebo Hospodin bude po boku tvém atd. a skrze proroka Davida praví: „S ním 
jsem v jeho utrpení a vysvobodím ho i oslavím" atd. 

Toto vědouce, nejmilejší, jak praví svatý Jakub, 4 ) za samou radost mějte, kdykoliv v rozličná 
pokušení upadáte, vědouce, ţe zkušení víry vaší působí trpělivost, trpělivost pak má dokonalý 
skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemţ nemajíce nedostatku. A potom praví: Blahoslavený 
muţ, kterýţ snáší pokušení. Nebo, kdyţ bude zkušen, vezme korunu ţivota, kterou zaslíbil Pán 
těm, kdoţ ho milují. Stůjte tedy pevně u víře, kterou jste poznali, vše, cokoli činíte, jako synové 
boţí čiňte. Doufejte, poněvadţ Kristus zvítězil, i vy také zvítězíte. Pamětlivi buďte toho, jenţ snášel 
od hříšníků mnohá pronásledování, neochabujte ve své dobré touze a zároveň všeliké břímě hříchu 
odvrhněme, běţme do boje neustálého patříce na vůdce a dokonavatele víry Jeţíše, kterýţ místo 
sobě předloţené radosti strpěl kříţe potupu, opováţiv se hanby, i sedí na pravici trůnu Boţího. 5 ) 

Kdyţ tvůrce onen, král a pán celého světa nedal pohnout se nutností boţství, se poníţil v 
člověčenství jsa bez viny nám hříšníkům věrně poslouţil, snášeje hlad, ţízeň, zimu, teplo, bdění, 
slabost, namáhání u vyučování, od biskupů, kněţí a zákoníků těţké potupy přetrpěl. takţe ho 
ţroutem, ochlastou, zlým duchem posedlým,,rouhačem jmenovali, říkajíce, „ţe ten člověk od Boha 
není", jejţ znamení kacíře mu vtiskujíce vyobcovali, za obec ho vedouce; ukřiţovali tak jako 
zlořečeného. 

Jestliţe tedy Kristus takové věci od kněţí utrpěl, který všecky nemoci slovem, a to bez peněz a 
výloh vyléčil, zlé duchy vyhnal, mrtvé vzkřísil, zákonu boţímu je naučil, v ničem nikomu neublíţil a 
hříchu se nedopustil, toho toliko, ţe jejich zlost odkryl: co se divíme, jestliţe dnes sluhové 
Antikristovi, kteří lakomějšími, rozmařilejšími, ukrutnějšími i podvodnějšími jsou neţli farizeové, 
sluhy Boţí pronásledují, je tupí, jim zlořečí, je do klatby dávají, vězní a vraţdí. 

       Pomněte, co náš král a pán řekl: 6 ) „Jestliţe nenávidí vás svět, vězte, ţe mne prve v nenávisti 
měl ; byste byli ze světa, svět, coţ jeho jest, miloval by, ţe pak nejste ze světa, ale já z světa vyvolil 
jsem Vás, protoţ vás svět nenávidí. Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: není sluţebník 



větší, neţ pán jeho. Poněvadţ se mně protivili, i vám se protivit budou. Poněvadţ řeči mé šetřili, i 
vaši šetřit budou. Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé, nebo neznají toho, kterýţ mne poslal." 

Hle, tu máte proroctví Spasitele našeho, ţe jeho vyvolení pronásledování vţdy trpět budou od 
světa, to jest od zlých lidí, kteří Boha Otce i Pána Jeţíše v pravdě nerouhají. Neboť třebas ústy 
vyznávali, ţe Boha znají, přece zločiny svými jeho zapírají, jak svatý Pavel k Titovi 7) praví. Jejich 
skutkové jsou zjevné: lakomství, svatokupectví, pýcha, rozmařilost, odpadlictví i pohrdání slovem 
Boţím, a jiţ lidská podání nade všecko slovo Boţí kladou, pokoru, chudobu, střídmost a milost 
Kristovu za nic nemajíce. A proto neustanou zlí bohabojné pronásledovat, dokud zde boj Kristův a 
Antikristův trvat bude. Neboť praví svatý Pavel: 8 ) Všíchni, kteří chtějí poboţně ţivi být v Kristu, 
protivenství mít budou. Zlí pak lidé a svůdcové půjdou v horší, vţdy bloudíce a v blud uvádějíce. 
Chce sv. Pavel těmito slovy říci, ţe všichni bohabojní, pro Krista pronásledování utrpí. Zlí však ţe 
bloudit budou a jiné svádět, a tak ve zlosti vůli svou v zatracení naplní. Proroctví tedy o nich vydal 
Spasitel říká: 9) Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky, protoţ buďte opatrní jako hadové a sprostní 
jako holubice: vystříhejte se pak lidi: neboť vás vydávat budou do sněmů a v shromáţděních svých 
budou vás bičovat, vydá pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanou dítky proti rodičům a 
zabijí je, a budou v nenávisti všem pro jméno mé. Ale kdoţ setrvá aţ do konce, ten spasen bude. 
Kdyţ se pak vám protivit budou v tomto městě. utečte do jiného. Toto však pronásledování trvat 
bude aţ do dne soudného. 

Praví pak dále: „Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst izraelských, dokud nepřijde syn 
člověka. Není učedník nad mistra ani sluţebník nad pána svého. Dost jest učedníku, aby byl jako 
mistr jeho a sluţebník jako pán jeho. Poněvadţ hospodáře Belzebubem 10 ) nazvali, čím pak více 
domácí jeho? Protoţ nebojte se jich.  Toto mluvil Pán k svým učedníkům, aby takových věcí mohli 
vystříhat se, mysli jim dodávaje, aby opatrní byli a vlky dravé po jejich skutcích poznávali, kteří 
lakotou svojí veškerý svět pohltit chtějí. Proto poučoval je, jakým způsobem falešní proroci se 
poznávají, jeţto patrně s pravými proroky ani ve spisech ani ve skutcích se nesrovnávají. A tak jsou 
falešnými Kristovými učedníky, kteří o sobě říkají, ţe jsou předními učedníky Kristovými, jsouce ve 
skutcích svých úhlavními jeho nepřáteli a protivníky. Všemi tedy způsoby (kdyby stát se mohlo) 
slovo Boţí potlačit se snaţí, protoţe kárá jejich zarputilost, zpupnost, lakotu, rozmařilost, 
svatokupectví a jiné zlé skutky. 

Vešli proto do některých chrámů a svatyň, aby v nich slovo Boţí se nehlásalo, ale však činu 
takového Kristus jim nedopustil spáchat. Jiţ, jak doslýchám, strojí se kapli Betlémskou zbořit, a v 
těch chrámech, v nichţ slovu Boţímu se trčí, brání kázat; 11 ) ale však tu důvěru v Boha mám, ţe nic 
nesvedou. - Dříve osidlo, půhony 12 ) i klatby  Huse připravili a jiţ některým z vás úkladu strojí, ale 
poněvadţ Hus, zvířátko krotké, pták domácí, posledních věcí letem svým nedosahuje, jejich osidla 
přetrhl, nic méně jiní okřídlenci, kteří slovem boţím i ţivotem na perutích svých vysoko se 
vznášejí, léčky jejich strhají. Napjali osidla svá a klatbou tak jako dřevěným jestřábem hrůzy nahnali, 
a ohnivý šíp z toulu Antikristova vystřelili, jen aby slovo Boţí a prokazování mu váţnosti zamezili. 
Avšak čím více povahu svou skrývají, tím častěji ve známost přichází, a čím více usilují svá podání 
jako síť rozprostřít, tím více se trhají, a chtějíce mít pokoj světský, o nějţ přicházejí spolu i o 
duchovní, kdeţto jiným škodit chtějí, sobě samým nejvíce na škodu jsou. Stalo se jim tedy jako 
ţidovským kněţím a biskupům, ţe to, co podrţet se snaţili, ztratili, a čeho ujít chtěli, do toho ţe 
upadli myslíce, ţe pravdu, která vţdycky vítězí, překonat mohou a ji potlačit, jeţto taková jest její 
zvláštnost a povaha, ţe čím více je zatemňována, tím více zazáří, a čím více je potlačována, tím více 
na povrch se vynáší. 



Biskupové, kněţí, zákoníci a Farizeové, Herodes i Pilat a ostatní Jeruzalemští pravdu odsoudili 
a na smrt vydali a pohřbili, ona však z hrobu vstávajíc nade všemi zvítězila, a za sebe jiných dvanáct 
dala hlasatelů. 

A tato táţ pravda za jedinou Hus slabou a nedostatečnou mnoho sokolů a orlů, kteří bystrým 
zrakem jiné předčí okřídlence, do Prahy poslala, tito vysoko z milosti boţí se vznášejí a Kristu Jeţíši 
loví, ptactvo unášejí, který je posilní a všecky věrné své upevní. Neboť praví: „Já s vámi jsem po 
všecky drny aţ do skonání světa.“ Je-li tedy onen pravý Bůh s námi, ochránce to nejmocnější a 
nejpravdivější, kdo proti nám bude se moci postavit ve své bojovnosti? Jaký strach od něho nás 
oddělí? Anebo jaká smrt od něho odloučí? Co ztratíme, jestliţe k vůli němu ztratíme jmění, přátele, 
hodnosti světské a ţivot bídný? Zajisté teprve potom zbaveni budeme této bídy, stokrát skvostnější 
poklady, přátele draţší a radost dokonalejší za to majíce přijmout, a smrt o tyto věci nás neoloupí. 
Neboť kdo pro Krista umírá, ten vítězem jest, a vší bídy pozbývá a věčné radosti je účasten, k níţ 
nás všecky Spasitel Jeţíš Kristus rač dovést. 

Tento list, bratří předrazí a sestry váţené, proto píši, abyste byli v poznané pravdě stálými a 
nijakých nebáli se půhonů a pro kruté hrozby jejich abyste neméně neţ dříve slovo boţí slyšeli. 
Neboť věren jest Bůh, který vás bude sílit a od zlého chránit. 

Konečně snaţně vás prosím, nejmilejší, modlete se za ty, kteří pravdu Boţí s láskou hlásají, 
jakoţ i za mne se modlete, abych i já proti zlosti Antikristově hojněji psát mohl i kázat, aby mne 
Bůh postavil v šik, kdyţ toho potřeba nejvíce bude vyţadovat, abych pravdu jeho hájit mohl. 
Neboť to vězte, ţe kradmo neutíkám, abych pro pravdu Boţí toto bídné tělo nebezpečenství a 
smrti všanc nevydával, kdeţto vím, ţe nám nic nechybí ve slově Boţím, ano ţe více den ode dne 
vzmáhá se pravda evangelia. Avšak přeji si ţiv být pro ty, jiţ násilí snášejí a potřebují hlásání slova 
Boţího, aby tím způsobem zlost Antikristova se odkryla a tím bohabojní aby jí se uchránit mohli. 
Pročeţ jinde káţi a jim slouţím věda, ţe na mně vůle Boţí se plní, buď ve smrti od Antikrista 
anebo ve slabosti. A přijdu-li do Prahy, jist jsem, ţe protivníci moji o mne ukládat budou a ţe vás 
pronásledovat budou ti, kdo Bohu neslouţí, a jiným brání, aby neslouţili. Vy však za ně Boha 
prosme, aby, jsou-li mezi nimi někteří vyvoleni, k poznání pravdy se obrátili. 

V tom, o čem píši, dej vám Bůh rozum a vytrvalost, a touţebnost vaši rač vším dobrým splnit 
pro Jeţíše Krista, který pro nás smrt nejpotupnější a nejkrutější snesl, zůstavuje nám příklad, 
abychom my podobně snášeli podle jeho vůle. Amen. 

 

    List tento psán byl v téţe době jako předcházející a má podobný účel, podobně i listy následující k Praţanům. Nepřátelům 
se jednalo o to, aby jak uţ Hus přestal v Betlémě kázat, tak vůbec tam všechno kázání přestalo. Hus napomíná Praţany, aby 
dbajíce příkladu Kristova, který sám také pronásledováni a smrt podstoupil, se nedivili, ţe aţ posud sluhové Antikristovi sluhy 
Boţí pronásledují, do klatby dávají a o bezţivotí jejich stojí; ukazuje, čímţ se falešní proroci od pravých liší, totiţ skutky proti 
Kristu čelícími, zejména potlačováním a zapovídáním slova Boţího, tak ţe i kapli Betlémskou chtějí zbořit; vyslovuje 
přesvědčení, ţe na místo husy jiţ nastoupili a ještě nastoupí sokolové a orlové; napomíná, aby v poznané pravdě byli stálými, 
nijakých půhonů se nebáli a pro kruté hroby neméně, neţ dříve slovo Boţí slyšeli; prosí, aby za něho se modlili, aby mohl 
hojněji psát a kázat proti zlosti Antikristově; konečně osvědčuje, proč z Prahy odešel a ţivot svůj zachovat se snaţil. 

    1) Pal. 232, 154, Tom. 523.  2) T. j. papeţe, arcibiskupa a j.  3) Viz č. 28, pozn. 2.  4) Ep. Jakuba kap. t.  5) Ep. k Ţidům 
kap. 12.  6) Evangelium Janovo kap. 15.  7) Kap. I.   8) e) 2. ep, k Tim. kap. 3.  9) Evangelium Matoušovo kap.10. 10) 
Ďáblem. 11) Na základě bull papeţských Alexandra V. a Jana XXIII. viz Č. 9, 2, a 26.   12) Pohnání před soud. 
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28. Pražanům l )
 

R. 1412 
 

Mistr Jan Hus, sluha Jeţíše Krista, všem, kdo v Praze jsou, milost a pokoj Jeţíše Krista. 
usilovně celým srdcem, nejmilejší, ţádám, abyste prosti byli skrze Jeţíše Krista všech hříchů, a 
přemáhali tělo, svět a ďábla. pohrdněte marnostmi tohoto světa: čímţ byste skrze milost Jeţíše 
Krista všecko pro spásu ochotně trpěli a v útrapách jsouce, abyste mohli setrvat aţ do konce. Toho 
vám, nejmilejší, vţdycky přeji ve svých řečech na vás vzpomínaje. Neboť proto po více neţ 
dvanáct let ve slově Boţím mezi vámi, jak Bůh jest mi svědkem, jsem pracoval, a v tom největší mi 
byla útěcha, kdyţ vaši pilnost ve slyšení slova Boţího jsem poznal, pozoruje mnohých pravé a 
upřímné pokání. 

Pročeţ, nejmilejší, pro utrpení Jeţíše Krista vás zapřísahám, abyste evangelium jeho zachovávali 
a obhajovali, a ve všem, o čem tenkráte jsem rozjímal, abyste pokračovali s prospěchem. Nebuďte 
tedy na mysli kolísavými a vrtkavými a neuvaţujte o těch, kteří na nejistou nastoupivše cestu jinam 
se obrátili, a uţ nejprudšími jsou nepřáteli Boha a našeho skutku. 2 ) 

Avšak víte, nejmilejší, ţe učedníci Kristovi, kteří s ním obcovali, odpadli a s ním jiţ více chodit 
nechtěli. Přišel tedy Kristus, aby lidi druh od druha oddělil. Jak sám 3 ) praví: „Já jsem přišel, abych 
rozdělil syna proti otci a dceru proti matce." A opět: „A budete v nenávisti u všech pro jméno mé." 
A abychom jejich odporem nedali sebou pohnout, ani pronásledováním a smrtí se hrozit, hned 
dodává Spasitel: Ale ani vlasové vaši s hlavy nikoliv nezahynou, neboť v trpělivosti dušemi svými 
vládnout budete. Jestliţe tedy jeden vlas nezahyne, jak věřící zahynou? Pročeţ, nejmilejší, víru 
pravou, naději jistou snaţte se zachovat, stůjte pevně v lásce k slovu boţímu a lpěte na něm s 
největší touţebností poslouchajíce ty, jeţ Spasitel vám poslal, aby evangelium jeho hlásali bez 
strachu, odpor trvalý činíce vlkům hltavým a falešným prorokům. O nichţ Kristus k svým věrným 
praví „Mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé." Jich se varovat svým věrným Kristus 
káţe a učí, jakým způsobem poznat je lze, po ovoci patrně, které jest pýcha, smilstvo, lakomství, 
svatokupectví, pohrdání slovem boţím a pronásledování věřících, utrhání, úplatnost, přílišná 
horlivost pro podání lidská atd. 

Nebo takoví mají roucho ovčí, jiţ na sebe berou jméno a povinnost křesťana a tak, jeţto jsou 
uvnitř vlci hltaví, ovce Kristovy trhají a hubí. O těchto vlcích Kristus k svým učedníkům promluvil: 
„Aj, vece, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protoţ buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako 
holubice. Opatrní aby byli, proto praví, aby nedali na sebe si šlápnout jako hadové a v sobě hlavu 
Kristovu potřít. Sprostní jako holubice, aby ukrutnost vlkův trpělivě snášeli. Hle, nejmilejší, jiţ 
zjevnou vlků známku máme, nadto i naučení, abychom se nedali od nich s cesty Kristovy svést, po 
níţ snaţíme se k nebeským dojít radostem. Zachovejte a ostříhejte víru, naději, lásku, pokoru, 
trpělivost a jiné ctnosti, dobrými mravy a skutky ţivot zdobíce. Potěšení mějte v tom, ţe 
pronásledování trpíte. Neboť praví Kristus: 4 ) „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou. 
Blahoslaveni, kdyţ vás lidé nenávidět budou, kdyţ vás vyobcují a vyţenou pro slovo Boţí do klatby 
vás dávajíce, Radujte se v onen den, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Kdo tedy víru maje, 
naději a lásku, pro svého Spasitele netrpěl by takovou potupu a pohanu, kdyţ jest jist, ţe stonásob v 
ţivotě věčném obdrţí? Toto tedy očekávajíce, pomněte, co řekl Kristus, ţe, více, bude trápení, 
které nebylo od počátku světa, ani nebude. Proč to? O příčině sám apoštol 5 ) praví: Ţe přijde, vece, 
čas, kdy zdravého učení lidé nepřijmou, ale vedle svých vlastních ţádostí shromaţďovat sami sobě 
budou učitele uši navnazující, a odvrátí uši od pravdy a k básnění se obrátí.  Ţe toto proroctví 
svatého Pavla jiţ se vyplňuje, na své vlastní oči vidíte. Neboť jinde praví: Všichni, kteří chtějí 
poboţně ţivi být v Kristu, protivenství mít budou. Zlí pak lidé a svůdcové půjdou v horší. 



A proto, nejmilejší, jak napomíná svatý Petr, bedlivě se střezte, aby zároveň s jinými, bludem 
těch nešlechetných nebyli pojati a nevypadli od své pevnosti, ale rozmáhejte se v milosti boţí a 
v známosti Jeţíše Krista a za mne Boha proste, aby mně ţádoucí v hlásání slova svého zdar dát 
ráčil na všech místech, kde nutnost toho vymáhat bude, v obcích, v městech, v dědinách, na 
hradech, na polích, v lesích, kdekoli mohu prospívat, aby ve mně slovo Boţí nebylo potlačováno. 

Ochraňujte se vespolek a potěšujte navzájem v milosti Boha Otce i syna jeho nejmilejšího 
i Ducha svatého. Jenţ vás od hříchů můţe ostříhat a do věčné radosti postavit :  jemuţ chvála a 
sláva na věky. Amen 

Husovi stoupenci v Praze byli za nepřítomnosti Husovy v nebezpečí odpadnutí následkem nátlaku, jenţ od těch se činil, 
kteří klatbu prohlásili a hrozby pronášet nepřestávali. Někteří snad jiţ se dali zastrašit. Proto Hus tolik listů posílá Praţanům. 
V tomto chválí se, horlivost jejich ve slyšení slova Boţího, kterou při nich byl poznal; důrazně je napomíná, aby ti víře setrvali 
a nepřátel pronásledování aby s veselou myslí snášeli. 

1) Tom. 529, 539. Pal. i,6. 2) Těmi Hus nepochybně míní své někdejší přátele, kteří si spolu s ním kdysi v knihách 
Viklefových libovali, ale toho roku (1412) v boji protiodpustkovém ho opustili a nejúhlavnějšími nepřátely jeho se stali, totiţ 
Štěpána Pálče, děkana bohoslovecké fakulty, a Stanislava ze Znojma, svého někdejšího učitele. Vil é. 38. 3) Ev.Mat.kap.10  4) 
Evang.Mat. 6.  5) 2. ep. k Tim. kap. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Pražanům. 1 )   
R. 1412 listopad 

 

       Věrným a horlivým milovníkům Pána Jeţíše Krista a slova jeho, kteří v Praţské obci obývají.  
Jan Hus, kněz neuţitečný, ţádost stálosti v milosti boţí (pronáší). 

Nejmilejší ! Zapřísahám vás, naplněn jsa převelikou ţádostí, abyste od poznané pravdy nazpět 
neustupovali, kterou milosrdný Spasitel poznat hojně vám dal. A ovšem doufám, ţe ve vás 
vyvolených, co Pán počal, dokoná a v pokušení vytrvalost vyţádá.  Tak jako i strany sebe sama 
důvěřuji v nejmilostivější dobrotu našeho Spasitele, ačkoli nyní mohu s apoštolem říci, ţe mně 
zajisté ţivu být jest Kristus a umřít zisk, jestli mi pak prospěšněji ţivu být v těle, pro práci, tedy 
nevím, co bych vyvolil. K obojímu se k tornu nakloňuji, ţádost maje umřít a být s Kristem, coţ by 
mnohem lépe bylo; ale pozůstat v těle, potřebné jest pro vás; tak pravil apoštol k Filipenským,  2 ) ve 
vězení římském jsa zajat. Podobně vám, nejmilejší, pravím, třebas v ţaláři nejsa zavřen, ţe bych 
volil zemřít pro Krista a být s ním, a s vámi pracovat si přeji pro spásu vaši, a co mám volit, nevím, 
milosrdenství boţí vyčkávaje. Strachuji se arciť, aby na nás mnoha zlého nebylo spácháno, aby 
věřící netrpěli a nespravedliví na duši hynuli. A ti nyní plesají a ţádají, aby nejen slovo boţí ve mně 
bylo uspáno, ale i aby místo slova boţího Betlém na závoru opět bylo zavřeno. Avšak zdali pak, 
aby mohli, co ţádají, všemohoucí Pán jim dá? A jestli dopustí pro zločiny bezboţných, jak v 
Betlémě, ve kterém se narodil, a v Jerusalémě, ve kterém nás vykoupil, vţdycky chválu milosti jeho 
bychom hlásali, koříce se moci jeho, jenţ s těmi jest, kdo ho milují, osvobozuje ty, kteří pro něho 
trpí, a rouhače k věčnému ohni dochovává. Proto vás, nejmilejší v Pánu, zapřísahám, abyste z 
tesklivosti nemalátněli, nýbrţ spíše Spasitele vzývali, aby nám stálost v dobrém dal a doufejme v 
jeho nesmírnou dobrotu, ţe slovo své svobodným učiní a pomoci nám proti Antikristovi propůjčí, 
proti němuţ modlitbou vaší, bude-li se Kristu líbit, slovem boţím boj obnovím. Pokoj a milost, 
pokrok v dobrém, potom ţivot věčný ve slávě budiţ vám od Pána našeho Jeţíše Krista. Amen. 

 

Tíseň přátel Husových v Praze musila být dosti značná, a zdá se, ţe rostla, neb tón listu tohoto jest naléhavější a 
důraznější předešlých. Hus zapřísahá je, aby poznané pravdy se nespouštěli; netají se strachem, který má o ně; připomíná 
plesání nepřátel a slibuje se své strany, ţe boj proti Antikristovi obnoví. 

    1)Jako orodovník.  2) Kap. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Věrným Čechům. 1 ) 
R 1413, listopad 

 

M. Jan Hus, kněz a sluha v naději Pána Jeţíše Krista, všem věrným pokání činícím v milosti i 
utrpení, v příchodu syna Boţího, který přijde s anděly svatými jednoho kaţdého podle jeho zásluh 
odměňovat bude. 

Nejmilejší ! Posuňte srdcí svých, kdyţ příchod Páně blíţit se bude. Víte, nejmilejší, ţe Pán Jeţíš 
uţ jednou přišel ; a to kdyţ víte. uvaţujte v srdcích svých, v milosti i trpělivosti se posilňujte; 
uvaţujte, nejmilejší, ţe stvořitel a Pán světa, slovo Boţí a Bůh věčný nesmrtelný poníţil sebe sama, 
stav se člověkem, aby nám hříšníkům věrným věrně slouţil. Přišel jako veliký lékař, aby ránu naši 
těţkou vyléčil; přišel jako všemohoucí Pán ne ţivých usmrcovat, ale mrtvých oţivovat a vyvolených 
od smrti věčné osvobozovat; přišel jako král světa a nejvyšší kněz, aby zákon boţí skutky svými 
vyplnil ; přišel na svět, nikoli, aby panoval, nýbrţ aby duši svou na vykoupení mnohým dal; přišel 
jako kupec ziskem lakoty nestísněný, nikoli aby statky světa hromadil, nýbrţ aby lid za hřích 
prodaný krví svou od ďábla vykoupil, přišel moc největší maje, aby pod mocí Pilátovou od 
biskupů, kněţí, starších i zákoníků, smrt nejukrutnější a potupy plnou vytrpěl a z moci ďáblovy nás 
vyprostil; přišel, nikoliv aby vyvolené ve zkázu uvedl, ale aby je zachránil, tak jako sám pravil: já 
přišel jsem, aby ţivot měli a hojněji měli po smrti v radosti věčné. Vyvoleni moji, ne povýšení,  2 )  
ne  děvkaři, ne lakomí, ne zlostní, ne závistiví, ne dotíraví, ne slovu mému i ţivotu odporní, nýbrţ 
vyvoleni moji, kteří slovo moje slyšíce a je ostříhajíce se mnou v milosti trpí. Tuto hodnost z 
příchodu spasitelova hluboko v srdci uvaţujíce, nejmilejší, posilňujte srdcí svých v milosti a 
trpělivosti; jeţto příchod Páně ku příštímu soudu se blíţí. Posilňujte srdcí svých, nejmilejší, v 
milosti, trpělivosti a ctnosti, blíţí se zajisté soud soudce nejbystřejšího, nejspravedlivějšího a 
nejhroznějšího ;  nejbystřejšího, jehoţ bystrost klamat se nedá, nejspravedlivějšího, jenţ ani darem 
ani strachem ani přízní naklonit se nedá, s nímţ přijdou spravedliví, zapřisáhlí apoštolové, s ním 
zde k nevinné smrti odsouzení ; blíţí se také soud soudce nejhroznějšího, na nějţ nespravedliví 
nebudou moci pohlédnout, na jeho pokyn nuceni budou všecky nepravosti své veškerému světu 
zjevit, po jehoţ libosti duše i těla ohněm neustálým páleny budou, na jichţ chtění věčného zatracení 
v temnotách ke spolubydlení s ďábly patřit bude, kteří také od něho samého soud spravedlivý 
uslyší: „Jděte od mne, zlořečení, do ohně věčného, kterýţ jest připraven ďáblu i andělům jeho." 

Ejhle, nejmilejší! obě stránky uváţíce, jeho důstojnost v příchodu prvním a spravedlnost a 
hrůzu v druhém příchodu: posuňte srdcí svých v milosti a utrpení, a trpíte-li něco, na tohle 
pohleďte a pozdvihněte hlav svých, t.j. předsevzetí svých, protoţe se přibliţuje vykoupení vaše, 
vykoupení od kaţdé bídy, od níţ vás na soudě zavolá spravedlivý soudce, říkajíc: „Pojďte, 
poţehnaní otce mého, dědičně vládněte královstvím." A to vám rovněţ i mně dát rač milosrdný, 
hrozný i potěšivý soudce Pán Jeţíš, Bůh i člověk pravý, blahoslavený na věky. Amen. 

 

List tento, jak se zdá, Hus v době adventní r. 1412 napsal, nemoha ústně v Praze kázat a chtěje to aspoň písemně učinit. 
List obsahuje beze všech polemických naráţek zcela všeobecné napomenutí k věřícím Čechům, aby od hříchů se zdrţovali a v 
milosti i trpělivosti se posilňovali, majíce na mysli ten dvojí příchod Jeţíše Krista, kterýţ jednak v těle jiţ se stal a jednak k 
soudu nastává. 

1) Tom. 528.  2) Se povyšující, vysokomyslní, pyšní. 

 

 

 

 



 

 

31. Pražanům.1) 
R 1412, krátce před 25. prosincem 

 

M. Jan Hus, v naději sluha Pána Jeţíše Krista, všem milovníkům jeho: hříchů odpuštění, v 
dobrém posilnění, a po tom spásu věčnou rač vám dát Bůh otec, blahoslavený na věky. Nejmilejší ! 
Památka narození Páně se blíţí; pročeţ dům svůj uvnitř od hříchů očistěte, čím více stačíte, slovo 
boţí pilně a rádi poslouchejte, k utrhačům také nejméně se obracujte, kteří zakazují, aby jste o 
kázání do Betléma nechodili. Dříve zajisté vás pro mne sváděli  2 )  jiţ příčiny nemají, ale tvrdí, ţe 
prchám; a to rád jsem učinil, abych řeč a příklad Kristův potvrdil. Řeč, protoţe řekl: 3 ) Kde by  vaší 
řeči v jedné obci nepřijali, utečte do jiné, jdouce také v ně obce, vyrazte prach z noh svých na 
svědectví jim. A jinde praví: Kdyţ se vám budou protivit v tom městě, utečte do jiného. A kdykoli 
ho do klatby dávali, a usmrtit usilovali, několikrát uprchl a zvláště jako píše Jan kap. 10.: Kdykoli 
hledali ho chytit, jak vyšel z rukou jejich i odešel opět za Jordán na to místo, kdeţ nejprve Jan křtil 
a tam pozůstal. Rovněţ v kap. 11. píše týţ Jan, ţe dokud ho usmrtit usilovali, jiţ nechodil zjevně 
mezi ţidy, ale odešel odtud do krajiny blízko pouště do města, kteréţ slulo Efraim, a tam se 
zdrţoval s učedníky svými. Ţidé také hledali ho a rozmlouvali vespolek v chrámě stojíce a mluvíce: 
Co se vám zdá, ţe nepřišel k svátku? Nejvyšší totiţ kníţata, kněţí a farizeové byli vydali mandát, 
jestliţe by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby jej jali. Ejhle, tak píše Jan. Není tedy divné, ţe já 
po příkladu jeho jsem uprchl, a ţe hledají a rozmlouvají kněţí, podobně i jiní, kde jsem já. Nadto, 
nejmilejší, poněvadţ uprchl jsem z naučení Kristova, abych nebyl nepřátelům příleţitostí věčného 
zatracení, spravedlivým také příčinou utrpení a strasti; rovněţ aby pošetilí díla boţího nestavili. Ţe 
bych však od pravdy utíkal, doufám v Pána, ţe v téţe pravdě zemřít mi dá. A tak víte, co bylo 
Kristovi trpět, jak sám dosvědčuje, v čase od otce mu vyměřeném. A proto pevně v mysli chovejte, 
ţe, jakoţ Pán Bůh ráčí se mnou naloţit, stane se to; budu-li tedy hodným usmrcení nalezen, ráčí 
mne na smrt povolat; jestliţe však ráčí kázání lidu svému prodlouţit, toto všecko uloţeno jest v 
moci jeho a vůli. Snad rádi v Praţské obci by mne viděli, aby hodinky, 4 )  mše a ostatní povinnosti 
odloţit mohli, ti, jeţ mrzí kázání svaté pro lakomost, hýřivost a pýchu ; avšak vy, horliví 
následovníci slova boţího, jemuţ se přizpůsobujte, rádi pro dobro mne takřka vám nejbliţšího 
laskavě byste viděli. Podobně i já vás rád bych viděl a slovo boţí vám hlásal ;  neboť v tom i jiných 
kněţí má být svrchovaná dbanlivost-. Běda kněţím, kteří slova boţího nic neváţí! Běda, kteří ke 
kázání jsou drţeni a nekáţí! Běda však, kteří kázat a slyšet brání ! Chvála však těm, kteří slyší a 
ostříhají je, poněvadţ Kristus milosti jim udělí, říkaje: Blahoslavení, kteří slyší slovo boţí a ostříhají 
je. Kteréţ blahoslavenství a slyšení rač dát vám Bůh otec a Syn i Duch svatý, jediný Bůh věčný, 
blahoslavený na věky. Amen. 

 

Hus vykládá, proč z Prahy odešel, totiţ aby jednal dle Kristova slova i příkladu, aby nedal nepřátelům příleţitosti věčného 
zatracení, aby nebyl spravedlivým příčinou utrpení, aby dílo Boţí nebylo staveno; ale nikoliv od pravdy ţe neutíká, pro niţ i 
hotov jest zemřít. 

1) Tony. 523, 529, PaJ. 156. 2) Totiţ od Betléma odváděli k vůli Husovi v Praze přítomnému a v Betlémě káţícímu. 3) 
Evang. Matouše kap.10  4) Kněţské, duchovní, církevní modlitby, t. j. modlitby (spolu se čtením biblických oddílů a zpěvem), 
které kněţí v jistých hodinách, sedmkrát za den kaţdodenně jménem svým i jménem věřících bohosluţebně konat mají, a to 
dle breviáře, t. j. modlitební kněţské knihy právě k tomu účelu sestavené a ze sedmi částí záleţející, buď společně anebo 
jednotlivě. 

 

 

 



 

32. Pražanům. 
R. 1412, 25. prosince 

 

Nejmilejší ! Poněvadţ od vás nyní odloučen jsa ţiju, tak proto, ţe snad mnoho vám hlásat jsem 
nehoden, avšak přece láska, kterou k vám chovám, nutí mne, abych aspoň několik slov lásce vaší 
řekl. Ejhle, nejmilejší, anděl jakýs jakoby dnes pastýřům řekl: Zvěstuju vám radost velikou, a to i 
všemu lidu. A ihned mnoţství andělův hlásalo říkajíce: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle. Toto sobě připomínajíce, nejmilejší, radujte se, poněvadţ dnes Bůh narodil se 
jako člověk, aby byla sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Radujte se, 
poněvadţ dnes nesmírně veliké narodilo se pachole, aby byla sláva na výsostech Bohu atd., radujte 
se, poněvadţ dnes narodil se smírce, aby smířil člověka s Bohem a andělem 1)  a tak, aby byla sláva 
na výsostech Bohu atd., radujte se, poněvadţ dnes narodil se, aby hříšníky od hříchů očistil, z moci 
ďáblovy vysvobodil a od věčného zahynutí ochraňuje do věčné radosti přivedl, aby byla sláva na 
výsostech Bohu atd., radujte se radostí velikou, poněvadţ dnes narodil se nám král, aby plné 
království nebeské udělil, biskup, aby poţehnání věčné dal, otec příštího věku, aby nás tak jako syny 
s sebou ustavičně podrţel, narodil se nám bratr lásky, učitel znalý, vůdce jistý, soudce spravedlivý 
proto, aby byla sláva na výsostech atd. Radujte se hříšníci, poněvadţ narodil se Bůh kněz, který 
komukoli kajícímu odpuštění udělí všech hříchů, aby byla sláva na výsostech Bohu atd. Radujte se, 
protoţe dnes chléb andělův, totiţ Bůh, stal se pokrmem lidí, aby lačnící občerstvil tělem svým slávy 
plným, aby měli pokoj na zemi atd. Radujte se, protoţe narodil se Bůh nesmrtelný, aby člověk 
smrtelný ţiv byl na věky. Radujte se, protoţe všehomíra pán bohatý leţí v jeslích, jako chudý, aby 
nás nuzné obohatil. Radujte se, nejmilejší, protoţe naplněno jest, co proroci před pověděli, aby 
sláva byla na výsostech Bohu atd. Radujte se, protoţe narodilo se nám nemluvně vší moci a 
protoţe syn dán jest nám vší vnímavosti  2)  a milosti, aby byla sláva na výsostech atd. Nejmilejší, 
zdali slušné jest, aby znalá proto děla se radost? zajisté ţe veliká; vţdyť praví anděl: Zvěstuju vám 
radost velikou proto, ţe narodil se vykupitel ode vší bídy, spasitel hříšníků, vládce věrných svých ; 
narodil se utěšitel zarmoucených, a dán jest nám syn Boţí, abychom radost velikou měli, Bůh pak 
na výsostech slávu a na zemi pokoj lidé dobré vůle, kterouţ dobrou vůli, pokoj, rovněţ i radost 
Bůh dnes narozený nám zároveň rač dát. 
 

Hus vzdálený těţce to nesa, ţe z uloţení Boţího v Praze nemůţe kázat, posílá o Vánocích psané vánoční kázání, v němţ 
vykládá, jak mnoho jest příčin, proč se mají lidé co nejvíce radovat. 
 
    1) Jako sluţebníkem, vykonávajícím vůli rozhněvaného a trestajícího Boha. 2) Moudrosti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Pražanům 1 )  
R. 1413 květen 

 

       M. Jan H., kněz a sluha v naději Pána Jeţíše Krista, všem věřícím posluchačům slova jeho v 
Praţské obci : milost vám a pokoj od Boha otce a Pána Jeţíše Krista. Nejmilejší ! Snaţně vás 
ţádám, abyste z tesknosti neklesali na mysli pro to, ţe s vámi nejsem, ani pro to, jestli mne do 
klatby dávají. Doufám zajisté v milosrdenství Spasitelovo, ţe mně zároveň i vám toto všecko v 
dobré obrátí, jenom hříchů se varujme, a obtěţujme se pro ty, kteří Bohu a slovu jeho na odpor se 
staví, domnívajíce se, ţe praxe jednají jako Ţidé, kteří Krista ukřiţovali a sv. Štěpána ukamenovali, 
o nichţ Kristus, ba i sv. Štěpán řekl, ţe nevědí, co činí. Coţ pak překáţí mi, ţe rouhavě způsobem 
zpátečným kříţ snášejí, nad Judou upevňují, kameny při oběti  2 )  házejí únavy sobě působíce? A dej 
Pán, aby sebe do klatby nedali. A tak usmyslili, aby prostoduché lekali a dle libosti své vůle vodili ; 
ale Pán všemohoucí dá poznání věřícím, co to jest, aby poznali, ţe výmysl a ne přikázání od Pána,3 )  
aby za pobloudilé se modlili, a od Boha ţe sami budou vyobcováni hlásali, ale ne, aby ve chrámu 
Páně rouhavě tak jednali proti těm, kdo jim jsou neškodní. Kameny popadají, nevědouce, co na 
místě toho naznačují, ale kameny házejí, jak na koţich 4) jejich se píše na památku zatracení 
věčného Dátana i Abirona,  5) kteří v kněţstvo se vpletli, méně hodni jsouce, a tak oním házením 
všecky kněze potupují, kteří na kněţství se oddali pro bohatství, rozkoše a hodnosti. I ustanovují 
nad syny Jodovými, třeba by byli nestálými syny Judovými; jsou všichni svatokupci, vyobcovaní od 
Boha, jenţ hledí, nad kterými klatba, jíţ sami do klatby dávají, způsobí pád. A poněvadţ mnoţství 
lidí jest v Boţí klatbě, proto, nejmilejší, jeho klatby utíkejme a vzývejme milost jeho, aby v 
poţehnání svém nás ráčil zachovat. Jiná aspoň klatba nám nic nebude moci uškodit, ale spíše 
poţehnání nám udílí biskup nejvýbornější říkaje: „Jděte, poţehnaní otce mého, dědičně vládněte 
královstvím, vám připraveným od ustanovení světa." Kteréhoţ poţehnání, nejmilejší, vyţadujme, 
vyhledávejme, očekávejme, dobře ţivi jsouce, abychom zároveň v radosti neskonalé na věky zůstali, 
pro milosrdenství Pána našeho Jeţíše Krista, který jest Bůh a člověk poţehnaný na věky. Amen. 

 
Hus potěšuje přátele v Praze, zarmoucené nad nepřítomností jeho v Praze a nad klatbou jeho. Ukazuje, ţe nepřátelé 

kaceřujíce (kamenujíce) ho nehodných kněţí se ujímají a ţe horší neţ klatba lidská klatba Boţí jest. 

1) Tom. 522, Pal. 154  2) Při mši, t. j. bohosluţbě, kaceřováním (kamenováním), ohlašováním klatby, vyhroţováním a 
zastrašováním atd. 3) jest klatba. 4) V písmech jejich a bullách, napsaných na koţích, pergamenech a j.  5) Byli bratří 
z pokolení Ruben, kteří s Korem a jinými proti Mojţíšovi a Aronovi se vzbouřili, chtějíce kněţství v lidu Izraelském na sebe 
strhnout, načeţ byli zahubeni. 4.Kniha Mojí. kap. 16. Jejich památku obnovují nepřátelé Husovi, ujímajíce se nehodných 
kněţí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Pražanům. 
R. 1414, v postě 

 

       M. Jan H., neuţitečný sluha Boţí, všem vyvoleným a horlivým následovníkům Pána Jeţíše 
Krista i slova jeho, kteří obývají v Praţské obci : milost, milosrdenství a pokoj od Boha otce a Pána 
Jeţíše Krista, Spasitele našeho. 
       Nejmilejší ! Mnoho raduji se proto, ţe slovo Boţí vytrvale slyšíte s pozorností, a ţe milosrdný 
spasitel vůdců pravdy vydatných hojně vám dává. A proto milost, milosrdenství a pokoj 
všemohoucí rač vám dát skrze spasitele našeho Pána Jeţíše Krista; milost k dobrému, abyste v ní, 
jako jste počali, dobře vypravili a uţitečně skončili ; a milosrdenství, které v paměti majíce rádi 
přijímejte, poněvadţ Bůh věčný, dobrota nejvyšší, pro nás hříšníky člověkem se stát ráčil, jsa 
bolestiv, popliván, potupen, od svých odsouzen, opovrţlivě odmrštěn tak, ţe kněţí radou vedeni 
jsouce, majíce ze dvou vyvolit, lid obecný za Jeţíše Spasitele nevinného spíše loupeţníka a vraha 
vyvolil hříšného a postavil Spasitele na posměch a potupu tak, ţe volá s nářkem skrze Jeremiáše 
proroka říkajíc : „Slyšte, snaţně ţádám, všichni lidé, a vizte bolest mou!" A opět: O vy všichni, 
kteříţ tudyto jděte, pohleďte a vizte, je-li bolest podobná bolesti mé. Rovněţ volá k otci říká: 
„Boţe! proč jsi mne opustil?" Takţ volal, kdyţ hrozně a potupně na kříţi visel a kdyţ trpěl rouhání 
od kněţí, kteří kříţ obklíčivše křičeli a skřek vydávali říkajíce: „Doufal v Boha, nechať ho nyní 
vysvobodí. Hej, ty, jenţ rušíš chrám Boţí, sestup nyní s kříţe!" Sám však volal: „Boţe můj, Boţe 
můj, proč jsi mne opustil?" Volá, abychom milosrdenství jeho nesmírné znamenali, s ním rouhání 
láskyplně trpěli, v potřebě jeho vzývali a vděčni byli z milosrdenství, kterým nás od zatracení 
věčného vykoupil. Tak tedy jest milosrdenství vám od Boha otce a Pána Jeţíše Krista spasitele, od 
něhoţ i pokoj vám. Naučil mistr pokojný své učedníky pokojnými, aby do kteréhokoli domu 
vstoupí, říkali, pokoj vám; a z mrtvých vstav vcházeje k nim říkal : pokoj vám; chtěje také od nich 
jít na smrt, říkal jim: pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Proto také, nejmilejší, po 
způsobu jeho pokoj od něho ţádám vám; pokoj vám od něho, abyste ctnostně ţijíce nepřátele, 
ďábla, svět a tělo přemáhali; pokoj vám od něho, abyste se vespolek i nepřátele své milovali, pokoj 
vám, abyste pokojně slova jeho slyšeli; pokoj vám, abyste rozumně mluvili; pokoj vám, abyste 
prospěšně mlčet dovedli. Nebole kdo pokorně sluší, ten zlostně se nehašteří: kdo rozumné mluví, 
hašteřivého překonává; kdo uţitečně mlčí, ne hned svědomí ukřivdí. Pročeţ pokoj vám, milost a 
milosrdenství, milost, od hříchů zachování, milosrdenství, ohně věčného zproštění, a pokoj po 
tomto ţivotě bezcenném v radosti věčné všem vám věřícím věčného pokoje od Boha otce a Pána 
Jeţíše Krista spasitele našeho, jemuţ buď chvála na věky věků. Amen. 
 

Hus raduje se, ţe Praţané slova Boţí vytrvale slyší a přeje jim od Boha milosti k dobrému, milosrdenství v Kristu tak 
pracně dobytého a proto tak povzbuzujícího, a konečně pokoje ve všem po způsobu Kristovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Synodu Pražskému.1)  
R. 1413, v únoru 

 
Pro čest Boţí a svobodné kázání jeho evangelia,  pro spásu lidu a nápravu špatné  a  lţivé 

pověsti 2)  království Českého, markrabství Moravského, obce Praţské a jejího vysokého učení, pro 
obnoveni pokoje a jednoty mezi duchovenstvem a světskou vrchností: 

 
1. Předně budiţ drţeno za spravedlivé a pravé vynešení 3)  kníţat a rady královské mezi p. 

Zbyňkem, dobré paměti arcibiskupem a mezi p. rektorem a mistry a M. Janem Husem veřejné 
prohlášené, pečetmi stvrzené a oběma stranami slavnostně na dvoře p. krále přijaté a schválené. 

2. Rovněţ království České zůstaň při právech, svobodách a obecných zvycích, 4)  jimţ se jiná 
království a země těší k spokojenosti své, v jakýchkoli schváleních, zamítáních a jiných jednáních 
zření majících k svaté matce obecné církvi. 

3. Rovněţ M. Jan Hus, jemuţ jmenovaný p. Zbyněk ţádné obvinění před koncilem 5) nevytkl, 
budiţ jiţ přítomen v shromáţdění duchovenstva: 6)  a tam, kdokoliv bude chtít jemu blud neb 
kacířství vytknout, nechť vytkne, zavazuje se k snesení trestu, 7)  jestli ţe by důkazu neprovedl. 

4. Rovněţ jestliţe by tehdy ţádný nechtěl odpůrnictví převzít, staň se nařízení královské ve 
všech městech a podobně ordinariatní 8)  skrze všechny faráře, aby se totiţ prohlásilo, ţe M. Jan 
Hus hotov jest o své víře počet vydat : jestliţe tedy někdo chce mu kacířství neb blud vytknout, aby 
se jménem svým v kanceláři arcibiskupské zapsal k veřejnému důkazu u přítomnosti obou stran. 

5. Rovněţ, jestliţe by ţádný nalezen nebyl, kdo by vytýkal a se zapsal, buďte vyzváni ti,  9)  kteří 
ke dvoru papeţskému donesli, ţe v království Českém, v městě Praţském, v markrabství 
Moravském mnohých srdce kacířstvím a bludem jsou nakaţena, aby dokázali, kteří to jsou; a 
jestliţe nedokáţou. buďte potrestáni. 

6. Rovněţ budiţ se obráceno k doktorům bohosloví a církevního práva a ku kapitolám 
kanovníků a budiţ vyhledáváno ode všech a od kohokoliv jednotlivě, aby jmenovali někoho, o 
němţ ví, ţe jest kacířem a bludařem. Jestliţe by řekli „neznáme", tehdy ať učiní k tomu vyšetření 10)  
před veřejnými notáři, potvrdil je svými pečetmi. 

7. Rovněţ aţ se to stane, ať král, podobně arcibiskup pod trestem nařídí, aby ţádný druhého 
nekaceřoval anebo bludařem nenazýval, leč by chtěl proti němu blud dokázat nebo kacířství, jak se 
sluší. 

8. Rovněţ potom král jednomyslně se zemany přijmi pomoc čili sbírku od duchovenstva, a 
pošli poselstvo vznešené  11)  ke dvoru papeţskému, s kterýmţto poselstvem nechť na vlastni útraty 
k vůli očištění království i ti jdou, kteří království klamně a těţce při dvoře Římském v špatnou 
pověst byli uvedli. 

9. Rovněţ nemá pro přítomnost 12)  M. Jana Husa a jeho kázání mezi tím interdikt 13) být 
prohlášen jako onehdy 14)  prohlášen byl (v odporu) proti obecným koncilům a ustanovením svaté 
matky církve. 

 

Přičiněním krále Václava zasedl v Praze 6. února 1413 mimořádný synod za tím účelem, aby spory v zemi urovnal. Obě 
strany podaly mu z rozkazu králova svá dobrozdání a své návrhy, jak bohoslovecká (viz následující list), tak i Hus; mistr 
Jakoubek podal ještě zvláštní dobrozdání. Dobrozdání Husovo, z venkova jím do Prahy poslané, obsahující návrh podmínek k 
smíru, o kterýchţ dne to. února 1413 Jan Ţelezný, biskup Litomyšlský, velice nepříznivé vyjádření učinil, jest přítomný list. 

 

1) Pal. 16o, Tom. 534. 2) Viz č. 9 a 17. 3) Dne 6. července 1411, viz č. 17 a 24. 4) Snad míní se právo, aby kaţdý 
obţalovaný souzen byl ve své vlasti a nebyl poháněn do Říma 5) Radou královskou roku 1411. 6) T. j. synodu, který měl 6. 
února tohoto roku 1413 zasedat. 7) Rovného po případě i upálení; stejný poţadavek činili zástupcové Husovi v Bononii, viz č. 
25. 8) Biskupské. 9) Poslové Zbyňkovi u dvora papeţského, vedeni biskupem Jaroslavem, viz č. 9. 10) A vyznání. 11) Na 
útraty duchovenstva, kteréţ k tornu účelu sbírku učiní. 12) Na synodu a v Praze vůbec. 13) Zákaz a zastavení řádné 
bohosluţby pro přítomnost z církve vyobcovaného. 14) Buď na konci roku 1412 anebo při některé z návštěv Husových v 
Praze, která, ač tajně konána, však byvši prozrazena, snad nové zastavení bohosluţeb způsobila. 



36. Synodu Pražskému.1)
  

R. 1413, v únoru 
 

„Proti radě doktorské." 
„Kteří jsou zemi Českou křivě zhyzdili i u papeţe i jinde, anebo ještě hyzdí, pravíce, ţe jsou 

mnozí v Čechách kacíři aneb bludní u víře : ti podlé práva mají ty bludné ukázat a na ně dovést, a 
nedovedli, ani zase země očistí, mají utrpět jakoţto zrádce cti lidu českého. Ale ţe doktorové v své 
radě píší, Čechy haní, ţe v Čechách  jsou někteří z ţákovstva, jenţto jinak věří o svátostech 
kostelních neţli církev sv. obecná ; druhé praví, ţe v Čechách někteří nechtějí u víře a v ustavení 
církve sv. obecné stát; třetí praví, ţe jsou někteří neposlušní svých prelátů, a lid na to vedou, aby 
nectili důstojnosti papeţského, biskupského i kněţského: ale kdoţ jinak věří o svátostech a nechce 
tak věřit a drţet, jako církev sv., toho mají za bludného aneb za kacíře mít : tehdy doktorové praví, 
ţe jsou někteří kacíři aneb bludní v Čechách: protoţ mají ty jisté ukázat ze jména a na ně dovést, a 
nedovedú, ale aby utrpěli jakoţto hanitelé a zrádce cti království českého. Také doktorové praví, ţe 
kaţdý má svého preláta poslouchat, kdeţ nepřikazuje pouhého zlého, aneb kdeţ nebrání pouhého 
dobrého. Toho jsou sami neučinili, kdyţ jim papeţ 2)   přikázal, aby mistru Maříkovi 3)   mezi sebou 
místo dali: neb jsou v tom papeţe nechtěli poslouchat. Také oni i jiní kněţí nechtějí poslouchat 
krále českého, svého prvého preláta, aby mu dali po jednom úroku,  4)  kdyţ jim ani pouhého zlého 
velí, ani pouhého dobrého brání. Také KMt můţe spravedlivě přikázat, aby nepřestávali sluţby boţí 
pro kázání mistrovo Husovo, a kněţí mají v tom poslouchat, neb to není pouhé zlé, aby bohu 
slouţili. Také potupují pětačtyřicet artikulů proti řádu kostelnímu : neb niţádný nemá potupit 
kterého bludu, jedině církev svatá; a mnohé z těch artikulů mistr Staník a mistr Paleč 5)   dříve jsou 
drţeli a bránili, dokud jsou v bázeň světskou neupadli. Také pravíc, proto ţe mistra Husa mocí 
papeţskou klejí, ţe on jest v spravedlivé kletbě, a vidí, ţe je křivými zámysly na něho kletba od 
kněţí dobyta : ale, ţe rektor některé z doktorů klne, tu pravic, ţe oni nejsou v kletbě, zjevně v tom 
jiné hyzdíce a se velebíce. Proto jich rada jako hanebná má zavrţena být. 
 

K synodu, který mimořádně dne 6. února 1413 v Praze zasedal (viz předcházející list), podala bohoslovná fakulta, vedená 
Stanislavem ze Znojma a Štěpánem Pálčem, dvě dobrozdání; první obsahuje vypsání příčin sporu, druhé pak návrhy k uklizení 
jeho. V něm se uvádějí tři příčiny sporu: ţe prý v Čechách jsou kněţí, kteří uchýlivše se od zásad obecné církve 1. odsouzení 
45 Viklefových článků (r. 1403, I408 a 1412) mají za nespravedlivé, 2. a pohrdajíce papeţem a kardinály písmo svaté jediným 
pramenem víry činí a podle své libovůle vykládají, a 3. konečně věřící lid k neposlušnosti proti prelátům a k nedbání papeţe a 
biskupů popuzují. ţádný prý nemá jinak učit a věřit, neţli církev římská; rozhodnutí v kaţdé záleţitosti náleţí prý stolici 
papeţské; představeným pak duchovním má prý poslušenství zachováno být; články Viklefovy nemají prý více být obhajovány 
a kněţstvo Praţské nemá prý práva vyšetřovat, zda klatba spravedlivá jest čili nic, nýbrţ má poslouchat. Na toto dobrozdání 
čili radu katolických „doktorů ` (tak byli nazýváni profesoři Husovi nepřátelští, kdeţto přátelé jeho „mistry" nazýváni) 
odpověděl Hus především krátkým listem, totiţ přítomným dopisem svědčícím synodu Praţskému. (Teprve později, ale ještě 
ve vyhnanství, odpověděl Hus obšírně svým největším a nejvýznamnějším spisem latinským „O církvi". Mimo to odpověděli 
také mistři Praţští ihned na dobrozdání doktorů.) Hus vytýká doktorům, ţe křivě zhyzdili zemi, pravice jen tak všeobecně, ţe 
jsou v Čechách mnozí kacíři, a ţádá, aby tito byli ukázáni a jmenováni; vytýká dále, ţe v případě Maříkově sami poslušenství 
papeţi odepřeli i krále neposlušní jsou; a ţe konečně ţádného práva vůbec nemají, pro kacířství odsuzovat. 
 

1) Pal. 158, Tom. 532. 2) Innocenc VII. bohoslovné fakultě v Praze 3) MIařík (Mauricius) Rvačka z Prahy, písma svatého 
profesor a inkvizitor, jest antihusita. Roku I4o8 byl spolu s Janem z Reinsteina,  ,kardinálem", Stanislavem ze Znojma a 
Štěpánem Pálčem mezi posly královými ke kardinálůrn, kteří se chystali rozkol papeţský odstranit; na sněme Kostnickém 
zaujímal dosti vynikající místo a sepsal na vyzvání sboru r. 1417 spis proti všem jednotlivým článkům M. Jakoubka ze Stříbra v 
příčině přijímání pod obojí způsobou. 4) T. j. plat čili daň; zemské statky duchovenstva podléhaly dani od sněmů ustanovené; 
kláštery mimo to platily daň, kterou král o své újmě na ně a na města ukládal. Úrok se odváděl obyčejně pololetně (= jeden 
úrok). 5) Stanislav a Páleč, členové královského poselstva, v předcházející poznámce připomenutého, jsou v Bonomii 
nepochybně pro odůvodněné podezření z viklefismu jati (v říjnu 1408) a po nějaký čas tam vězněni, a po mnohém usilování 
kardinálů, krále, university a zvláště Husa, Jesenického a Křišťana zase jsou na svobodu propuštěni. Tomuto uvěznění Hus 
připisuje, ţe Stanislav ze Znojma, učitel a přítel jeho a viklifita, od něho se odvrátil. Viz List Křišťanovi č. 38 
 

 



37. Mistru Křišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení v 
Praze. 1) 

R.1412, říjen-prosinec  
 

Vysoce ctěný pane rektore, mistře a otče laskavý! Velice potěšen jsem z Vašeho listu, ve kterém 
mezi jiným píšete: spravedlivého nezarmoutí, cokoli se mu přihodí; a opět: všichni, kteříţ chtějí 
poboţně ţivi být v Kristu Jeţíši, protivenství mít budou. Z čehoţ uvádíte, ţe mne nezlomí, 
neporazí, nezarmoutí, ale posilní, povznese i obraduje strast časná a společníků vzdálenost. S 
vděčností velikou tuhle potěchu přijímám, uvaţuje to, co psaní předcházelo. Protoţe jsem-li 
spravedlivý, nezarmoutí mne, cokoli jest, abych od pravdy dal se odvrátit ;  a jestliţe poboţně v 
Kristu ţiju a chci ţít, dluţno jest, abych pronásledování ve jménu Kristově trpěl. Poněvadţ měl-li 
Kristus trpět a do slávy své vejít, nutno jest, abychom my bídní kříţ vzali a tak jeho sama v 
utrpeních následovali. Proto ujišťuji Vás, vysoce ctěný pane rektore, ţe nikdy mne pronásledování 
tesklivým nečiní, kdyby mne hříchy mé a nespořádanost křesťanského lidu tesklivým nečinily. 
Nebo co mně obtíţí můţe způsobit bohatství světa, které smetí jest, kdyby zničeno bylo? Co ztráta 
přízně světa, která dovede od cestu Kristovy odvrátit? Co potupa učiněná, která očišťuje a oslavuje 
syny Boţí. Snášena-li jest pokorně, aby zářili jako slunce v království otce svého? Co kdyby zničen 
mi byl ţivot bídný, který jest smrt, který kdo zde ztratí, smrt sloţí a pravý ţivot nalezne? Avšak 
takových věcí nechápou lidé pýchou, slávou, ctiţádostí a lakomstvím zaslepení, a někteří 2)   
strachem, kde nebylo strachu, od pravdy odvrácení, kteří otevřenosti a tak i lásky a vší ctnosti 
zbaveni jsouce schnou, na mysli zmateni jsouce podivuhodně tím, ţe je tiskne s jedné strany pravdy 
poznání a s druhé strany strach, jímţ se bojí dobrou pověst ztratit a tělo bídné vydat aţ do smrti. 
To já doufám v Pána Jeţíše vydám, jestliţe milosrdenství udělí; poněvadţ nepřeju si v tomto 
bídném světě ţít, leda bych mohl k pokání sebe i jiné dle ustanovení Boţího povzbuzovat:. To 
právě i Vám přeju a vybízím Vás v Kristu Jeţíši se všemi Vašimi spolustolovníky, 3) abyste 
připraveni byli k boji, poněvadţ zprvu počaly Antikristovy předehry,  4)  za nimiţ zprvu následovat 
bude boj. A nutno, aby Hus křídel pozdvihl proti Behemotu 5)  křídlům i proti ohonu, který vţdy 
skrývá ošklivost zvířete Antikrista. Kdo jest ohon? ukazuje prorok 6)  říká: prorok, který učí lţi, on 
jest ocas a stařec pak vzácný, oni jest hlava: protoţ odetne Hospodin hlavu i ocas, t. j.  papeţe i 
jeho proroky, mistry, doktory a juristy, 7)  kteří falešným jménem svatosti zakrývají ošklivost zvířete. 
Která, prosím větší ošklivost, neţ kdyby nevěstka odkrývajíc se celou dole veřejně připravena byla 
komukoli, kdo by s ní chtěl pelešit? ještě větší jest ohavnost zvířete, které připraveno jest, ať přijde 
kdokoli, přijímat vzývání, sedíc na místě hodnosti, jako by Bůh bylo, a jsouc hotovo prodávat, 
cokoli kdo zachce kupovat ve věcech duchovních; a prodává to, co nemá.   Běda mně tedy, 
nebudu-li o téhle ošklivosti kázat, nebudu-li plakat a nebudu-li psát !  Mně běda, vy uvidíte, 
kterému není běda. Křičí orel létaje: běda, běda, běda lidem obývajícím na zemi! 
 

Mistr Křišťan z Prachatic, muţ ctnostný a dobročinný, znatel hvězdářství, byl r. I406 farářem u Sv. Michala na Starém 
Městě Praţském (kdeţ předchůdcem jeho Bernardem bylo mladému Husovi dovolováno kázat) a od r. 1412 rektorem 
vysokých škol. Husovi byl od prvopočátku důvěrným a upřímným přítelem a příznivcem. Roku 1411 dne 15. března odepřel 
spolu ještě s jedním farářem prohlášení klatby nad Husem. V jeho faře a za jeho spoluúčinkování zasedala r. 1413 komise 
smírčí, králem ustanovená. Zvěděv o Husovu uvěznění přijel za ním do Kostnice, aby mu v něčem byl nápomocen (roku 
1415); tu ho také jednou ve vězení u dominikánů náhle svou návštěvou překvapil a aţ k slzám pohnul (viz list č. 64). Ten byl 
také vězněn na podnět Michala de Causis, ale brzo propuštěn, načeţ se ihned do Prahy vrátil (v březnu 1415). Po smrti 
Husově náleţel k náčelníkům husitským, ale byl mírný Husita a měl s rozhodnějším Korandou, původcem Táborů, spory pro 
bezohlednější postupováni jeho (v učení). 

Mimo pět následujících listů v r. 1413 Křišťanovi psaných máme ještě jeden list jemu z Kostnice poslaný (č.87). Přítomný 
list jest odpověď na potěšný dopis Křišťanův; v něm ujišťuje, ţe všechno pronásledování a všechnu ztrátu i ţivota rád snese, a 
vybízí přítele svého, aby se i on se svými společníky na odpor postavil papeţi a jeho stoupencům, duchovní věci prodávajícím. 
 



    1) Pal. 164, 165. 2) K. p. Páleč a Stanislav viz list č. 36 a 38. 3) T. j. důvěrnými společníky. 4) Hus dobře tuší, ţe to, co se aţ 
posud ve při jeho proti němu dělo, bylo pouhou předehrou antikristovou, jen úvodem horších bojů. 5) T. j. Behemota čili 
antikrista, viz list č. 13, pozn. 3; hrozivý ten tvor, znázorňující velemoc papeţe a jeho sluţebníků, jest zde jako okřídlený (drak) 
míněn. 6) Izaiáš kap. 9. 7) Právníky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Mistru Křišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení 
Pražského. 1)    

R. 1413 červen 
 

Zdraví od Pána Jeţíše Krista ! Rady fakulty teologie nepřijmu s pomocí Krista Pána, kdybych 
stál před ohněm sobě připraveným a doufám, ţe smrt dříve buď mne nebo ty dva 2)    odpadlé od 
pravdy obrátí k nebi nebo k peklu, dříve neţ se shodnu s jejich smýšlením. Poznal jsem zajisté oba, 
ţe dříve právě vyznávali dle zákona Kristova pravdu, ale strachem otřeseni jsouce na pochlebenství 
papeţovi a na leţ se obrátili. A Paleč jmenuje nás viklefisty, jako bychom v celé víře křesťanstva 
bloudili; a Stanislav nazývá nás nevěrci, věrolomci, šílenci a kněţstvem zlořečeným. Avšak takových 
řečí bych si nevšímal, kdyby jen nesílily ve zlosti Antikrista. Ale doufám s Boţí milostí, ţe bude-li 
nutno, chci se proti nim aţ do ohně k upálení postavit. A jestliţe já nemohu osvobodit pravdy pro 
všecko, aspoň nechci být nepřítelem pravdy, a (chci) smrtí na odpor se stavět souhlasu. Ať běţí 
svět, jak Bůh mu dovolí běţet. Lépe jest dobře zemřít, neţli zle ţivu být; pro trest smrti nemá se 
hřešit: přítomný ţivot skončit  u milosti, jest vyjít ze strasti; kdo vědomosti přidává, přidává práce; 
kdo pravdu mluví, hlavu si rozbíjí; kdo smrti se bojí, ztrácí radosti ţivota; nade vším vítězí pravda; 
vítězí, kdo je usmrcován, protoţe ţádné jemu neškodí protivenství, jestliţe ţádná nad ním nepanuje 
nepravost. Praví zajisté apoštol Petr: Kdo jest, jeţto by vám zle učinil, jestliţe budete následovníci 
dobrého? Blahoslaveni jste, kdyţ vám zlořečit budou lidé, praví pravda. 3) Za největší radost mějte,  
4)  bratří, kdyţ v pokušení rozličná upadnete; blahoslavený muţ, kterýţ pokušení snáší, nebo kdyţ 
bude zkušen, vezme korunu ţivota. 

To jsou mé zálohy a opory, jimiţ zotavuje se duch můj, aby silným byl proti všem protivníkům 
pravdy. A doktoři oni, o nichţ mluvíte, nechtějí jednat proti svědomí. Vy víte, jak Páleč mluvil 
dříve 5) v domě Vašem. A vím jistotně, čeho Stanislave 6)  se drţel a ve spise dle smýšlení napsal o 
trvání chleba: a mne se tázal, dříve neţ odloučení se počalo, chci-li s ním téhoţ se drţet. A hle, po 
tom přísahu sloţil a odpřisáhl a po dvou letech, kdyţ Štěkna přišel se svým traktátem, dostav strach 
z arcibiskupa a nedovedl uniknout, vypověděl pod přísahou, ţe traktátu onoho nesloţil. A dříve 
neţ zavolán byl na radnici arcibiskupovu řekl: „Nutno jest, aby Štěkna mnich skláněl přede mnou 
kolena a ţádal, abych ho šetřil, ţe se odváţil traktát můj za nové semeniště bludů označit." Jakým 
způsobem tedy mohu (jim  uvěřit, ţe prý neradi jednají proti svědomí? A je-li jim bez úrazu pro 
svědomí, ţe nás nazývají nevěřícími, věrolomci, bezrozumnými, od víry Kristovy bloudícími a 
zlořečeným kněţstvem? Bůh to soudil! 
       Z rozmluvy Vaší se mi zdá, ve svědomí ţe nijak nepopouštíte; poněvadţ doufám, ţe jste tam 
štítem proti Antikristovi. Pročeţ Bůh nařídil dle mého soudu, ţe, jako u onoho kostela byl jeden 
pleban 7) největším nepřítelem slova Boţího, tak Vám Bůh naopak nařizuje, abyste byl přítelem 
slova Boţího. O farářích, proč nechtějí, majíce všecku správu duchovní, rádi přijímat,8)  máte v 
Ezechielově III. kap. plný soud pro svou omluvu; tam čtěte. Těm psát budu, jeţ jste pojmenovali ; 
traktát aţ opíšou proti spisům Stanislavovým,  9)  pošlu Vám. Buďte zdrávi v Kristu Jeţíši. Myslím, 
ţe jsem zhřešil po vůli králově od kázání upouštěje; a proto jiţ nechci tak hřešit. 

 

Obsah listu vztahuje se k radě doktorské, kterou bohoslovná fakulta. vedená Pálečem a Stanislavem, mimořádnému 
synodu byla dala (viz list č. 36). Z listu samého vysvítá, ţe Hus krátce před tím s Křišťanem ústně byl jednal; i jest 
pravděpodobno, ţe tato ústní rozmluva stala se při návštěvě Husově v Praze hned po svátcích Vánočních 1412, načeţ se Hus, 
ještě před sejitím se synodu, tedy před 6. únorem 1413 na venkov navrátil: potom dali doktoři své dobrozdání k synodu, načeţ 
následoval list synodu proti radě doktorské (čís. 36) a přítomný list Křišťanovi. Předcházející list Křišťanovi pak by musil v 
pořadí před list proti radě doktorské poloţen býti, a mezi tímto prvým a druhým listem Křišťanovi byla by návštěva Husova z 
venkova v Praze. Dle Novotného str. 38 byl list tento psán M. Janovi Kardinálovi z Rejnštejna. 

V přítomném listě Hus rozhodně zamítá radu doktorskou, objasňuje svůj poměr k Stanislavovi a Pálečovi, kteří své 
míněni změnili, staví jejich svědomí do pravého světla a doufá, ţe Křišťan bude štítem proti Antikristovi. 

 



1) Pal. 83, 156, Tam. 454, 532. 2) Pálče a Stanislava, kteří radu či dobrozdání fakulty theologické sepsali. 3) Evangelium 
Matoušovo kap. 5. 4) Epištola Jakubova kap. I..  5) Totiţ r. 1412, kdy jsa děkanem bohoslovné fakulty na faře Svatomichalské, 
před více mistry, bakaláři a studenty o článcích Václava Tiema, prodavače odpustků, který v květnu do Prahy přišel, se zřejmě 
vyslovil, ţe obsahují bludy. Páleč byl z počátku horlivým Viklefistou, soudruhem, ba přítelem Husovým, načeţ se stal jeho 
nejhorším nepřítelem a nejurputnějším v Kostnici ţalobcem. 6) Stanislav ze Znojma sepsal r. I406 ve smyslu Viklefově spis: 
„Super quatuor Sententiarum" (snad spis o čtyřech knihách moudrosti, sepsaných Petrem Lombardem, viz č. 9), v němţ tvrdil 
trvání chleba ve večeři Páně po posvěcení kněze, popíraje přepodstatnění; tím popudil mistra Jana Štěknu, mnicha 
cisterciackého, druhého kazatele při kapli Betlémské v Praze, který sám sice pro nápravu mravů v církvi ve smyslu Miličovu 
horlil, ale učení nijak se dotknout nechtěl (podobně farář Protiva). Štěkna podal na Stanislava u arcibiskupa ţalobu. Stanislav z 
počátku o Štěknovi řekl, ţe mnich ten bude musit pred ním kleknout a ho odprosit, ale konečně odpřisáhl, ţe není pisatelem 
onoho traktátu, s nímţ ani Hus nesouhlasil. 7) Předchůdce Křišťanův na faře Svatomichalské, Bernard, křiţovník Zderazský, 
kterýţ reformačním snahám v církvi nepřál, 8) Večeři páně. 9) Na dobrozdání doktorů k synodu odpověděl Hus především 
krátce listem čís. 36, a J. z Jesenic zvláštním spisem, načeţ opět Stanislav a Páleč kaţdý zvláštním traktátem odpověď dali. Jim 
odpověděl Hus jednak traktáty „Proti Pálčovi" a „Proti Stanislavovi", jinak největším spisem svým „O církvi" a posléze spisem 
„Proti osmi doktorům". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. M. Křišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení 
Pražského. 1)   

R. 1413,v dubnu 
 

Zdraví od Krista Jeţíše, pravé hlavy církve, protoţe v pravdě dává ţít, cítit a pohybovat se 
duchovně údům svým, kdyţ on právě jest, jímţ ţivi jsme, hýbeme se a trváme, jak Pavel prohlásil 
ve školách Athénských s mudrci. (Skutky apošt. XVII. 28.)  

Mezi nejpřednější poloţili jste,2) pane rektore: chci-li na tom stát, ţe papeţ jest hlavou sv. 
Římské církve a kardinálové tělem, a stát na všech výměrech a rozhodnutích sv. Římské církve? 
Věru skrývá se had v trávě. Neboť jestli papeţ hlavou Římské církve a kardinálové tělem, tehdy 
právě oni jsou celou sv. Římskou církví, tak jako celé tělo člověka s hlavou jest člověk; a jeho právě 
ţáci, Antikristovi sluhové, jmenují slovo měníce sv. Římskou církví papeţe s kardinály. Dejme 
tomu také, ţe na místě Petrově sídlí Satanáš s dvanácti nejzpupnějšími ďábly vtělený, jehoţ 
nejdůleţitější a první věcí jest, ţe cokoli sám se svým tělem obludným ustanoví, ţe toho jako víry 
jest se drţet. Tak zajisté ďábel pokoušeje Krista řekl, ţe má moc všecka království dát, jestliţe 
padne a bude se mu klanět. A podivné jest, co chtějí Antikristovi ţáci jiţ určovat o svátostech. 
Zdaţ od let 1413 nestála církev bez omezení onoho budoucího? Já vím, ţe psali (papeţské) stolici o 
radě doktorů a prelátů, a to podrţují k podpisu Antikristovu, aby provedli úskok většinu 
připouštějíce a učinit mohli závěr: ty kacíř jsi! Neboť jde z toho: cokoli ustanoví sv. Římská církev, 
t. j, papeţ s kardinály, toho jest se drţet jako víry; avšak on právě se svými ustanovuje, ţe odpustky 
od rance a měšce katolické jsou: tedy toho jest se jako víry přidrţet. Ale ty, Huse, kázal jsi proti 
tornu protivné, tedy odvolej kacířství anebo budeš upálen. Rovněţ, cokoli ustanoví papeţ atd.; 
avšak on ustanovuje, ţe Hus jest ve klatbě tvrdošíjný a tak kacířem : proto musí být odsouzen. 
Rovněţ cokoli ustanoví papeţ atd. ;  ale ustanovuje papeţ, ţe závěr doktorů, jinak nepřátel pravdy, 
učiněný na úřadě  3)   jest spravedlivý a svatý : tedy jest se ho drţet. Rovněţ, cokoli papeţ ustanoví, 
toho jest se drţet: ale on právě ustanovuje, 4) ţe všichni, kdo mají knihy Viklefovy, mají je dát spálit 
a odpřisáhnout; tedy jest toho se drţet. Rovněţ cokoli papeţ ustanoví atd.;  ale papeţ v bulle 5)   
ustanovil, aby nikde v kaplích se nekázalo: tedy atd. Rovněţ. Cokoli papeţ ustanoví, toho jest se 
drţet: ale Bonifacius 6) s kardinály slavnostně ustanovil, ţe Václav král český cení králem Římským, 
ani Zikmund Uherským tedy toho jest se drţet. A kdo z nás můţe vyslídit, kolik věcí se vnucujících 
dle vůle vlastní uzavíral Antikrist? Vidím tedy, ţe doktorové chtěli by Krista srovnat s Belialem, tak 
ovšem, ţe Kristus neměl by pojmenování hlavy sv. církve, tak jako ani nečiní zmínky o Kristovi ve 
své psané radě. Chtěl bych vědět, jestli papeţ Liberius 7) kacíř, podobně Lev 8) kacíř, a papeţ Jan, 9)  
který pachole porodil, byli hlavy sv. Římské církve? A jestli tornu tak, tehdy na tom nezáleţí, aby 
někdy potom nevěstka neb Antikrist obzvláštní nebyl hlavou svaté Římské církve. A tehdy 
bezpochyby chce Antikrist na rovni být Kristovi ale jaké srovnání Krista s Belialem? 10)  Nestačí 
jemu a jeho satrapům, 11) ţe sám jest zástupcem Kristovým, jestli ţe ovšem plní účinně zákon 
Kristův, a ţe oni jsou sluţebníky církve. Vykonávajíce dílo pravidelného hlásání evangelia jako 
apoštolové nejsvětější praví, ţe jsou sluţebníky danými církvi k vyučování samému zákonu 
Kristovu. Chtěl bych rád onoho doktora důkaz vidět : co by chtěl dokázat tím, ţe Kristus byl 
hlavou církve ve třídní, 12)  tak jako byl bez pochyby; od počátku totiţ vtělení svého byl hlavou 
církve vnitřně dle lidské bytosti, kterou ani ve třídní neodloţil, a následovně byl hlavou církve ve 
třídní, kterouţ osobou v pokolení lidském nejdůstojnější, vynikaje nad anděly a kaţdého člověka a 
svaté v předpeklí 13) otce, kteří byli všichni údy církve, jeţ hlava jejich s předpeklí za sebou vzala a 
po tom ve slávu postavila; a panna matka Kristova byla tehdy částečnou církví bojující ve víře a 
milosti, která více platila neţ všichni apoštolové a následovně více neţ všichni s papeţem moderní 
prelátové. A výrok onen doktorův, ţe katolická církev apoštolská a Římská církev totéţ jsou : 



jestliţe Římská církev klade se tu za obecnou církev, jejíţ části jsou apoštolové, tehdy jest to 
pravda; pakli však Římská církev znamená tam totéţ co papeţ s kardinály, tehdy není Římská co 
církev obecná apoštolská, jakoţ ţádná část církve není všeobecnou církví svatou apoštolskou. Chtěl 
bych, aby mi řekli doktorové, zač bere se tam Římská církev, kdyţ 24 nn. i. kap. tato jest jistota, 
praví se pod autoritou Jeronymovou 14)  „Svatá Římská církev, která vţdycky bez poskvrny zůstala, 
za prozřetelnosti Páně a za pomoci blahoslaveného apoštola Petra v budoucnosti zůstane beze 
všeho rouhání kacířův." Neboť nemůţe se tam brát za papeţe a kardinálu, poněvadţ oni více 
poklésky jsou poskvrněni neţ jiní, jak dosvědčovali Stanislav a Páleč; a papeţové byli kacíři mnozí a 
velmi oplzlí, i ţena předsedala v čele. Tak tedy Římská církev, rozuměj kardinálové s papeţem, bez 
poskvrny vţdycky zůstala? Ó, kdyby spokojeni byli Antikristovi učedníci, ţe sv. Římská církev jsou 
všichni věřící svatí křesťané bojující ve víře Kristově, které Petr, biskup Římský, ale prvotně 
Kristus jako biskup učil; a kdyby Řím moţná s papeţem a kardinály se propadl jako Sodoma, ještě 
trvala by ona církev svatá ... 
 

    V doktorské radě dané synodu bohoslovnou fakultou mnohokrát opakovalo se, ţe „papeţ jest hlava církve Římské a tělo 
sbor kardinálů jeho", a v komisi králem v dubnu svolané k srovnání stran a zasedající v domě Křišťanově především o toto 
rčení veden spor a o ně se také sjednocení rozbilo. Katoličtí doktoři totiţ stáli při doslovném znění, kdeţto Husova strana 
prohlásila, ţe „jsou a míní poslušni býti nálezů a rozhodnutí církve Římské obecné, jejíţ hlavou jest Kristus a papeţ Římský 
náměstkem jeho, ve všem, v čem věrní křesťané stát a poslušni být mají". O tom píše Hus Křišťanovi v listě, jemuţ konec 
chybí, tvrdí a dokazuje, ţe papeţ s kardinály nejsou církví, poněvadţ mnozí papeţové a kardinálové sebe poskvrnili, a 
prohlašuje „svatou Římskou církví ţe jsou všichni věřící křesťané, bojující ve víře Kristově". 
 
    1) Pal. 162, Tom. 537. 2) V komisi v domě Křišťanově zasedající, viz úvod č. 37. 3) Nebo paláci arcibiskupském na synodě 
1413. 4) Totiţ ve shromáţdění duchovenstva v Římě dne 2. února 1413, které Jan XXIII. svolal a obecným koncilem nazval, v 
němţ všechny knihy Viklefovy bez výjimky jsou odsouzeny k upálení ohněm. 5) Viz č. 9. 6) Bonifacius IX., papeţi v Římě 
sídlící, asi r. 1403- 7) Římský biskup byv tísněn ve sporu mezi Atha.nasiem a Ariem o boţství Kristovo, zřekl se r. 357 
nicejského pravověrného vyznání. 8) Snad papeţ Lev III., kterýţ r. 809 na dvou stříbrných štítech dal vyrýt a v Petrském 
chrámě postavit vyznání víry, v kterém kacířsky vynecháno bylo, ţe by Duch svatý také od Syna Boţího vycházel. 9) Jan XX., 
který podle pověsti zkaţenost papeţského dvoru trestající, byl ţenou (Agnes z Mohuče), jeţ v přestrojení a pod jménem „Jan 
Anglický“ hodnosti papeţské na dobu více neţ 2 let pro svatí učenost došla a kdys při veřejném procesí pachole porodila a 
zemřela. (Postilla Husava čt. 6.) 10) S (ďáblem. 2. Kor. 6.-15. 11) Náměstkům. 12) Dobu tří dnů mezi smrtí Kristovou a jeho 
vzkříšením. 13) Předpeklí (limbus) jest podle názoru římsko-katolické věrouky středověké místo pro duše zemřelých mimo 
nebe, peklo a očistec; dělí se ve dví: v předpeklí otců = lůno Abrahamovo, místo spravedlivých starého zákona, kteréţ prý 
odtud Kristus před svým vzkříšením jako vítěz do pekla vstoupivší v slávu vyvedl; a v předpeklí nekřtěných dítek. 14) T.j. pod 
platným svědectvím Jeronýma jako církevního učitele, viz č. 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. M. Křišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení 
Pražského. 
R. 1413, v dubnu 

 

Na tom chci stát: ţe mám papeţe za zástupce Kristova v církvi Římské, ale nedává se mi víry. 
Rovněţ na tom stojím : Jestli papeţ předzřízen 1)  a plní-li svou povinnost pastýřskou, následuje 
Krista ve mravech, tehdy jest hlavou tak veliké bojující 2)  církve, jak velikou řídí., a jestliţe tak řídí, 
jakoţto hlava dle zákona Kristova celou jiţ bojující církev, tehdy jest pravý její náčelník pod 
arcihlavou Pánem Jeţíšem Kristem. Pakli však ţije Kristovi na odpor, tehdy jest zloděj, loupeţník 
vystupující odjinud, a jest vlk dravý, herec 3)  a nyní mezi všemi putujícími obzvláštní Antikristus. 
Mají tedy dle výstrahy Kristovy na pozoru se mít před takovým vlkem a pozor mít na proroctví 
Krista říkajícího:  4)   „řekl-li by vám kdo: Aj tuto jest Kristus, nevěřte; proč? protoţe povstanou 
falešní Kristové, t.j. papeţové pod jménem Kristovým a činit budou divy veliké a zázraky, tak ţe by 
svedeni byli, by moţné bylo, také i vyvolení. Blahoslaven, kdo neulekne se jejich hrozeb s nebes 
blýskajících, t.j. klateb, jimiţ děsí spravedlivé a podiv vzbuzují v národech; a zázraků, t.j. z daleka 
učiněných divů, poněvadţ od Římské kurie přes Prahu přes 200 mil, jakých ani neučinil Šimon 
Magus 5) ani apoštol Petr. Blahoslaven také, kdo uvaţuje ohavnost zpuštění, která stojí na místě 
svatém, pověděnou od Daniele proroka. Kdo čte, rozuměj, praví Kristus, 6)   hlava církve. Která 
totiţ můţe být větší ohavnost zpuštění na místě svatém, t.j. v důstojnosti svaté, neţ kdyţ tam, kde 
sídlil nejsvětější, nejzboţnější, nejmírnější, nejpokornější, nejchudší, nejpracovitější, nejtrpělivější, 
nejčistší, 7)   totiţ na místě svatém, t. j. ve svatosti, sídlí dle jména nejsvětější, v skutku nejhorší, 
nejukrutnější, nejmstivější, nejzpupnější, světskými statky nejbohatší, nejobtíţnější, nejnetrpělivější, 
nejnečistější? Není-li ošklivosti v pojmu zpuštění? Věru na zpuštěném, od všech ctností 
zanechaném místě ukazuje se od lţiproroků Kristus. Proroctví vydal a napřed napomenul své 
Kristus Pán: Kdyţ uzříte ohavnost na místě svatém;  kdo čte rozuměj. A potom: Řeknou-li, aj v 
zpuštění jest Kristus, nevěřte, neodcházejte, totiţ od víry pravé, kterou jsem vám ukázal, říkaje, ţe 
větším jest ve království nebeském, kdo jest pokornějším, a kdo se povyšuje, niţším. Nevěřte 
všemu, co řeknou vám lţiproroci ukazujíce, ţe v Římě sídlí jakoţto hlava osobně Kristus. 
Blahoslaven, kdo nebude v pohoršení dán. 

Rovněţ na tom stojím: cokoli sv. Římská církev neb papeţ s kardinály ustanoví neb nařídí, ţe 
se má zachovávat neb učinit dle zákona Kristova, to pokorně jako věřící křesťan chci v uctivosti 
mít a úctyhodně přijímat. Ale nikoli, cokoli papeţ s kardinály všeobecně určí nebo nařídí; protoţe 
jiţ učinil jsem odpor a stojím na odporu, pro který do klatby dáván jsem, jakoţ víte dle tohoto. 

Ostýnský  8)   ve čtení o páté knize dekretalií papeţských (citované od nás) tvrdí, ţe papeţ tak 
jako celá stolice Římská bloudit bude moci na cestě mravů, tak jako často bloudí v soudě pravdy. 
Tohoto výkladu směle se drţím. Protoţe dle toho, kdyţ 12 apoštolův od Krista vyvolených a 
znajících Ducha sv. pobloudilo v soudu pravdy a na cestě mravů, jak papeţ s kardinály nebudou 
moci v soudě praví chyb se dopouštět i na cestě mravů? Stalo se tak, kdyţ papeţ Jan, Agnes ţena 9)  
a všichni kardinálové, anobrţ všichni patřící k církvi Římské byli oklamáni v soudě pravdy; kdyţ 
Jan, sama to Agnes, řekl, ţe jest otcem nejsvětějším a kardinálové s jinými to právě potvrdili. 
Blahoslaven buď tedy Kristus Jeţíš, který dle našeho učení a svaté prozřetelnosti dopustil ve své 
církvi onen čin. 
 

Obsahem svým pojí se tento list těsně k předcházejícímu, jest jeho pokračováním a doplněním. Hus byl prohlásil, ţe církví 
jest společnost všech věřících a hlavou její Kristus. Nyní připojuje: Papeţ jest zástupcem Kristovým, ba hlavou viditelné 
církve, jestliţe plní svou povinnost a v mravech Krista následuje. a jest ho poslouchá, kdyţ se od Kristova zákona neuchyluje; 
v opačném případě jest Antikristem a lţikristem, jehoţ se všichni varovat mají. 

 
 

 



    1) Totiţ, k spasení. 2) Církve zde na zemi, bojující, v protivě k zvítězilé na nebi. 3) Který se přetvařuje, pokrytec. 4) 
Evangelium Matoušovo 24.-23. 5) Šimon Čaroděj, viz Skutkové apoštolští, kap. 8.  6) Evang. Mat. 24-15. 7) Totiţ Kristus. 8) 
Henryk, kardinál z Ostie, t .1271. 9) Viz čl. 39, Pozn. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. M. Křišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení 
Pražského. 

R. 1413, únor 
 
 

Důstojný pane rektore, otče a mistře velectihodný !  Rozštěpení národa, nevěřím, ţe by mohlo 
být uspáno, poněvadţ musí být vyplněno proroctví Kristovo, 1)   který nepřišel, aby pokoj uvedl, ale 
meč; jímţ by rozdělil otce proti synu a matku proti dceři atd.; a proroctví Pavlovo 2) praví, ţe 
nebude dokonalým syn nepravosti, dokud nepřijde rozkol. Do pomluvy krále a království, bude-li 
král dobrý a obyvatelé království aspoň někteří dokud budou dobří, co nám? Kdyţ Kristus skrze 
největší kráčel pomluvu se svými vyvolenými, jimţ řekl: „Vypovědí vás ze všech škol a usmrtí z vás, 
domnívajíce se, ţe tím Bohu slouţí; a budete v nenávisti všem pro jméno mé; vydáni budete od 
rodičů i příbuzných." Coţ je více, neţli trpět od Stanislava a Páleče. 3)  O vítězství však mém nic pro 
pověst věku, poněvadţ vím, ţe vítězí, kdo bývá poraţen. Látku však roztrţky znáte: první jest 
zatracení artikulů,  4) druhá, jak jste slyšel, olupování odpustků ; 5)  a jiţ nad to přidána jest třetí v 
radě farizeů:  6)   předně v tomto bodě, ţe já s kazateli jsme kněţstvo zkázonosné, bludy mající o 
svátostech; po druhé v tomto kacířském výroku : Nemohou nalezeni ani dáni být na zemi jiní 
takoví nástupci neţ papeţ, jenţ jest hlava, a sbor kardinálů, jenţ jest tělo církve Římské; po třetí v 
tomto bodu rady: Papeţ jest hlavou, tělem však sbor kardinálův, jsouce zřejmými, pravými nástupci 
kníţete 7)  apoštolů;  po čtvrté v tomto bodě: Stolice apoštolské, t.j.  papeţe s kardinály Římské 
církve a preláty jest poslouchat ve všech věcech jakýchkoli, kde nezapovídá se pouhé dobro aniţ 
káţe pouhé zlo. Proto v milost Boţí doufám, ţe nikdy tak zlých bludů jsem nezasel ani nezaseju. 
Coţ zajisté můţe více vynášen být Antikristus nade všecko, co sluje Bůh, t.j. nad boţství a 
člověčenství Kristovo, neţ říkat, ţe nemůţe Bůh dát jiných nástupců své církvi, neţ jest papeţ s 
kardinály? Kdyby byli poloţili, ţe nemůţe Bůh dát jiných horších své církvi neţ jest papeţ s 
kardinály, měly by větší patrnost výroku. Myslím tedy, ţe skrze jejich vynálezy Bůh příleţitostně 
odhalí nám Antikrista s jeho učedníky, jenţ dá nám znalost a ducha statečnosti k doráţení na 
svůdce tohoto druhu. 

 

    I tento list, psaný v téţe době jako předcházející, vztahuje se k radě doktorské mimořádnému synodu dané (č. 36); vykládá 
příčiny zápasu a zvláště prudce doráţí na výrok: „nemohou nalezeni ani dáni být na zemi jiní tací nástupcové neţ papeţ s 
kardinály". 

 
    1) Evang.Mat.kap.10 2) 2. ep. k Tessal. 2.-3. 3) Viz č. 28, pozn. 2 a 313_ 4) 45 Viklefových r. 1403. 1408 a 1412. 5) 
Olupování lidu prodáváními jich  6) V doktorské radě podané synodu. 7) Petra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42. M. Janu Sywortovi na universitě Vídeňské 1)    
R. 1413, 1. července.  

Aby pozdraven byl, nezasluhuje, kdo těţkými lţemi ve zlou pověst uvádí své bliţní, ale 
napomenutí hodným ukazuje se být, aby poznal klam svůj, na cestu lásky rychleji se vrátil. Ejhle, ty 
profesore, nikoli svaté teologie, ale pojmu nepravosti, proč tvrdíš, ţe M. Jeronym rozšiřovatelem 
jest kacířství nikoli nejmenším, o jehoţ víře nic jistě nevíš, a přidáváš chvástavou leţ, ţe on k vůli 
podvrácení ke králi Krakovskému a bratru jeho se odebral? Coţ pak ty jsi zpytatelem srdcí, ţe přes 
tak velikou vzdálenost mysl lidí poznáváš? Jsi ty zákona Kristova vyznavatel, tak lţivě rozkřikuje 
bliţního? Zajisté Antikristus tě naučil tak velikou třeštivost vyznávat. Kde zákon Kristův. 2)    
Nesuďte a nebudete souzeni ? Kde onen: Zhřešil-li by proti tobě bratr tvůj, potrestej mezi sebou a 
jím samým ho? Ejhle, u tebe nepředcházelo laskavé bratra pokárání, ale vyšlo do veřejnosti plno 
bezpráví. A netoliko sama mistra počestného osmělil jsi se zuby ostrými dotknout se, ale 
společnosti převelikých; nepostačily tobě Čechy, ale i Slovanův království ve věcech školských 
ďábelskou zbrklostí osmělil jsi se, ale doufám lţivě, kacířství zločinem poznamenat, nijaké nemaje 
o nikom zkušenosti, ale právě jen tajnosti srdcí soudě, píše, ţe jsou arcikacíři, med nosíce v ústech a 
jed zmijí nezhojitelný chovajíce v srdci. Ejhle, ty bliţší nespravedlivě soudíš a ţe se snaţí šašky 
ztropit proti kněţství. Jest hotov k souzení Bůh. Budiţ tak, ţe jsi jménem vyznavatel svaté teologie 
nevyznáš-li skutkem pravdu, z tohoto zločinu pokání čině, v den soudu bude tobě z kaţdého slova 
účet klást soudci nejpřísnějšímu. Jsi-li ty profesor matení osob v nejistém, neb kacířství na bratry 
uvalování, lţí po různých stranách proti bliţním shromaţdování ? Zajisté špatně vyučen jsi v 
teologii lásky. Bůh dej tobě ducha pravdy, abys mluvil, co svatým, co pravým před Pánem, a nikoli, 
co prozrazuje utrhání nebo pomluvu od ducha lţi a bludu. Toto ti píši bez pochlebenství, bráně 
utrhání a pohoršení na bliţní rozsívat a ţádaje, abys od takových věcí se zdrţel, lituje toho, čeho jsi 
se dopustil. Dáno v oktáva  3) Jana Křtitele skrze mistra Jana Husa, v naději sluhu Jeţíše Krista. 

 

    M. Jeronym Praţský, věrný přítel Husův od prvopočátku, učený a výmluvný, který kdysi z Anglicka některé spisy Viklefovy 
byl přivezl, všudy hájil některé články Viklefovy, a proto všudy zakoušel protivenství pro podezření z kacířství; z Paříţe a z 
Heidelberka musil prchnout, ač právě na těchto universitách mistrovství byl došel. V Budíně u dvora krále Zikmunda jest 
vězněn a na zpáteční cestě ve Vídni vyslýchán, načeţ i odtud prchl (1410). Jeronym zvlášť vynikl při odpustkové disputaci v 
Praze 15. července 1412. Současně s Husem z Prahy do vyhnanství se beroucím odešel i on na daleké cesty do Litvy, byv tam 
pozván kníţetem Litevským. Vitoldem, nepochybně v záleţitostech týkajících se upravení styků a poměrů mezi latinskou a 
pravoslavnou církví; na té cestě zastavil se v Krakově u bratra velkokníţete Litevského, krále polského Vladislava II.; všudy ho 
předcházela pověst o kacířství v Čechách, z čehoţ mu vzešly nepříjemnosti a výslechy. Jak dalece v Litvě účelu cesty bylo 
dosaţeno, neví se. 
    O této cestě do Polska a na Rus psal Sywort, profesor bohosloví ve Vídni, biskupu Záhřebskému; v listu praví, ţe 
ţákovstvo české university se přidrţuje učení převráceného, ţe v ústech mají med a v srdci jed zmije ... ţe v Čechách jsou 
arcikacíři, kteří k roztrţce církve světské pány dráţdí -a ţe Jeronym ne nejmenší rozsévač bludu, proto se vydal na cestu, aby 
oba panovníky Polska i Litvy od víry odvrátil''. Na tento list Sywortův, do Chorvatska poslaný, odpovídá Hus přítomným 
dopisem tak, jak i rektor university Praţské Michal z Malenic u university Vídeňské si stěţoval. Hus kárá nerozváţná a 
nespravedlivá jeho tvrzení, jakoţ i nedostatek lásky. 
 
    1)Tom. 544 (Pal. 168).  2) Evang. Matoušovo 7.-1. a I8.-I5. 3) To jest osmý den po svátku Jana Křtitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Pražanům. 
R. 1414 v pozdním létě 

 
       Milost a pokoj od Pána našeho Jeţíše Krista buď s vámi Amen. Tyto věci praví pán Bůh v 
oddíle  1)  svatého Jeremiáše: Stůjte na cestách a slyšte, a ptejte se o cestách starých, která by byla 
cesta dobrá, a choďte na ní a naleznete ovlaţení duším vašim. Stůjte na cestách Boţích, které jsou 
pokora veliká Pána Jezu Krista, milosrdenství, trpělivost, ţivot pracovitý, ţalostivý a bolestný, a to 
aţ do smrti jeho ohavné; neb on sám milý spasitel říká: Učte se ode mne, ţe já tichý jsem a 
pokorný srdcem. A v jiném místě říká: Příklad jsem dal vám, aby, jakoţ já činil sem, abyste i vy 
činili. A Pán Jeţíš poslušný jest byl svého otce milého aţ do smrti : ovšem my hříšní více máme to 
činit. Stůjte na cestách, ptajíce se pilně, které vedou od věčné smrti k ţivotu věčnému, a ode vší 
bídy k věčné radosti. A ta cesta jest čtení Pána všemohoucího a epištoly apoštolské, starý zákon a 
také ţivoty svatých, jenţ jsou poloţeni v zákoně Boţím, jenţ svítí svými ţivoty jakoţto slunce a 
měsíc a jiné hvězdy. Protoţ, nejmilejší bratři a sestry v Pánu bohu milé! prosím vás pro umučení 
syna Boţího, abyste rádi chodili na kázání, chodíce pilně poslouchali, poslouchajíce srozuměli, 
rozumějíc zachovali, zachovajíce aby jste poznali, poznavše se právě aby poznali svého 
nejmilejšího spasitele (nebo poznat Boha jest svrchovaná spravedlnost),poznavše abyste jeho 
milovali ze všeho svého srdce a ze vší své vůle, a svého bliţního jako sami sebe, a milujíce jeho s 
ním se radovali bez konce. Amen. Neb v ty dvě přikázaní záleţí veškerý zákon starý i nový. Stůjte 
na cestě a slyšte, abyste pokání hodné činili, neb tudy vám se přiblíţí království nebeské. Neb 
pokání pravé jest zdraví duše, navrácení ctnosti, jakoţ svatý Bernard 2)  svědčí říkaje: pokání, zdraví 
duše, navrácení ctnosti, rozptýlení hříchů, zkaţení pekla, brána nebes, cesta spravedlivých, 
nasycení blahoslavených! Přešťastný člověk, který pokání svaté miluje a aţ do konce ţivota svého 
zachovává! Stůjte na cestě Boţí, bratři milí! ustavičně rostouce v ţivotě svatém, a nepřestávajíce 
dobře činit, nebo časem svým budete ţít v nebesích nepřestávajíce. Amen. 

 

    Hus zcela všeobecně vykládá slovo v knize proroka Jeremiáše kap. 6., verš 16. zapsané a napomíná své dřívější posluchače v 
kapli Betlémské, aby na cestách Boţích, k ţivotu věčnému vedoucích, stáli, následujíce příkladných ctností Kristových, čtouce 
slovo Boţí, chodíce rádi na kázání a podle něho činíce, Boha i lidi milujíce a zvlášť pokání zachovávají. 

 
    1) Oddíl nebo kapitola, zde kniha. 2) vynikající muţ v středověku, církevní a vzdělaný spisovatel, opat kláštera v Clairvaux 
(Klervó) + 1153, viz č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Veřejný list 1)
 

V Praze r. 1414, 26. srpna 
 
 

Mistr Jan z Husince, povýšený za bakaláře 2) svatého bohosloví, jest ochoten přijít před 
nejdůstojnějšího otce p. Konráda, arcibiskupa Praţského, legáta 3)  apoštolské stolice v nastávajícím 
shromáţdění  4)  všech prelátů  5)  a duchovenstva království Českého, jsa pořád hotov zodpovídat 
se kaţdému, kdo by ho ţádal, aby vydal počet ze své víry a naděje, a vidět i vyslechnout všecky i 
kaţdého zvlášť, kteří by mu chtěli vytknout tvrdošíjné bludařství nebo sektářství jakékoli, aby se 
upsali tamtéţ, jak toho vymáhá zákon Boţí i právo, nedokáţí-li mu řádně tvrdošíjného bludařství 
nebo sektářství, nést trest pokuty. 6)  Jim všem před řečeným p. arcibiskupem a preláty a také 
v příštím obecném sněmu kostnickém s pomocí Boţí chce odpovídat, stát k právu, i dle zásad a 
pravidel svatých otců 7)  prokázat svou nevinnost ve jménu Kristově. Dáno tu neděli po svátku sv. 
Bartoloměje. 

 

    Tyto vyhlášky veřejné, den před synodem latinsky a německy učiněné, byly přibyty na dvéře. všech chrámů, klášterů, všech 
kolejí, všech vrat i dveří dvoru králova, i arcibiskupova i pánů a kníţat; také byly rozeslány po jiných městech a ohlašovány s 
kazatelen. 
    V této prohlašuje Hus, ţe chce kaţdému ţalobci pod vzájemným závazkem utrpení rovného trestu odpovídat před 
synodem a před sněmem Kostnickým, byl-li by z bludařství obviněn. 

 
    1) Pal. 178, Tom. 552-53. 2) Nejniţší hodnost akademická, opravňující k učitelskému úřadu na vys. školách a předcházející 
mistrovství (doktorství). 3) Poslance, t, j. zástupce. 4) Synodním. 5) Církevních hodnostářů. 6) S ním navzájem. 7) Dle 
církevně-právního stávajícího řádu církevní soudní moci; toto chybí i v české i v německé vyhlášce, naproti tomu praví 
v německé vyhlášce, ţe chce „podle písma řádu svou nevinnost dokázat", coţ Husa obvinit z obojetnosti neopravňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Veřejný list 1)   
V Praze r. 1414, 16 srpna 

 
 
Já mistr Hus z Husince všemu království Českému ohlašuji, ţe jsem hotov stát na dvoře kněze 

arcibiskupově, o ty všechny nároky, 2)  jimiţ jsem nařčen křivě i naříkán; a to v nejbliţším ţákovstva 
svolání. 3)  Protoţ poněvadţ ve mnohých koutech kacíře mi obráţejí 4)  proti spravedlnosti a právu: 
najevo před knězem arcibiskupem vystupte ti a veďte na mě bez strachu, které jste ode mne 
slýchali kacířství. 5)  A budu-li shledán ve kterém bludu anebo ve kterém kacířství, neodmlouvám 
jako bludný, jako kacíř trpět. Pakli se k tomu ţádný zejména, jenţ by toho chtěl na mě vést, 
nezastaví: tehdy opět všemu království oznamuji, ţe chci se k zprávě pravdě ohledáni v Konstant 
(obecném sboru a na prohlášeném postavit, budili tu papeţ, před papeţem, a před toho sboru 
ţákovském.) A ví-li kdo na mne co bludného, anebo co kacířského, chystej se tam, aby to vedl tam 
na mě ze Jména svého před prohlášeným sborem: a já za svou pravdu nechci se linkovat, ni 
malému, ni to velkému řádem odpovídat. A protoţ rozvaţte to dobří lidé, kdoţ spravedlnost 
milujete, ţádám-li co proti právu Boţímu aneb lidskému písmem tímto nepravého? Pakli bych 
nebyl připuštěn k slyšení, tehdy bud vědomo všemu Českému království, ţe to mou vinou není. 

 

V tomto českém, obšírnějším prohlášení Hus oznamuje, ţe na dvoře arcibiskupově v nejbliţším synodu kaţdému ţalobci 
chce stát a bude-li usvědčen z kacířství, trest vytrpět; pakli by zde ţalobců nebylo, ţe chce i na sněmu Kostnickém se 
zodpovídat, kde kaţdý osobně a svým jménem svou ţalobu přednášet. 

 
    1) Pal. 178. Tom. Sr,z-53. 2) Nařknutí. 3) Duchovenstvo (jinak studentstvo). 4) Synod. 5) Se ho s uráţkou a k poškození 
dotýkají názvem kacíře, ho kacířem bijí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Veřejný list 1)   
V Praze r. 1414, 30. srpna. 

 

Králově Milosti i králové, radě jich i správci králova, i všemu dvoru královskému. Já mistr Jan 
Hus oznamuji i také ohlašuji, ţe kdyţ jsem od jistých lidí dobře zpraven, ţe listy jsou přišly KMti 
od papeţe, 2)   kýmkoliv  vypravené já nevědě, v nichţ se píše, aby KMt stála o to, aby z své země 
České vyplela kacíře rozmnoţené; a poněvadţ na mě doufám Boha bez mého provinění poskřek 3)   
jest i s ponukem,  4)  aby pro mě neměla Králova Milost utrhaní a Česká země pohanění, rozeslal 
jsem mnoho listů i rozlepil, podávaje se na dvůr arcibiskupův, ţe chci tu stát k své pravdě nejprve 
ohledání; a jestli kdo v celé této České zemi, jenţ by věděl které kacířství, aby se na dvoře 
arcibiskupově ohlásil a tu se ze jména svého proti mně zastavil. A poněvadţ ţádný se jest nezjevil, a 
kněz 5) arcibiskup mne a mých poručníků 6) stát nedopustil: protoţ prosím KMti pro spravedlnost, i 
králové, i jich rady i správce všeho králova dvoru, aby mi ráčili dát toho spravedlivé svědomí, 7)   ţe 
sem se k tomu podával, o to zjevně listy lepil, a ţe ţádný v této zemi o to proti mě se nezastavil. A 
přes to ještě přese  všechno ohlašuji celé České zemi i jiným zemím před časy dosti velikým, ţe chci 
stát v Konstanci na prohlášeném sboru, bude-li tu papeţ, před papeţem, a před tím obecním 
sborem. A ví-li kdo na mě které kacířstvo, chystej se tam na ten sbor, aby tam před papeţem i 
přede vším sborem ze jména svého vedl na mě, které je kdy slýchal ode mne kacířství. A bude-li na 
mne které kacířství dovedeno, neodmlouvám jako kacíř trpět jehoţ doufám úplně milému Bohu, ţe 
lidem utrhavým pravdy protivníkům nepřepustí nad pravdou zvítězit. 

 

    Kdyţ zmíněný synod 27. srpna zasedal, přišli před dvůr arcibiskupův Jan z Jesenic, Šimon z Tišnova, Prokop z Plzně, Jan z 
Příbrami aj., ţádajíce pro Husa o přístup k synodu za účelem jednání v prohlášeních naznačeného. Ale maršálek arcibiskupův 
Oldřich Šváb ze Švábenic ani Husovi ani zástáncům jeho vstoupit nedovolil. To ohlašuje Hus králi a vládě v přítomném listě 
na dvéře králova dvoru na Starém Městě přibitém, ţádá za svědectví, ţe ţádný ţalobce proti němu nepovstal a ţe mu 
zamýšlené ospravedlnění dovoleno nebylo, oznamuje, ţe se do Kostnice dostaví a vybízí k témuţ své odpůrce. 
 
    1) Tom. 553, 550 (Pal. r78). 2) Jana XXIII., který stěţoval si králi na rozmáhání se kacířství Viklefova a vyplenění jeho ţádal. 
3) Pokřik. 4) S dráţděním. 5) Konrad. 6) Zástupců viz úvod. 7) Svědectví. Na vybídnutí Husovo ţádný ţalobce veřejně se 
nepřihlásil, ale tajně sbírali svědectví proti němu pro Kostnický sněm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Zikmundovi, králi Římskému a Uherskému.1)    
V Praze r. 1414, 1. září 

 
 
Nejjasnějšímu mocnáři a pánu, p. Zikmundovi, králi Římskému a Uherskému atd., svému pánu 

milostivému posílá prosbu poníţenou s vroucím přáním svého srdce, aby mu hojně přibývalo 
zdaru, míru a lásky a po správě nynějšího ţivota, aby mu byl darován ţivot věčný ve slávě. 

Nejjasnější mocnáři a nejmilostivější pane! O přízni, s jakou Vaše laskavost mne chudičkého 
nejmilostivěji si všímá, přemítaje vší silou srdce svého, nedovedu tím či oním způsobeni 
odpovědět, ale cítím se zavázán vyprošovat si pro šťastnou vládu Vaší Mti královské milosrdenství 
všemohoucího Pána, který dle zásluhy splacuje kaţdému. Nedávno poslal jsem odpověď Vaší 
Jasnosti po Štěpánu Harnmeisterovi, ţe podle zprávy p. Jindřicha Lefla z Laţan,2) jak si přeje Vaše 
Milost, zamýšlím poníţeně šíji svoji sklonit a jsa od Vás chráněn bezpečným průvodním listem  
pod 3) záštitou nejvyššího Pána přijít před příští sněm Kostnický. Pročeţ chtěje toho řádně dosíci,  
po celé Praze dal jsem vyhlášky latinsky i česky, jichţ rozesílám hojnost, aby je vyvěšovali a po 
jiných obcích rozesílali a v řečech oznamovali. Vaší pak milosti ţádám prose poníţeně v Pánu, aby 
pro čest Boţí, prospěch svaté církve, téţ pro čest království Českého, jehoţ dědicem aby byla Vaše 
Jasnost, král králů chtěl a tak způsobil, aby přirozenou náklonností přála si jeho prospěchu a cti: 
kéţ by na mou osobu tak ráčila rozšířit svou milost, abych v míru přicházeje v samém obecném 
sněmu mohl veřejně vyznat víru, jíţ se drţím. Neboť jako jsem ničemu neučil v skrytě, ale veřejně, 
kde se nejvíce scházejí mistři, bakaláři, kněţí, páni, vojíni a ostatní lid, tak si přeju ne v skrytě, ale ve 
veřejném slyšení být slyšen, být vyslýchán, kázat a všem, kteří budou chtít mne vinit, třeba jich 
bude sebe více, odpovídat s pomocí ducha Páně. A nebudu se, doufám, bát vyznávat Krista Pána a 
za jeho zákon nejpravdivější, nastane-li potřeba, vytrpět smrt. Sám zajisté král králů a pán 
panujících, Bůh pravý, jsa chudý, tichý a poníţený trpěl za nás nám pozůstaviv příklad, abychom 
následovali šlépějí jeho; sám, kterýţ hříchu neučinil aniţ je lest nalezena v ústech jeho, jenţ 
poniţuje se smrtí svou smrt naši zmařil, zavázal také nás k trpení poníţenému a to ne na prázdno, 
kdyţ řekl: Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské. 
O tomto já, sluha jeho v naději, třeba neuţitečný, přemítaje na mysli častěji, chtěl jsem i kněţstvo i 
lid přivést k jeho následování; pročeţ dostal jsem se v nenávist, ne u všeho lidu, ale u těch, kteří 
sami Pánu mravy svými se protiví. Byv od nich velmi často poháněn před úřad arcibiskupský, 
vţdycky jsem se ukázal nevinným; konečně byv pohnán před úřad papeţský, 4) nikdy nemohl jsem 
si vymoci slyšení pomocí zástupců a zastánců svých. A tak jsem se odevzdal do rukou 
nejspravedlivějšího soudce,5)   pro jehoţ slávu Vaše laskavost, doufám, se mi postará o bezpečné a 
veřejné slyšení za ochrany Pána Jeţíše Krista, Útěchy jsem konečně nabyl z  toho, co mi oznámil 
urozený a statečný pán Mikeš Divoký, 6)  vzácný posel Vaší Milosti, ţe tak přátelsky a vytrvale Vaše 
Výsost mne má v paměti, chtějíc ke konci chvalitebnému přivést skutek můj ; coţ také učiní ke cti a 
slávě krále králů. Psal jsem vlastní rukou na den sv. Jiljí. 

Já mistr J a n H u s, poníţený prosebník Vaší Milosti ve jménu Pána Jeţíše Krista. 
 

    Prve neţ Hus před svým odjezdem do Kostnice naposledy z Prahy na hrad Krakovec se byl uchýlil, dopsal králi 
Zikmundovi; jak patrno, nebyl to první list; Hus prosí za podporu, aby veřejně na sněmu víru svou směl vyznat, děkuje za 
ochotu králem projevenou a vykládá, ţe proto byl stíhán, poněvadţ ku Kristu chtěl přivádět. 
    1) Pal. 179, Tom. 554. 2) příznivci Husovi a zprostředkovatelé mezi ním a králem Zikm. 3) Průvodní list obdrţel teprve v 
Kostnici; jím měl nabýt nejen ochrany na cestě do Kostnice a na sněmu, nýbrţ i práva bezpečného návratu, kdyţ by soudu 
sněmu se nechtěl podrobit. 4) K němuţ Hus r. 1410 do Bononie poslal tři své zástupce, vedené Janem z Jesenic, kteří však 
nebyli přijati, nýbrţ uvězněni. Viz č. 14, 24, 25. 5) Viz list č. 25. 
 

 

 

 



48. Českým přátelům pří počátku cesty do Kostnice 1) 
R. 1414, začátkem října 

 

Mistr Jan Hus, v naději kněz a sluha Pána Jeţíše Krista, všem věrným a milým bratřím a 
sestrám v Pánu Jeţíšovi, jenţ jsou Boţí slovo skrze mě slýchali a přijali: milost a pokoj od Boha 
otce našeho i od ducha svatého, aby bez poskvrny v pravdě jeho přebývali. 

Věrní a milí přátelé! Víte, ţe sem s vámi po dlouhý čas věrně pracoval, káţe vám slovo Boţí bez 
kacířství a bez bludů, jakoţ víte, a má ţádost byla, jest a bude aţ do mé smrti vaše spasení. A byl 
sem umínil vám kázat před svou jízdou, neţ bych odjel k svolání do Konstancí, a zejména vám 
ohlásit křivé svědectví 2)  i svědky, jenţ jsou proti mně svědčili, jeţ mám všecky popsány i s jejich 
svědectvími; a ti vám budou ohlášeni, proto, aby, potupili mě neb na smrt odsoudí, aby vy to 
vědouce nelekali se, bych pro které kacířství, jeţ bych drţel, byl odsouzen; a také proto, abyste stáli 
v té pravdě bez strachu a bez viklání, kteráţ dal vám Pán Bůh skrze věrné kazatele, a skrze mě 
nestatečného a poznat; a třetí proto, abyste se uměli lstivých a pokryteckých kazatelů varovat. A jiţ 
vypravil jsem se na cestu bez gleitu, 3) mezi velmi veliké a velmi mnohé nepřátele, mezi nimiţ 
nejhorší jsou domácí nepřátelé, jakoţ na svědectví poznáte, a po konání svolání 4) zvíte; jichţ 
mnoho více bude, neţ jest bylo proti našemu milosrdnému vykupiteli, i biskupů i mistrů i kníţat 
světských i zákoníků. Ale doufám svému milostivému, moudrému a mocnému spasiteli, ţe skrze 
své zaslíbení a skrze vaši věrnou modlitbu dá mi moudrost a statečnost ducha svatého, abych 
setrval, a oni aby nemohli mne na křivou stranu uchýlit ; ač mi dá pokušení, hanění, vězení neb 
smrt trpět, jakoţ jest sám trpěl, a své nejmilejší sluhy o téţ poddal, a nám dal příklad, abychom pro 
něho a pro své spasení trpěli. On Bůh, a my jeho stvoření, on Pán a my sluhové, on všeho světa 
král a my lidičkové nestateční, on bez hříchu a my hříšní, on nepotřebný a my potřební. On taky 
trpěl i proč bychom my netrpěli? Však naše utrpení v milosti jest naše vyčištění od hříchů a od 
věčných muk zbavení. Jistě věrnému jeho sluţebníku nelze jest ztratit, kdyţ s jeho pomocí setrvá. 
Protoţ, milí bratří a milé sestry, modlete se snaţně, ať mi ráčí dát vytrvání, a aby mě ráčil ochránit  
od poskvrnění. A jestli k jeho chvále a k vašemu prospěchu má smrt, ať mi ji ráčí dát bez strachu 
zlého podstoupit. Pakli jest k našemu lepšímu, aby mě vám ráčil navrátit, i tam i zase veda bez 
poskvrny : abychom ještě spolu v jeho zákoně se poučili, a antikristových sítí něco porušili, a 
budoucím bratřím po sobě dobrý příklad zůstavili. Jiţ snad v Praze více mě před smrti neuzříte: 
pakli mocný Bůh mě vám ráčí vrátit, tím se veseleji uzříme; a ovšem kdyţ v radosti nebeské spolu 
se shledáme. Bůh milosrdný, jenţ svým dává pokoj čistý zde i po smrti, jenţ jest z mrtvých vyvedl 
pastýře velikého, krví jeho vylitím, jenţ jest našeho spasení věčné svědectví, rač vás ke všem 
dobrém způsobit, aby plnili jeho vůli v svornosti bez roztrţek, aby majíce pokoj ve ctnostech, došli 
věčného pokoje skrze Pána našeho Jeţíše Krista, jenţ jest Bůh věčný a člověk pravý z panny Marie 
porozený. Jemuţ jest chvála a bude na věky se všemi vyvolenými, s nimiţ zde v pravdě setrvají v 
radosti nebeské budeme přebývat. Amen. 

 

Na Krakovci pobyl Hus ještě asi 5 týdnů. V tom čase připravoval se k. daleké cestě své a zejména přičinil k obţalobám od 
nepřátel v Praze sepsaným a přítelem nějakým mu doručeným své poznámky. Do Prahy se asi sotva více navrátil, nýbrţ 
nastoupil dne 11. října přímo z Krakovce cestu do Kostnice (podle Tamka) a nikoliv z Prahy po opětném se z Krakovce 
navrácení (jak Palacký míní); nebo. v tomto případě byl by se Hus ústně a osobně na veřejném kázání s milými sobě Praţany 
rozloučil, čehoţ ţe učinit nemohl, v přítomném listě ţelí. Den před svým odchodem vydal Hus ještě dva listy: soukromý list 
mistru Martinovi a přítomný list pro českou veřejnost, dojemný to list na rozloučenou; v něm vyznává, ţe skrze přátele své 
oznámí falešná svědectví nepřátel a ţe všechna jakákoliv protivenství v Kostnici statečně snese v důvěře v pomoc Boţí a v 
následování příkladu Kristova. 
 
') Pal. 182, 199, Tom. 556, 574. R) Viz č. Zikmundova. ') Viz č.54  úvod. ') Průvodního listu Zikmundova 4)Sněmu 
 
 

 



49. Mistru Martinovi, žáku svému 1) 
R. 1414, 10.října. 

 
Mistře Martine, bratře nejdraţší v Kristu ! Napomínám tě v Pánu, abys se bál Boha, jeho 

přikázání zachovával, vyhýbal se společnostem ţenským a byl ve střehu, kdyţ posloucháš zpověď 
ţen, aby pomocí pokrytectví ţenského satanáš tě nepodvedl; neboť praví Augustin : 2)  Nevěř 
poboţnosti, protoţe čím je poboţnější, tím je bujnější a pod rouškou zboţnosti skrývá se uvnitř lep 
ţádostivý. I chraň se tedy, abys nepřišel o nenahraditelné panictví, které doufám zachováváš. 
Pamatuj, ţe od mládí tvého jsem tě učil slouţit Kristu Jeţíši a, jak bych tě byl naučil, kdybych byl 
mohl, za jeden den rád, co jsem věděl. Víš také, ţe jsem zatracoval lakotu a nespořádaný ţivot 
kněţský, proto z milosti boţí trpím pronásledování, které brzo proti mně bude dovršeno; a 
nebojím se zahanben být pro jméno Jeţíše Krista. Prosím tě také srdečně, abys nedychtil po 
statcích; budeš-li nicméně zavolán k plebánství, 3)  čest Boţí, spása duší a práce ať tebou vládnou, 
ne majetek prasat neb polností. A staneš-li se plebánem, měj se na pozoru, abys neměl mladou 
kuchařku, abys nevzdělával více příbytek neţ duši svou; hle (abys byl vzdělavatelem stánku 
duchovního, jsa nakloněn k chudým a poníţen; a abys neprojídal statky v hodech. Bojím se také, 
nenapravíš-li ţivota svého upouštěje od krásných šatů a nadbytečných, ţe těţce budeš pokárán od 
Pána ;  jakoţ i já nešťastný budu pokárán, jenţ jsem je míval dav se svést špatným zvykem lidí, 
mezi nimiţ byl jsem raněn proti Bohu duchem pýchy. A proto, ţe jsi mé mluvení a hlásání veřejné 
od mládí svého znamenitě poznal, není mi třeba ti více psát. Ale prosím tě pro milosrdenství Jeţíše 
Krista, aby mne nenásledoval v ţádné lehkomyslnosti, kterou jsi na mně spatřil. Víš, ţe jsem --- jak 
mne to bolí! ---před kněţstvím svým rád a často hrál v šachy, zmařil čas a často jiné i sebe onou 
hrou nešťastně přivedl do hněvu. Pročeţ dopustil jsem se i jiných chyb bezpočetných, odevzdávám 
se tvým prosbám k Pánu nejmilostivějšímu za odpuštění, pokud bys si nelenil vzývat jeho 
milosrdenství, aby ráčil ţivot můj řídit a po překonání ničemností nynějšího věku, těla, světa a 
(ďábla, aspoň v den soudný mne usídlit v nebeské oblasti. Buď zdráv v Kristu Jeţíši se všemi, kteří 
ostříhají zákona jeho. Sukni šedivou kdybys chtěl nechat si pro sebe na památku; ale ty se štítíš, 
myslím, šedivé barvy; tedy dáš ji, komu se ti lépe bude zdát. Sukni bílou dáš plebánovi. 4)  Ţáku 
mému Jiřímu či Jiříkovi 5) také dáš i kopu neb šedivou sukni, protoţe mi věrně slouţil. („Následuje 
nadpis".) Prosím tě, abys tohoto listu neotvíral, leč dostaneš-li zprávu o tom, ţe jsem mrtev. 

 

    Tento list, nazývaný obyčejně závětí Husovou, zanechal Hus zapečetěný Martinovi se ţádostí pod nadpisem, aby ho dříve 
neotevřel, leč by slyšel, ţe podstoupil smrt. 
    Hus Martina nebo Martinka z Volyně, svého nejdraţšího a nejdůvěrnějšího ţáka a přítele (viz ještě listy mu poslané (č. 23. a 
79.), napomíná k cudnému a čistému ţivotu, k dbání svých povinností, byl-li by za faráře povolán; vyznává se mu ze svých 
hříchů (na svědectví, jak probuzené a citlivé svědomí měl) a činí konečně svou závěť v příčině skrovného majetku svého. 
 
    1) Pal. 183, Tom. 583.2) Nejvíce vynikající otec církevní západní církve, na něhoţ reformátoři nejvíce se odvolávali, byl 
biskupem v Hipponě v Africe a spisovatelem, t 430. Viz č. 10. 3) K farářství. 4) O nich se zmiňuje Hus ještě v listech č. 71 a 
79; ale ničeho určitějšího o nich, ba ani jméno plebánovo nevíme, neţ to, ţe Husovi přisluhovali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Českým přátelům. 1)  
V Norimberku, r. 1414, 20. října.  

Pozdravení od Jeţíše Krista. Vězte, ţe jsem nikdy nejel v shrnuté kapuci, ale zřejmě s odkrytou 
tváří. A kdyţ jsem vyšel z Čech, nejprve ve městě Pernově, dříve neţ jsem přišel, očekával mne 
plebán se svými střídníky ; 2) a kdyţ jsem vkročil do světnice, tu ihned dal mi pít velký korbel vína a 
velmi laskavě přijal se svými soudruhy všecko učení a pravil, ţe vţdycky byl mým přítelem. Potom 
v Novém Městě velmi rádi mne viděli všichni Němci. Vajdu jsme přešli docházejíce u mnoţství 
lidu obdivu. A kdyţ jsme přišli do Sulzpacha, tam jsme přišli k hospodě, ve které byl soud, 
landricht.  3) Tam konšelům a starším zasedajícím v podloubí jsem řekl: Ejhle, já jsem M. Jan Hus, o 
kterém, jak se domnívám, jste slyšeli mnoho zlého; ptejte se mne tedy. A kdyţ jsem o mnoha 
věcech pojednal, velmi příznivě všecko přijali. Tu jsme přešli Herspruk a tenkráte jsme přenocovali 
v městě Laufu; ve kterém přišel plebán, velký právník, se střídníky, 4)   s nímţ jsem rozmlouval, jenţ 
také příznivě všecko přijal. A hle, přišli jsme do Norimberku, ve kterém rozhlásili náš příchod 
kupci, kteří nás byli předešli; pročeţ lid stál v ulicích dívaje se na nás a vyptávaje se, který je M. 
Hus. A před jídlem poslal mi list M. Jan Helvel, plebán u sv. Vavřince, píše mi, ţe by rád se mnou 
mluvil od dávné doby; odpověděl jsem mu na témţ listě, aby přišel, a přišel. A protoţe jiţ dříve 
jsem napsal prohlášení, chtěje je uveřejnit: zatím p. Václav 5)  vzkázal pro mne, ţe se sešli měšťané 
a mistři, chtějí mne vidět a se mnou rozmlouvat: já ihned vstal od stolu odešel jsem tam. A vzkázali 
mi mistři, abychom rozmlouvali v soukromí, a já jim řekl: Já káţu veřejně, také chci, aby 
poslouchali, kteříkoli budou chtít. A hned od té hodiny jsme rozmlouvali před konšely a měšťany 
aţ do soumraku nočního. Byl pak tam učenec nějaký Karthusák, 6)  který činil výtky blouznivé. A 
pozoroval jsem, ţe mistru Albertovi, plebánu od sv. Sebalda, se nelíbilo, ţe měšťané mému mínění 
přisvědčovali. Konečně všichni mistři a měšťané stáli spokojeni. Také vězte, ţe ţádného dosud 
nepocítil jsem nepřítele. A v kaţdé hospodě kvůli přenocování dávám deset příkazů hospodáři a 
někde se ubytuji v komoře; a hospodyně všecky s muţi velmi laskavě mne přijímají. Ani klatby 
nikde nevyhlašují a všichni chválí prohlášení německé. Přiznávám se tedy, ţe není nepřátelství ke 
mně většího neţ u obyvatelů království Českého. A co bych ještě psal? Pan Václav 7) a podobně p. 
Jan 8) velice šetrně a laskavě se mnou zacházejí a jsou jako zvěstovatelé pravdy, ale správněji bych 
řekl zastánci pravdy, s nimiţ za přispění Páně všecko se děje zdárně. Král  9) je na Rýně, za nímţ jde 
p. Václav z Leštna,10) a my postupujeme přímo do Kostnice, ke které se blíţí papeţ Jan. Domýšlíme 
se zajisté, ţe by bylo bez uţitku jít za králem snad na 60 mil a vrátit se do Kostnice. Psáno v 
Norimberku v sobotu před svátkem 11 tisíc panen. 

 

    Dne 11.října nastoupil Hus cestu do Kostnice bez průvodního, ač slíbeného královského listu; průvodčí jeho k ochraně 
králem Václavem v dorozumění se Zikmundem mu daní byli páni Jan z Chlumu, příjmím Kepka, Václav z Dubé a na Leštně 
(a Jindřich z Chlumu a na Lacemboku, kterýţ o něco dříve pro průvodní list k Zikmundovi někde na Rýně meškajícímu byl 
vyjel a teprve v Kostnici k Husovi se připojil); mimo to byl v průvodu: mistr Jan z Reinšteina. příjmím „kardinál'', bakalář Petr 
z Mladenovic, tajemník Jana z Chlumu a j. Cesta vedla následujícími bavorskými městy: Pernov, nedaleko českého Tachova, 
Nové Město, Weiden, Sulzpach, Herspruk, Lauf, Norimberk a Bibrach. Všude na cestě lepil Hus ve větších městech vyhlášky 
latinské a německé na dveře chrámové, jimiţ vyzýval, aby, měl-li by kdo ţaloby proti němu, je na sněmu přednesl. 
    Tento list poslal z Norimberku nepochybně po kupcích do Čech se beroucích, oznamuje v něm své příhody na cestě a 
kterak v přemnohých německých městech, zvláště v Norimberku laskavě byl přijat, a ţe dosud se ţádným nepřítelem. se 
nesetkal. 

 

    1) Tom. 561, Pal. 183-  2) Farář se svými vikáři, kaplany. 3) Veřejný soud zemský v Německu za předsednictví hraběte. 4) Z 
Dubé. 5) člen mnišské řehole r. toS6 zaloţené. 6) Z Chlumu. 7) Zikmund. 
 

 

 

 



 

51. Českým přátelům. 1) 
V Kostnici, r. 1414, 4. listopadu 

 
 
Pozdravení od Krista Jeţíše. Přišli jsme do Kostnice v sobotu po svátku všech svatých, beze vší 

úhony, přecházejíce města, dávaje vyhlášky latinské i německé, a jsme ubytováni v Kostnici v ulici 
blízko hospody papeţovy a přišli jsme bez ochranného průvodního listu. A zítra Michal de Causis 2)  
nalepil na kostele proti mně pře 3) a nadpis dal s velikým textem, ţe ty pře jsou proti vyobcovanému 
a tvrdošíjnému Janu Husovi a podezřelému z bludařství a mnoho jiného. Já však s pomocí Boţí si 
toho nevšímám, věda, ţe Bůh ho poslal proti mně, aby mi lál pro mé hříchy, na zkoušku, umím-li a 
chci-li něco trpět. Pan Lacembok 4)  s p. Janem Kepkou 5)  byli u papeţe a mluvili s ním o mně. On 
odpověděl, ţe ničeho nechce činit násilně. Povídá se, ale málo, ţe Benedikt, 6) papeţ španělský, jede 
na sněm. Dnes jsme dostali zprávu, ţe vévoda Burgundský s vévodou Brabantským ustoupili z pole 
a ţe prý král Zikmund byl před třemi dny v Cáchách 7) a ţe byl korunován, a ţe prý papeţ se 
sněmem na něj čeká. 

A protoţe od Kostnice Cáchy jsou 70 mil, počítám, ţe sotva král přijde do Narození Páně; 
vedle toho počítám, ţe bude konec sněmu, 8)  nebude-li přerušen, asi kolem Velikonoc. A píce má 
velkou cenu, postel je za půl zlatého za týden, koně mají dobrou cenu. Který byl koupen v Čechách 
za šest kop, 9) dává se za sedm zlatých.10)  My s p. Janem poslali jsme koně do jednoho města, totiţ 
do Rafenspurka, na čtyři míle. A počítám, ţe brzo budu mít nouzi o věci potřebné; proto rozdělte 
tu starost po přátelích, které vyjmenovat by dlouho trvalo a obtíţné by bylo jich se domyslet. Pan 
Lacembok dnes jede ke králi 11) a uloţil mi, abych před příchodem královým o nic se nepokoušel 
stran jednání, a doufám, ţe budu odpovídat ve veřejném slyšení. Paříţských je zde mnoho a Italů, 
ale dosud málo arcibiskupů a biskupů také málo; kardinálů je hojně, jezdí na mezcích; ale jsou lační. 
12) Kdyţ jsem jel na koni do Kostnice, hned jsem slyšel, ţe jedou, jak jsem jel velkým zástupem, ale 
sbíhal se velký zástup. Čechové naši mnozí na cestě strávili, cokoli měli na penězích a jiţ trpí bídu; 
a já velice trpím s nimi a nemohu všem dávat. Koně p. Přibyslava převzal p. Lacembok, kůň však 
Rabštyn nad všecky vyniká v síle i bujnosti; a toho jediného mám u sebe, kdyby se událo, ţe bych 
někdy ke králi mimo město se vydal. Pozdravujte všech přátel, ţádných nevyjímajíce atd. Toto je 
čtvrtý dopis z krajin cizích, daný v neděli v noci po svátku všech svatých v Kostnici. Ţádný Čech 
od vojska není v Kostnici kromě p. Jana Kepky, který mne vedl a mne chrání skutečně jako voják a 
všude více hlásá neţ já, stavě na světlo mou nevinnost. Dáno v Kostnici. 13) Modlete se k Bohu za 
vytrvalost 14) v pravdě.  

 

Hus, jehoţ v Norimberce Václav z Dubé byl opustil, dospěl dne 3. listopadu do Kostnice a ubytoval se u vdovy Fídy v 
nynější ulici Pavlově, kde se aţ do svého uvěznění tiše zdrţoval téměř nevycházeje a k nastávající ohraně se chystaje. Téměř 
současně s ním dostavili se odpůrcové jeho: Páleč (Stanislav na cestu se stroje umřel), Michal, pak probošt Pasovský Václav 
Tiem, který r. 1412 v Praze byl odpustky prodával, Jan Lelezný, biskup z Litomyšle, kterýţ na cestu obdrţel sbírka dobrovolně 
v českém duchovenstvu vykonanou, kanovníci Praţští, Náz a Kuneš ze Zvole a j. Z nichţ si nejhorlivěji proti Husovi vedl 
Michal de Causis nebo Michal Soudný. Týţ byl rodem Němec z Německého Brodu, kdys farář Praţský, muţ nechvalné 
pověsti, který zpronevěřiv peníze královské (asi r. 1409) do Říma byl prchl a tu jménem praţských kněţí ţaloby proti Husovi 
přednášel; jeho přičiněním nejenom Jan z Jelenic, zástupce Husův v Římě do vězení uvrţen a po uprchnutí klatbou stiţen (viz 
list č. 24.), nýbrţ i klatba na Husa ztíţena (1412) a zejména vydána vedlejší bulla. papeţova proti Rusovi (viz list ,č. 26.). I v 
Kostnici osvědčil se být největším a nejkrutějším protivníkem Husovým, nejen ihned po jeho příchodu proti němu učinil 
veřejné ohlášky, nýbrţ i sepsal obţaloby proti němu, naléhal na to, aby Hus byl neškodným učiněn, a popuzoval proti němu i 
pány i Němce. Stejnou zášť osvědčil naproti mistrům Křišťanovi a ,kardinálovi"; vymohl opětnou klatba na Jesenického a 
Prahu, pokud by se tam zdrţoval; a choval se i později spolu s Pálčem na nejvýš nepřátelsky i proti Jeronymovi. Druhého dne 
hned Hus oznamuje v přítomném listě, co se po jeho příjezdu proti němu a pro něho bylo učinilo a podává zprávu o různých 
věcech sněmu i jeho osoby se týkajících. 

 
    1) Tom. 56i-62, Pal. 185. 2) Čti: Kausis: latinsky: procurator de causis fidei = zástupce ve věcech víry, jímţ byl od papeţe 
jmenován, 3) V pův. textu: processus, t. j. oznamoval, z čeho Husa obviňuje. 4) Jindřich z Chlumu. 5) Janem z Chlumu. 6) 



Benedikt XIII., sesazený protipapeţ, uznávaný toliko ve Španělsku a ve Skotsku, viz list č. 2 a i9. 7) Cáchy (Aachen) v 
Porýnsku, kde císařové Němečtí bývali korunováni. 8) Sněm trval od 16. listopadu 1414 aţ do 22. dubna 1418 a měl 45 
velikých veřejných sezení, ale ohlášené nápravy církve v hlavě a údech nevykonal. 9) Kopa (6o) stříbrných českých grošů = i 
těţká čili Praţská hřivna stříbra = asi 21 zl. nynější měny rakouské, za krále Václava II.; ale mince čím dál tím více lehčena, aţ 
r. 1470 jeden groš, mající původně hodnotu našich 35 kr., uţ jen 10 kr. platil. 10) Zlatý peníz - floren (nejprve ve Florencii 
zavedený ve 13. věku) = dukát  11) Do Cách. 12) Tato tři slova jsou v latinském textu česká.  13) Obojí latinsky: Constantia = 
Kostnice a vytrvalost. Slovní hříčka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Českým přátelům 1) 
V Kostnici, r. 1414, 6. listopadu. 

 

Pozdravení od Krista Jeţíše. Nejmilejší! Vězte, ţe si stojím dobře ve všem. Přišel jsem bez 
ochranného průvodního listu papeţova do Kostnice : 2)  proste tedy Boha, aby mi dal vytrvalost, 3)  
protoţe mnoho protivníků odhodlaných povstává proti mně, které zvláště popouzí prodavač 
odpustků Pasovský děkan, jiţ probošt, 4)  a Michal de Causis, 5)  který pořád ohlašuje pře proti mně. 
Ale ničeho z tohoto se nebojím a nestrachuji, doufajíc, ţe po velkém boji velké je vítězství a po 
vítězství větší odměna a větší zmatek pronásledovatelů. Papeţ nechce zrušit při a řekl: co já mohu? 
vţdyť to vaši činí. Ale mluvili dva biskupové a jeden doktor s p. Janem Kepkou, 6 )  abych já mlčky 
mír zachovával. A tak poznávám, ţe se bojí mého veřejného odpovídání a kázání, kterého doufám 
z Boţí milosti dojdu, aţ král Zikmund přibude. Zvěstoval mi o něm p. Václav Leštna, 7) ţe se velice 
potěšil, kdyţ mu sám urozený p. Václav řekl, ţe jedu přímo do Kostnice bez ochranného 
průvodního listu. Ve všech městech dobře se nám vedlo, byli jsme poctěni a ohlášení jsme dali 
latinská i německá ve městech říšských, ve kterých jsem měl hovory s mistry. A jeden mne 
předbíhal, biskup Bukovecký, 8) který o jeden nocleh pokaţdé nás předjel a rozhlásil, ţe mne vezou 
spoutaného na voze, a aby se přede mnou měli na pozoru, protoţe prý poznám myšlenky lidské. A 
tak, kdyţ jsme se přiblíţili k nějakému městu, sbíhaly se proti nám zástupy jako na divadlo. Ale 
hanbu měl nepřítel ze lţi a lid byl rád, kdyţ uslyšel pravdu. Jistě Kristus Jeţíš je se mnou jako 
bojovník statečný; proto nebojím se, co činí nepřítel. Ţijte svatě, modlete se zkroušeně, aby Pán 
milosrdný stál při mně, hájil při mou aţ do konce zákona svého. Dáno v noci na den sv. Leonarda. 

Domnívám se, ţe budu v nouzi o potřeby, protáhne-li se sněm. Proto které myslíte přátele, 
ţádejte jich za pomoc; ale nejprve ţádejte s výminkou. 9) Pozdravujte všecky přátele i přítelkyně 
nabádajíc je, aby prosili Boha za mne, protoţe toho třeba je. 

 

    Dne 5. listopadu přijel do Kostnice Václav z Dubé a na Leštně, jenţ v Norimberce se byl od průvodu odchýlil, a přivezl 
sebou králův průvodní bezpečný list, daný ve Špýru 18. října. 
    Hus píše, ţe odpůrců, třeba je jich mnoho odhodlaných, se nebojí, doufá, ţe dosáhne vítězství veřejným odpovídáním a 
kázáním, kterého prý se nepřátelé bojí; k tomu přidává leccos o své cestě a o lţi biskupa Bukoveckého. Konečně cítě, ţe se 
octne v nouzi hmotné, prosí přátel, aby ho podporovali. 

 

    1) Pal- 185, 187, Tom. 562. 2) Constantia: slovní hříčka, viz č. 5r, pozn. 13-  3) Václav Tiem, který jsa děkanem, ještě v 
Praze odpustky prodával r. 1412. 4) Viz čís. 51. 5) Viz č. gr, pozn. 3.  6) Z Chlumu.  7) Z Dubé.  8) Biskup Jan. 9) Oplacení, 
tedy jako půjčku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. Věrným Čechům. 1) 
V Kostnicí, r. 1414, 16. listopadu. 

 

Věrným a v Pánu Bohu milým bratřím i sestrám všem, jenţ milují pravdu Pána Jeţíše Krista: 
pokoj vám od Pána Boha a od Jeţíše Krista, aby hříchů se varovali, v jeho milosti přebývali, 
prospívali v ctnostech a po smrti vstoupili v radost věčnou. Nejmilejší! prosím vás, aby jste ţili 
podle zákona Boţího, pilní byli svého spasení, slyšíce slovo Boţí v opatrnosti, aby nedali se 
oklamat poslem 2)  Antikristovým, jenţ hříchy lidu zlehčuje, z hříchu netrestá, svým starším 
pochlebují, hříchů lidu neoznamují, sami se velebí, ze skutků svých se honosí, moc svou zveličují, 
ale Pána Jeţíše Krista v pokoře, v chudobě, v trpělivosti a v práci následovat nechtějí. O nich 
prorokoval jest milosrdný spasitel a řekl: Vstanou falešní prorokové a svedou mnohé. A varuje své 
věrné, říká : 3)  Varujte se od falešných proroků, jenţ přichází k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou 
vlci hltaví; po ovoci jejich poznáte je. Jistě potřebí jest veliké věrným křesťanům, aby pilně se 
ochraňovali ;  nebo říká spasitel, ţe i vyvolení Boţí byli svedeni, by to mohlo být. I proto nejmilejší 
bděte, aby lest ďábelská nepodtrhla vás. A tím buďte pilnější, čím více Antikrist se protiví; neboť 
soudný den se blíţí, smrt mnohé trútí, 4) a synům Boţím nebeské se království blíţí. Pro které své 
tělo kroťte a smrti se nebojte, spolu se milujte, a pamětí, rozumem a vůlí v Bohu vţdycky stůjte. 
Den soudný buď vám před očima hrozný, aby nehřešili, a radost věčná, aby po ní touţili. 
Ukřiţovaný náš pán milý spasitel budiţ nám vţdycky na paměti, abychom s ním a pro něho mile a 
rádi trpěli; nebo kdyţ jeho umučení sobě k paměti přivedete, tehdy mile všecka protivenství 
podstoupíte, lání, hanění, bití a vězení, a bude-li jeho drahá vůle, i smrt tělesná pro jeho drahou 
pravdu. Víte nejmilejší, ţe haněním Antikrist na nás se osopil a ještě mnohým na vlase jest 
neuškodil, jakoţto i mně, ač se jest velmi obořil na mně. Protoţ prosím vás, abyste snaţně Pána 
Boha prosili, aby mi ráčil dát moudrost, trpělivost, pokoru i statečnost k setrvání v své pravdě. Jiţ 
mě jest dovedl do Konstancí beze vší překáţky ; a na vší cestě jeda zjevně jako kněz, a sám se 
hlasitě oznamuje lidu ve všech městech nenalezl jsem zjevného nepřítele, aniţ bych jich měl mnoho 
v Konstanci, kdyţ by České ţákovstvo, 5) jenţ lanţuje 6) po obrocích a po lakomství, lidí na cestách 
nesváděli. A doufám milosrdnému spasiteli i vaší modlitbě, ţe stanu v pravdě Boţí aţ do smrti. 
Vězte, ţe jsou pro mě nikde sluţby nestavili, 7) aniţ v Konstancí, v níţ jest za mne sám papeţ 
slouţil. Buďte Pánu Bohu poručeni milosrdnému, Pánu Jeţíšovi Bohu pravému, synu čisté panny 
Marie, který jest nás ukrutnou svou a ohavnou smrtí vykoupil bez našeho zaslouţení od muk 
věčných, od moci ďáblovy a od hříchu. Psán list v Konstanci na den svatého Otmara, dobrého 
sluhy Pána našeho Jeţíše Krista, jenţ jest poţehnaný na věky amen. 

Mistr J a n H u s, kněz a sluha Boţí v naději. 

    V té době (dne 16. listop.) píše mistr Jan Reinšteinský, příjmím „kardinál", přátelům do Čech o sněmu, o Husovi a 
nepřátelích jeho následovně:  
    „Příznivci a přátelé nejdraţší! Ačkoliv máme v paměti, ţe jsme poslali několik listů vašim láskám, oznamujíce pravdivé 
způsob cesty naší a nyní bydlení v Kostnici: nyní přece, abych na kaţdý způsob ukázal ustavičnou příchylnost k vám všem 
společně, přeji si, abyste věděli, ţe včera auditor svatého - kéţ by to bylo - paláce apoštolského s biskupem Kostnickým přišli 
do hospody naší zároveň s úředníkem Kostnickým a mistru vypravovali, jak spor veliký trval mezi papeţem a kardinály o 
hromovou klatbu, zamýšlenou proti našemu mistru; a krátce skončili, ţe přicházejí k mistru ohlašujíce mu, ţe papeţ z plné 
moci své zrušil jiţ vyřčenou klatbu a vyobcování odhlasované proti M. Janovi, ţádajíce ho nicméně, aby pro vyvarování 
pohoršení v lidu a řečí, pouze jejich bohosluţeb slavnostních se nezúčastnil, ale jinak nejsvobodněji tak město Kostnici, jako 
kostely a kterákoli místa navštěvoval, jak se mu zlíbí. A jak hodnověrně jsme se dověděli, ovšem bojí se všichni budoucího 
kázání před kněţstvem, které M. Jan zamýšlí. Neboť někdo, neví se, zdaţ přítel či nepřítel, včera ohlásil v kostele, ţe mistr 
Hus příští neděli bude kázat před kněţstvem v kostele Kostnickém a kaţdému přítomnému dá dukát. A proto svobodni jsme 
v Kostnici a mistr kaţdodenně slouţí sluţby boţí (mši) a slouţil po celou cestu aţ sem. A mistr zůstal zticha na radu královu, 
aby ve skutcích pravdy a svých do příchodu krále Uherského o nic se nepokoušel. Neboť ve skutcích sněmovních nic se 
dosud nezačalo a ani ţádného krále neb kníţete nepřišlo poslanectvo, ani stran Řehoře neb Benedikta (viz list č. 2 a r9), neb 



jejich poslanectev dosud nic jistého není slyšet a ani nedoufáme dosud v počátek sněmu v několika nedělích. Vězte a těm to 
povězte, ţe všichni osobně povolaní i ostatní, jak se ví, v branách a dveřích kostelních veřejně jsou udáváni, jak se jim zdá; a 
Michal de Causis hlasitě koná skutky své. P. Jan Kepka a p. Václav z Leštna jsou neohroţení a horliví hlasatelé a zastánci 
pravdy. Psáno v Kostnici tu sobotu před Martinem. Husa není ještě upečena a nebojí se pečení, protoţe letos v sobotu před 
svátkem samého Martina připadá slavná vigilie (přípravná bohosluţba), kdy se husy nejedí." 
    V přítomném listě Hus napomíná, aby nedali se klamat posly Antikristovými, aby za něho k Bohu se modlili a oznamuje, jak 
přátelsky na cestě všichni k němu se měli. 

 

    1) Tom. 561. 2) Apoštolům Protikristovým, falešným kněţím a prorokům. 3) Evangel. Mat. kap. 7. 4) Pobije. 5) 
Duchovenstvo. 6) Se potlouká, potuluje, ţebrotou chodí po obrocích čili ročních důchodech, 7) Pro klatbu, ba papeţ dal 
Husovi -oznámit zdviţení na ten čas klateb dříve proti němu vydaných a interdiktu z nich následujícího. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Pražanům. 1)
 

V Kostnici r. 1415 19. ledna. 

 
Pán Bůh ráčí s vámi být, aby proti zlosti, proti ďáblu, proti světu a tělu stojíce setrvali. 

Nejmilejší! prosím já v ţaláři sedící, jímţ se nestydím, pro Pána Boha v naději trpě, jenţ jest 
navštívil mě milostivě i nemocí velikou a opět uzdravil, přepustil 2)  nepřátele velmi tuhé ty, jimţ 
sem já mnoho dobrého činil a srdečně miloval, - prosím vás, proste Pána Boha za mě, ať se mnou 
ráčí být, v němţ samém naději mám a v vaše modlitby, ţe mi dá setrvat v své milosti aţ do smrti. 
Ráčí-li mě nyní k sobě vzít, buď jeho svatá vůle. Pakli ráčí vám mě navrátit, také buď jeho vůle. 
Jistě třeba mi jest veliké pomoci; avšak vím, ţe on nepřipustí na mě -niţádného utrpení ani 
pokušení jedno) pro mé a pro vaše dobro, abychom jsouce vyzkoušeni a vytrvali, velikou odplatu 
vzali. 

A vězte, ţe ten list, 3)  který jsem vám po sobě zůstavil, velmi jsou jej lţivě nepřátelé v latinu 
přeloţili, a artikulů proti mně a toliko kusóv vydávají, ţe mám dosti psát, často odpovídaje z ţaláře. 
A není člověka, jenţ by poradil, kromě milosrdného Pána Jeţíše, jenţ jest řekl svým věrným: Dám 
vám ústa a moudrost, jíţ nebudou moci odolat všichni protivníci vaši. O nejmilejší! pomněte, ţe 
ţádostivě pracoval jsem s vámi, a vţdy ţádám vašeho spasení, i nyní jsa v ţaláři a ve velkém 
pokušení. Dán v Konstancí, v sobotu ten den před svatým Fabianem. 

    Ţalob na Husa (bylo podáno několik; odpůrcové snesli mnoţství článků, kterým prý Hus učil, vytýkajíce mu i věroučné 
odchylky. Michal de Causis (viz list č. 51) podal jiţ v listopadu neb počátkem prosince 1414 Janu XXIII. osm článků a 
obţaloby z neposlušnosti atd., i ţádal uvěznění Husovo. Komisi vyšetřovací dodali obţaloby prokurátoři (zástupcové) sněmu 
v prosinci 1414, a hlavně Štěpán z Pálče, kdysi důvěrný přítel Husův, kterému velmi mnoho dobrého činil a ho srdečně 
miloval" (viz listy č. 36,38 a B), jenţ 42 článků téměř vesměs ze spisu jeho „O církvi" (víz list č. 36) byl vytáhl. Na články 
Pálčovy komisí mu předloţené odpověděl Hus ve vězení, přidav k nim své poznámky. Z knihy „O církvi" vytáhl Gerson, 
kancléř university Praţské, dvacet článků, na něţ by Hus rád byl odpověděl, ale více nemohl. Poslední a konečné články, 
vytaţené z knihy ;O církvi" a jiných knih, které průběhem výslechů soukromých a veřejných zdály se sněmu dosti 
odůvodněny, jakoţ i obţaloby povaţované svědectvím svědků za dosti opodstatněné, byly Husovi předloţeny a 18. června 
1415 zodpovězeny. Mimo to byly jiţ v Praze sepsány výpovědi svědků (viz č. 48), totiţ farářů Jana Protivy, Jana Pekla, Beneše 
Pavla, kanovníka Ondřeje z Brodu, mistra Mikuláše z Podivína, Mikuláše, plebána ze Všetat, veřejného notáře Václava z 
Voděrad, které Husovi byly předloţeny a k nimţ přičinil své poznámky. Konečně se měl Hus vyjádřit o 45 článcích 
Viklefových odsouzených. Pozoruhodné jest, ţe v přítomnosti těţce nemocného Husa svědci bráni do přísahy a ţe 
obţalovanému nepovolen ţádný zástupce. 
    V přítomném listě, prvním po nemoci psaném, kterýţ měl být čten v kapli Betlémské, prosí své přátele v Praze, aby se za 
něho modlili; vyslovuje i naději, ţe v milosti Boţí aţ do smrti setrvá, a oddanost do vůle Boţí;, ohlašuje, ţe nepřátelé list na 
rozloučenou lţivě do latiny přeloţili a mnoho článků k ţalobě proti němu vydávají, jejichţ zodpovídání bez lidských rádců 
mnoho práce mu způsobuje. 
 
    1) Tom. 565. Pal. 196. 2) Připustil. 3) Leč. 4) čís. 48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. P. Janu z Chlumu. 1) 
R. 1415.  

 
Milostivý pane, opatři mi bibli a pošlete ji po tomto dobrém muţi. A má-li váš písař Petr 2)  

inkoust, aby mi ho dal, a per několik a nějaký kalamář. O sluhovi 3)  svém Polákovi nic nevím, ani o 
kardinálovi,4) leda ţe slyším, ţe Vaše Urozenost je zde a ţe je u krále. Pročeţ zapřísahám Vás, 
proste Milosti královské i pro mne i pro všemohoucího Boha, který jej tak nádherně obdařil dary 
svými, a také proto, aby se ukázala spravedlnost a pravda ke cti Boţí a ku prospěchu církve: kéţ 
mne vysvobodí ze zajetí, abych se mohl v pořádek přivést a ke slyšení veřejnému přijít. Vězte, ţe 
jsem byl velmi chorý a měl bolesti v ţivotě, ale jiţ jsem se uzdravil. Prosím, pozdravujte pány české, 
kteří jsou z dvora páně králova. 5)  Psáno mou rukou, kterou zná váš písař Petr. 6)  Dáno ve vězení. 
Pamatujte na husu, přátelé moji. 

    Jan z Chlumu na Chrudimsku, příjmím Kepka, jeden z tří Zikmundem Husovi daných průvodčí, učinil velice mnoho pro 
svého svěřence, chráně a bráně ho. 
    Hned po svém příchodu do Kostnice šel 4. listopadu spolu s Jindřichem Lacembokem k papeţi, jenţ slíbil, ţe Husovi 
ublíţit nedá, třebas by prý jenu i vlastního bratra byl zabil. Dne 28. listopadu rozhodně se tornu opíral, aby Hus doveden byl 
před kardinály, poněvadţ Zikmund ještě nebyl přítomen, a na večer téhoţ dne v domě papeţově dozvěděv se, ţe Hus má 
vězněn být, spěchal rozhorlen k papeţi, vytýkal mu věrolomnost, přítomným pak kardinálům řekl, ţe popudí celý svět proti 
nim, kteří ruší majestátu císařského. Veřejně a hlasitě ţaloval na papeţe a kardinály, ukazoval kaţdému ochranný list, oznámil 
vše králi ještě nepřítomnému, přibil písemné latinské a německé protesty vlastní rukou na dvéře hlavního chrámu (dne 15. a 
24. pros.); a i později ve veřejném jednání s Husem, jakoţ i soukromě, s neohroţeností ohnivou osvědčil se být věrným 
přítelem Husovým. 
    V přítomném listě ţádá Hus za bibli a některé psací potřeby, a zároveň, aby od krále byl vysvobozen z vězení a aby mu 
zjednáno bylo „veřejné slyšení". 
 
    1) Tom. 566, Pel. 86-4. 2) Petr z Mladenovic, tajemník Jana z Chlumu. 3) Před uvězněním. 4) Mistra Janu z Reinšteina, který 
pro své častější styky s dvorem papeţským měl příjmení „kardinál"; byl  královským poslem do Říma (viz list č. 36,. ) 5), na 
sněmu Kostnickém byl spolu s Janem z Chininu jmenován pudem vysokého učení Praţského ke koncilu; později 1416 byl 
rektorem university v Praze. 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56. Janu z Chlumu. 1)
 

R. 1415. 

 
 
Vznešený a milostivý pane, veliké jsem nabyl útěchy. Prosím vás také pro Boha, abyste se 

netrápil, ţe tak dlouho a tolik pro mne se namáháte, proto ţe Bůh, pán pravdy a spravedlnosti, jest 
hotov dát odměnu. Ti komisaři 2)  chtěli, naléhajíce na mne po několik dní, aby věc má svěřena byla 
12 neb 13 mistrům. A já jsem se nechtěl podvolit. Ale kdyţ jsem vlastnoručně napsal odpovědi na 
45 artikulů Viklefových i na jiné, které mi vytýkají, ihned před notáři a komisaři těmi jsem napsal 
prohlášení, ţe chci stát před celým sněmem a vydat počet ze své víry. 

Artikule, které vytáhli z knihy mé o církvi klamavě přidávajíc a ubírajíce, budou spatřeny z 
milosti Boţí i odpověď kterou jsem napsal v ţaláři, ţádné knihy nemaje na pomoc. 

Důkladnějšího utěšitele za dnů ţivota svého jsem nenašel v nemoci nad Pálče 3)  Všichni kněţí 
komory papeţovy 4)  a všichni stráţcové se velmi šetrně ke mně chovají. Pán vysvobodil Jonáše z 
útrob velryby,  Daniela z jámy lvové, tři mládence z peci ohnivé, Zuzanu ze soudu křivých svědků: 
i mne můţe pro slávu svého jména a pro hlásání slova jeho, ukáţe-li se to prospěšným, vysvobodit. 
Pakli smrt vzácná před tváří Pána přijde, budiţ jméno Páně pochváleno. Kdybych mohl aspoň 
krále uvidět jednou s našimi Čechy, potěšil bych se. Velice jsem se radoval z novin. Jistě potěšil 
mne Pán. O zdraví Jindřicha Škopka rád jsem slyšel. Bibli mi poslat je dobré. Nezarmucujte se pro 
mne. Nebo koho se to týká? Psáno v ţaláři o půl noci. Prosím vás, tohoto věrného přítele mého 
poctěte, kterému jsem obzvláště zavázán. 

    Na ţádost svou k Janu z Chlumu (v listě předchozím), aby u krále Zikmunda v příčině veřejného slyšení před sněmem se 
přimluvil, obdrţel Hus od Jana z Chlumu následující odpověď: „Příteli v Kristu nejmilovanější! Vězte, ţe král dnes mluvil s 
posly všech národů (totiţ čtyř národů čili sborů, v které celý sněm se dělil, a to národ německý, italský, francouzský a anglický, 
k nimţ později ještě přistoupil španělský), celého sněmu o skutcích vašich a zvláště stranu slyšení veřejného. Ti všichni mu 
určitě a rozhodně slíbili, ţe ovšem budete mít veřejné slyšení. A o to přátelé vaši usilovat chtějí a usilují, abyste ovšem byl na 
jiném místě vzdušném (coţ se také skutečně stalo v témţ klášteře dominikánském), abyste se mohl opět sebrat a v sobě 
pookřát. A proto pro Boha a spásu svou i povznesení pravdy neodstupujte od ní pro nějaký strach před ztrátou bídného 
ţivota, protoţe pro nic, neţ pro dobro vaše bůh vás navštívil tímto svým kříţem. V nejlepším zdraví jsou přátelé z Prahy a 
zvláště p. Škopek (totiţ Jindřich Škopek z Dubé, přední ctitel Husův), který mnoho se tornu raduje, ţe jste jiţ došel ţádaného 
pronásledování pro pravdu. Ţádáme vás důvěrně, abyste odůvodněné a určité mínění své o uţívání kalicha, bude-li se vám 
zdát, napsal na přiloţený list, aby svým časem přátelům bylo ukázáno, proto ţe mezi bratry dosud je jakási roztrţka a proto 
mnozí se bouří, odvolávajíce se na vás a rozhodnutí vaše dle nějakých zápisků. (Viz listy ,7, 6o, 82). Nejlepší přátelé rmoutí se 
pro odpovídání ve vězení a zvláště Jesenic (totiţ Jan z Jesenic). Co však minulo, nemůţe být vráceno. Neţ vytrvalost vaši 
přátelsky chválí nad míru." 
    Odpovědí na tento list Jana z Chlumu jest přítomný list, v němţ Hus naznačuje, v čem chce konečně útěchy najít, vytrpěv 
tolik úkladných útoků  protivníků. 

 

    1) Tom. 567. 2) viz úvod D. 3) Který bez milosrdenství v těţké nemoci trpícímu do očí spílal, ţe prý od narození Kristova 
nebylo nebezpečnějšího kacíře nad něho mimo Viklefa. Viz list 73., pozn. 6. 4) Komorníci papeţovi, jehoţ vězněm Hus byl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57. Petrovi z Mladenovic. 1) 
R. 1415.po 19. lednu. 

 
Ze zajetí tohoto dosud ţádného listu jsem nenapsal, leda onen, jestli jste jej poslali, aby se za 

mne modlili.2) Snad víte o listu, který jsem poslal M. Jakoubkovi, ve kterém jsem psal tak: 
„Nepřátelé moji mi řekli, ţe mi nebude dáno ţádné slyšeni, nezaplatím-li dříve dva tisíce dukátů  3) 
sluhům antikristovým za útraty. A toho listu opis i odpověď M. Jakuba dlouhou a jak se domnívám 
tvrdou, Michal si opatřil. A přišed s patriarchou 4) a s notáři 5)  i svědky, při čemţ byl M. Mikuláš 
Stojčín, 6)  stál proti mně. A jeden z komisařů ptal se mne pod přísahou dávaje mi přečíst můj opis, 
je-li můj? Odpověděl jsem, ţe ano. A domnívám se, ţe jsem nebyl kromě pozdravení M. Pálče 7)  
tak zmaten v mysli, jak těmi listy, maje bolest nad ničemností Michala a jeho slídilů a nad M. 
Jakoubkem, který nejvíce káţe, aby se lidé měli na pozoru před pokrytci a sám nejvíce se dává 
klamat a věří pokrytcům : a domnívám se, ţe napsal tvrdý list, kterého jsem nečetl. Oba totiţ opisy 
byly na jednom listě a domníval jsem se z úryvku, ţe to nebyla odpověď na dopis můj, ale ţe to byl 
opis jednoho listu plebána z Janovic. 8) 

    Petr z Mladenovic, jemuţ přítomný list svědčí, byl bakalářem svobodných umění a tajemníkem Jana z Chlumu, později byl 
spolu farářem Křišťana z Prachatic, mistrem, na čas i rektorem university Praţské a sepsal dvě (jedno obšírnější) vypravování 
o při Husově v Kostnici. 
    Mistr Jakub ze Stříbra, Jakoubek zvaný, duchovní dědic Matěje z Janova, důvěrný přítel Husův a po jeho odchodu do 
Kostnice vůdce strany jeho v Praze, začal ještě před odjezdem Husovým a zajisté ne bez vědomí jeho, přijímání sv. večeře 
Páně pod obojí způsobou ze strany nekněţí doporučovat, v disputaci veřejné obhajovat a konečně s některými faráři 
Praţskými zavádět (ve čtyřech chrámech), zato všichni beze všeho soudního jednání jsou do klatby dáni. Ale tato nová otázka 
o podávání kalicha, otázka to věroučné důleţitosti, rozdvojila stoupence Husovy. Zejména Havlík postavil se rozhodně proti 
Jakoubkovi i proti Husovi. Proto poţádal Jan z Chlumu Husa o jeho dobrozdání (viz úvod k č. 56). Téhoţ předmětu se dotýká 
Hus v listě přítomném. Jakoţ i později v listech 6o a 8; stěţuje si na ničemnost Michala de Causis, který zachytil dopis jeho 
mistru Jakoubkovi, nepochybně ještě před dotazem Chlumovýrn poslaný, i odpověď tohoto, i na Jakoubkovu neopatrnost. 
    Husův list Jakoubkovi o kalichu pojednávající, jakoţ i odpověď Jakoubkova jsou ztraceny. 

 
    1) Pal. 199-203. Tom. 558-560, 568 9. 2) Čís. 54. 3) Dukát = zlatý = I0/. grošů (r. 1350), 17 gr. (r. r37g), 18 gr. (r. r3Ro): 
platil, počítáme-li groš tehdejší v ceně 30 kr., asi 5 zl. qo kr. naší měny. Viz č. 5r., pozn. g, ro.4) Jan, patriarcha Cařihradský. 
člen, snad i předseda komise soudní. 5) Písaři. 6) Jeden z prokurátorů (právních zástupců) Husových v Římě za vedení Jana z 
Jesenic r. 1410 do Říma poslaných. Viz č. 24 a 25- 7) Viz list 73.. pozn. 6. '8 Jan z Reinšteina, příjmím .,kardinál", farář v 
Janovicích, městečku, náleţejícím Janu z Chlumu. Viz úvod č. 5o a 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58. Janu z Chlumu 1)
 

R. 1415 po 19. lednu. 

 
Není-li poslán můj list 2) do Čech, podrţte jej a neposílejte, protoţe by mohl přijít v pohromu 

atd. 
Dále, kéţ by se král optal, kdo má být mým soudcem, protoţe sněm ani mne nezavolal, ani 

mne neobeslal, ani nikdy nebyl jsem obţalován před sněmem, a sněm mne uvěznil a zástupce 
svého proti mně ustanovil. 

Dále prosím, urozený a milostivý Jane, bude-li mi dáno slyšení; aby byl král při něm a aby mi 
blízko něho bylo vykázáno místo, aby mne mohl dobře slyšet a mi rozumět. I vy také s p. 
Jindřichem, 3) s p. Václavem 4)  a jinými vůbec, bude-li moţná, buďte při tom a poslouchejte, co 
Pán Jeţíš Kristus, můj zástupce i zastánce i soudce nejmilostivější, dá mi v ústa, abyste, ať umru, ať 
budu ţiv, mohli být pravdivými a schopnými svědky, aby lháři neříkali, ţe jsem ustoupil od pravdy, 
kterou jsem kázal. 

Dále vězte, ţe jsem před svědky a zapisovateli ve vězení ţádal komisařů, 5)  aby mi určili 
zástupce a zastánce : oni to slíbili a potom ho dát nechtěli. Já jsem se svěřil Pánu Jeţíši Kristu, aby 
sám zastupoval i zastával i soudil při mou. 

Dále: vězte, ţe nemají, jak se domnívám, obvinění proti mně, neţ ţe jsem překáţel bulle o 
zdviţení kříţe. 6)  A mají psaní mé, 7)  které bylo čteno mně do očí; a já jsem je poznal. 

Druhé mají proti mně, ţe jsem byl tak dlouho v exkomunikaci 8) a konal obřady. 
Třetí, ţe jsem se odvolal 9) od papeţe. Neboť četli odvolání přede mnou. o kterém s myslí 

veselou a s úsměvem jsem přede všemi řekl, ţe je mé. 
Čtvrté, ţe jsem zanechal po sobě list, 10) který byl čten v Betlémě, který velmi zle nepřátelé 

přeloţili a vyloţili, ve kterém jsem se vyslovil, ţe odcházím bez ochranného průvodního listu. 
Na toto vy řeknete, ţe jsem neměl, kdyţ jsem vyšel, ochranného průvodního listu papeţova. 

Druhé, ţe jsem nevěděl, zdali bylo vaší povinností se mnou vyjít, kdyţ jsem psal ten list. 
Dále, kéţ bych mohl mít průkazné doklady stranu otázky, 11)  kterou jsem chtěl vymezit, 12) a 

ţádost za slyšení 13)  váš písař Petr 14)   meze sestavit. 
Dále, bude-li mi dáno slyšení, aby po něm král pán nedovoloval mne opět strčit do vězení, 

abych mohl uţívat rady vaší a přátel, a kdyby se Bohu líbilo, něco králi pánu říci pro dobro 
křesťanstva i jeho. 

 
    Od chvíle, kdy Hus rozhodl se jít na sněm, kojil se jistou nadějí, ţe veřejně na sněmu bude mluviti, ţe se očistí z podezření a 
snad i ţe si sněm pro svůj názor nakloní. I v přítomném listě má hlavně to jiţ přislíbené (viz list Chlumův v úvodu č. 56) 
veřejné slyšení na mysli, ţádá si znát svého soudce, prosí, aby král a svědci jim po slyšení nedovoloval ho zase věznit a vykládá, 
v kterých kusech ho protivníci mohou právě obvinit. 

 
    1) Pal. 197, Tom. 567. 2) čís. S4 3) Z Chlumu čili Lacembukem.  Z Dubé na Leštně. 4) Viz úvod D.  5) Bulla o kříţové 
válce proti králi Apu.lskému r 1412 a s tím souvisící prodej odpustků. Viz A. 7) Nepochybně list Jakoubkovi psaní- v č. 57 
připomenutý, 8) Vyobcován, v klatbě, v níţ ani kázat ani mši číst nesměl. 9) Viz č. 25. 10) Cís. 4g• 11) To se snad týká 
odpovědi, kterou chtěl dát Jan z Chlumu na dotaz jeho v příčině podávání kalicha. Viz úvod č. 56. 12) Vysvětlit. 13) Veřejné 
před sněmem. 14) Z Mladenovic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. Janu z Chlumu. 1) 
R. 1415. 3.ledna 

 
Včerejší noc téměř celou jsem psal odpovědi na artikule, 2)  které sestavil Páleč, a přímo pracuje 

pro mé odsouzení. Bůh ho ušetři a mne posil. Dále článek o odnětí, říkají, ţe je bludařský. 
upozorněte krále pána, ţe bude-li onen článek odsouzen za blud, tu i on sám za to, ţe odňal 
biskupům statky časné, ano i otec jeho, 3) císař a král český, na odsouzení přijde jako bludař. Dopisu 
ţádnému nedávejte nést, leč v koho máte důvěru, jako v sebe, i ţe jej mlčenlivě ponese. Dále 
řekněte doktoru Jesenici, 4) aby nikterak nepřicházel, ani M. Jeroným5)  ani nikdo z našich. Divím 
se, ţe král pán na mne zapomněl, a ţe mi ani slova nevzkazuje. A snad, dříve neţ s ním slovo 
promluvím, bude proti mně odhlasováno. Bude-li to jeho čest, ať hledí sám. 

Urozený a milostivý p. Jene, dobrodinče náš milostivý a rázný ochránce, nemrzte se pro mne 
ani pro škody, které trpíte; Bůh všemohoucí dá vám více. A prosím, pozdravujte pánů českých. 6) Já 
o ţádném nevím, leda tuším, ţe pan Václav z Dubé je zde a p. Jindřich Lacembok, který řekl: 
„Dobry" muţi, nehloubej." 7) Máte-li, na čem stát chcete, oznamte mi to. Jane Bradáčku, 8)  pros 
Boha za mne, můj nejdraţší, s ostatními a učiň, aby král ţádal odpovědí mých, které jsou mou 
rukou zaznamenány, tak na články, které jsou Viklefovi připsány, jak na ty, které mně. 

Ať se opíší odpovědi ty, ale ţádnému zvlášť ať se neukáţu, a ať se opíší, aby artikule stály 
dobře oddělené. Bude-li prohlášena má prosba, kterou jsem dal patriarchovi, aby ji sněmu 
předloţil, nevím; tuším, ţe ji nepředloţí. Zlíbí-li se Bohu, král v jednom nebo ve dvou článcích 
nález 9) doktorů Praţských zruší, o odnímání a o Konstantinově darování a o almuţnách, kterých 
artikulů jsem nechtěl zapírat, kdyby měl nějaké důvody. Ale bylo by třeba, aby mu byly dány 
někým, kdo není z našich. Kdybych já byl na svobodě, řekl bych mu sám: Králi, aby se nestalo 
přenesení vaší věci, které si váţíte, tajně, tak ţe byste ji uţ nemohl vidět. 

Prosím, aby M. Jan 10) kardinál byl obezřelý, protoţe všichni byli pokušitelé, kteří se mu zdáli 
přáteli. A slyšel jsem od svých vyšetřovatelů, kteří pravili: jediný Jan kardinál sám znesnadnil papeţe 
s kardinály říkajíc: ţe jsou všichni svatokupci. Ať se drţí dvora králova, jak můţe, M. kardinál, aby 
ho nejali, jako i mne. Ţádný mi víc neškodí, neţ Páleč; ušetři ho všemohoucí Bůh. Sám Páleč všech 
vůdce, následník. 11) I naléhal, aby všichni přívrţenci byli zavoláni a odpřisáhli se. Protoţe řekl v 
ţaláři, ţe všichni, kteří se mnou chodí rozmlouvat, věří, ţe po posvěcení zůstává chléb skutečný. 12) 

Divím se, ţe ţádný z Čechů nedochází do ţaláře, ale snad to činí pro lepší. Tento list budiţ 
hned roztrhán. 

Jiná košile mi dána po tomto poslu. Pane Jene, naléhejte s Čechy, aby zrušeno bylo povolání 
těch, kteří jsou povoláni, 13)  a aby král měl soucit se svým dědictvím a aby nedovoloval, aby darmo 
bylo suţováno skrze jednoho svárlivce. 

Dále abych aspoň jednou mohl promluvit ke králi, neţ budu odsouzen, kdyţ jsem po jeho vůli 
sem přišel a na jeho slib, ţe se zdráv do Čech vrátím. 

 
    V obţalobách (viz úvod č. 54) bylo Michalem, Pikem i Gersonem jako ,pohoršlivý a velice zhoubný blud" Husovi vytýkáno, 
ţe sáhl na kněţské časné zboţí následujícími větami, kterýmiţ prý učil, „ţe církev nemusí (nemá) časného majetku mít; jak 
Kristus nebyl bohatý i apoštolové jeho, tak ani jeho -náměstkové a následovníci těchto nemají časné zboţí mít; ţe desátky a 
dávky církvi a duchovním dané jsou pouhou almuţnou; ţe Konstantin a jiná světská kníţata chyby (bludu) se dopustili, 
obdarovavše církve a kláštery; ţe duchovni, špatný ţivot vedoucí, mají světskými pány na uzdě být drţeni  odejmutím desátků, 
dávek a jiných poţitků." Hus se celkem k těmto článkům znal; také byl r. 1412 po bouřích odpustkových veřejně na universitě 
obhajoval Viklefuvu větu: „Světští pánové smí podle dobrozdání svého duchovním, povinností nedbalým, světské statky 
odejmout, a uvedl pro ni 44 důkazů. I v příčině „darování Konstantinova", kterýţ (ţil r. 274 aţ 337) podle pověsti v osmém 
století na ospravedlnění nároků papeţských smyšlené, papeţem Silvestrem byl pokřtěn a jemu i jeho nástupcům Řím i Itálii k 
světskému panství byl ponechal, sám pak do Konstantinopole (Cařihradu) přesídlil - Hus nepochyboval o pravdivosti této 
smyšlenky, nýbrţ měl přenechání světského panství papeţi za velikou chybu. 
    Těchto věcí se Hus dotýká v přítomném listě a mnoha jiných, prohlašuje krále za bludaře, je-li článek „O odnětí" bludařský, 
diví se, ţe mu král neposkytuje pomoci, ţádá, aby Jan kardinál se choval obezřeleji atd. Dle Novotného svědčil list přátelům v 
Kostnici. 



 
    1) Tom. 567. 2) 42 článků viz č. 54. 3) Zikmund zakázal r. 1403 jak v Uhrách tak i v Čechách, kde tehdy vládl, poslouchat 
papeţe Bonifáce IX. a desátků neb jakýchkoli důchodů mu odvádět, poněvadţ podněcoval v Uhrách povstání proti králi. - 
Král Václav dovolil r. 1409 ve sporu se Zbyňkem sáhnout na některé české duchovní i statky jejich. A r. 1411 vezl církevní 
poklady velechrámu Praţ. na Karlštejn. 4) Karel IV. pohrozil prelátům a kněţím, vedoucím ţivot světský a rozpustilý, ţe dá 
jim zastavit důchody jejich, nepolepší-li se. 5) Janu z Jesenic, který od zamýšlené s jinými cesty do Kostnice neupustil, kterouţ 
s Křišťanem z Prachatic vykonal a ovšem později i Jeronym. 6) Viz list 5S., pozn. 7.  7) Tato slova jsou česky v latinském 
textu. 8) Viz list 16. 9) Nález fakulty bohoslovecké r. 1412, kterým jest 45 článků Viklefových opětně odsouzeno a 
zápověděno. 1403 a I408 obnovena. 10) Viz č. 55 pozn. u1 To slovo jest česky v latinském textu = slídič. 11) Jeden z článků 
neprávem Husovi připsaných, poněvadţ vţdycky věřil s církví svou, ţe chléb při posvěcení kněze se přepodstatňuje čili v 
pravé tělo Kristovo mění. 12) Přátel Husových z Čech před sněm pohnaných. 13) Pálče. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60. Přátelům svým v Kostnicí 1) 
R. 1415. 4. ledna 

 
Co se týká rozmýšlení, nevím, ţe bych se nějak rozmýšlel, aneb připravoval, poněvadţ nevím, o 

čem mi bude dáno slyšení. Já ţádal jsem s osvědčením o přítomnost notářů a napsal jsem 
prosebnou ţádost veškerému sněmu, kterou odevzdal jsem patriarchovi, 2)  v niţ ţádám, abych 
směl odpovídat na kterýkoli článek, jako jsem odpovídal v soukromí a jako jsem vlastní rukou 
písemně se hájil. Aneb bude-li mi dáno slyšení, abych směl odpovídat způsobem, ve školách 
obyčejným. Nebo snad mi Bůh zjedná slyšení, abych mohl učinit kázání. 3)   Doufám od milosti 
Boţí, ţe nikdy neustoupím od pravdy poznané. Modlete se k Bohu, aby mne zachoval. 

O svátosti kalicha máte spis, jejţ napsal jsem v Kostnici, 4)  v němţ obsaţeny jsou důvody, a 
nevím nic jiného říci, neţ ţe evangelium a list Pavlův znějí určitě, a ţe to zachováváno bylo v 
prvotní církvi. Dá-li se to provést, pokuste se, aby dovoleno bylo bullou aspoň těm podat, kteří z 
poboţnosti toho ţádají s náleţitým šetřením okolností. 

Pro soukromé odpovídání mé nemusí se přátelé 5)  znepokojovat, poněvadţ jsem neviděl, jak 
by věc jinak mohla dopadnout, co skrze sněm, dříve neţ jsem byl jat, ujednána byla. A vydána byla 
bulla od komisařů, která v mé přítomnosti byla čtena, v níţ nazýván jsem arcikacířem a svůdcem 
lidu. Ale doufám, ţe, co mluvil jsem v domě, hlásáno bude na domech. 

Opět byl jsem tázán dne předešlého, v který den jsem viděl bratra svého, Jana Bradatého, 6)   
na kterýkoli ze 45 článků. A odpověděl jsem s týmţ osvědčením jako dříve. A ptali se, na kterýkoli 
článek jednotlivě, chci-li ho hájit. A odpověděl jsem, ţe podrobím se rozhodnutí sněmu, jako dříve 
jsem o některém prohlásil: Tenhle jest pravdivý v tomto smyslu. I řekli: Chceš-li ho hájit? 
Odpověděl jsem: nikoli, nýbrţ podrobím se rozhodnutí sněmu. 

Hle, Bůh je svědkem, jiná odpověď nezdála se mi tehdy případnější potom, co jsem vlastní 
rukou napsal, ţe nechci nic zarputile hájit, nýbrţ hotov jsem od kohokoli dát se poučit. 7)   Taková 
otázka učiněna mi byla proto, ţe někdo jim řekl, ţe jsem oznámil králi, ţe chci hájit tří nebo čtyř 
článků. Pročeţ vyptávali se, zdali jsem něco oznámil. A řekl jsem, ţe nikoli, poněvadţ nikdy jsem 
neoznámil tak králi, nýbrţ jakoţ víte atd 8)   

Také Michal tu stál a drţel list a popichoval patriarchu, abych odpověděl na otázky: A mezitím 
přišli někteří biskupové. Opět uvařil Michal něco nového. Bůh nedopustil pro hříchy mé, aby on i 
Páleč povstali proti mně, neboť Michal i listy 9)  i jiné věci vykládá, a Páleč v články skládá ty staré 
věci, o nichţ jsme mluvili před mnoha lety. 10)   

Patriarcha přede všemi mnoho o tom mluví, ţe mám velmi mnoho peněz. 11)   
Pročeţ jeden arcibiskup mi při slyšení řekl : Ty máš 70.000 zlatých. Michal řekl přede všemi: 

„Ha, ha, kam přišel plný vak peněz' Jak velkými penězi ti povinni jsou páni v Čechách?" Věru měl 
jsem ten den těţké souţení. 

Jeden biskup řekl: „Ty stanovils nový zákon." Jiný biskup řekl: „Ty jsi kázal všecky ty články." 
A já také odpověděl jsem jim s pomocí Boţí dosti tvrdě říkaje: „Proč mi křivdíte?" O předvolaných 
12)  nic mi nepíšete, nebyly-li učiněny nějaké kroky v jich prospěchu buď od krále nebo od občanů 
Praţských nebo od obeslaných samých? 

 
    Hus byl ve vězení soudní komisí mnohokráte vyslýchán. O výslechu podává zprávu v přítomném listě, oznamuje, čeho od 
sněmu ţádal, co odpověděl tázán byv na jednotlivé články, jakých zakusil příkoří i pro učení své i pro domněnku biskupů o 
velikém bohatství, které dle zdání jejich má.  Dle Novotného byl list psán Janu z Chlumu. 

 
    1) Tom. 567, Pal. 202. 2) Janu patriarchu Cařihradskému, členu komise. 3) Delší souvislou řeč k ospravedlnění, měli 
přichystány tři řeči před uvězněním sepsané: „O pokoji", „O vysvětlení viry" a „O dostačitelnosti zákona Kristova k správě 
církve", viz č. 6t., pozn. 3.  4) „O přijímání krve Kristovy pod způsobu vína zc strany nekněţí", spis oprávněnost kalicha 
odůvodňující a ještě před uvězněním Husovým v Kostnici sepsaný. Viz list 7.  5) Jan z Jesenic a j. Viz list Chlumův v úvodě 
listu 56. 6) Viz list 16. 7) V tom smyslu chtěl se podrobit sněmu, byv poučen, tedy s podmínkou. 8) O témţ psal Hus Janu z 



Chlumu v předcházejícím listě ve 4. odstavci.  9) N. p. list Husův na rozloučenou v Praze, aneb zachycený list Jakoubkovi, viz 
list 8., pozn. 7. a 10. 10) Totiţ asi před 15 lety, kdy ještě Páleč byl přítelem Husovým a horlivým Viklefitou (viz č. 38); o nichţ 
mluvili důvěrně zejména na faře svatomichalské. 11) Viz výňatek z listu Jakoubkovi č. 57. 12) Viz č. 57., pozn. 8. 13) Čís. 59., 
pozn. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. Janu z Chlumu. 
R. 1415. 5. Března. 

 
Vyloţte mi sen této noci. Viděl jsem, jak v Betlémě zničit chtěli všecky obrazy Kristovy 1)   a 

ničili je. Já následujícího dne jsem vstal a viděl jsem mnoho malířů, kteří zhotovili krásnější a 
četnější obrazy, na které s radostí jsem patřil. A malíři s mnohým lidem mluvili ať přijdou 
biskupové a kněţí a zničí je nám ! A na to mnozí zástupové se radovali v Betlémě a já s nimi. 
Probudiv pak se, pozoroval jsem, ţe se usmívám. Rovněţ rozhlásili jiţ mnohým lidem, ţe písmo v 
Betlémě 2)  zničit chtějí. Pošlu Vám opis traktátů, 3) který jsem dvojnásobně přepsal. 

    Ţádá, aby mu vyloţil sen, který měl o kapli Betlémské. 
 
    1) Skutečné obrazy, Krista v různých polohách představující. 2) Které Hus r. 1413 na vnitřní stěny kaple dal napsat 
latinským jazykem a které obsahovalo o šesti bludech 6 kapitol nadepsaných: Stvořit, Věřit, Odpuštění hříchů, Poslušnost. 
Kletba nebo vyobcování. svatokupectví. 3) Hus sepsal v Kostnici následující traktáty: před svým uvězněním „U přijímání krve 
Kristovy po způsobu vína se strany nekněţí". pak tři řeči, které k svému ospravedlněni na sněmu chtěl proslovit, „O 
dostačitelnosti zákona Kristova k správě církve". „O vysvětlení své víry", „O pokoji"; ve vězení dominikánském pak svým 
ţalářníkům Robertovi, Jakubovi, Řehořovi „O poznání a milování Boha`, „O pokání", „O přikázáních a modlitbě Páně", „O 
hříchu smrtelném", „O třech nepřátelích člověka' a sedmi smrtelných hříších", „O manţelství" a „O svátosti těla a krve Páně", 
Pal. 232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62. Janu z Chlumu. 
R. 1415, po 5. březnu. 

 
 
Dobré potěchy dostalo se mi ze všeho svrchu psaného. Doktor Bibrašský 1) shoduje se u 

výkladu s míněním mým, ovšem platí známý předpis Katonův : 2)   Na sny nedbej.  jakoţ i 
přikázání Boţí abychom se sny neobírali. Nicméně doufám, ţe ţivot Kristův, který slovem jeho v 
Betlémě malován byl ode mne v srdcích lidských, který zničit chtěli v Betlémě nejprve přikazujíc, 
aby kázáno nebylo v kaplích 3)  a v Betlémě, potom, aby Betlém se zemí byl srovnán, 4)  ţe ten 
ţivot Kristův malován bude od četnějších kazatelů lepších neţ já k radosti lidu, který miluje ţivot 
Kristův. A z toho já těšit se budu, jak praví náš doktor, probuď se, to jest vstaň z mrtvých. A 
písmo nepomine, které jest na stěnách Betléma, proti němuţ Páleč s největším hněvem horlí, pravě, 
ţe skrze ně uvedl jsem bludy do lidu. A týţ Páleč rovněţ nejusilovněji se snaţí, aby smazáno bylo to 
písmo, a aby mne poníţil co nejvíce, jeţto mne nemocí schváceného před mnohými pozdravil 
pozdravením nejhroznějším, které, bude-li se líbit Bohu, později vám sdělím. 5)   

Přemýšlení o námitkách ponechal jsem Pánu Bohu, k němuţ jsem se odvolal, jejţ vyvolil jsem 
sobě za soudce, zástupce a obhájce u přítomnosti komisařů výslovně řekl: Pán Jeţíš buď mým 
obhájcem a zástupcem, který vás všecky brzy bude soudit : jemu odevzdal jsem při svou, jakoţ i on 
při svou odevzdal Bohu Otci. On to jest, který řekl, jak uvádí pan doktor Bibrašský: Neuvaţujte 
atd. Neboť řekl Kristus: 6) Proto sloţte to v srdcích svých, abyste nebyli pečliví, kterak byste 
odpovídat měli, já zajisté dám vám ústa a moudrost, které nebudou moci odolat ani proti ní obstát 
všichni protivníci vaši. A k tornu praví blahoslavený Jeroným : 7)   Jakoby zjevně řekl Pán : 
„Nestrachujte se, neděste se, vy k zápasu přistoupíte, ale já bojuji, vy slova pronášíte, ale já jsem to, 
který mluvím." 

A dále praví se: „Budete pak vydáváni i od rodičů a bratří, od příbuzných i od přátel a zabijí 
některé z vás." „Menší bolest zlo způsobuje, jehoţ od cizích zakoušíme. Více však nás ty útrapy 
souţí, které od těch trpíme, na jichţ smýšlení jsme se spoléhali, poněvadţ s pohromou tělesnou 
svírá nás bolest ztracené lásky." Tak píše Jeroným. A zřejmá jest bolest má, co se týká Pálče. Věru, 
doktor Bibrašský je nad pana Jindřicha 8)   a nad mistra Jana z Janovic. 9)   Ostatní později, bude-1i 
se Bohu líbit, ve známost vejde. Pokynu, který mi dal doktor Ribrašský vzhledem k listům, ať sám 
šetří, poněvadţ praví Kristus: Nepřátelé člověka jsou domácí jeho. Rovněţ praví: Vydáváni budete 
od rodičů atd. Buďte zdrávi a zachovejte stálost v Kostnici všichni, kteří pospolu jste. Pozdravujte, 
prosím, všecky přátele, ale opatrně, aby se neřeklo: jak víte, ţe já je pozdravuji? 

    Na předcházející list byl Petr z Mladenovic, tajemník, jménem pána svého Jana z Chlumu odpověděl 5. března následovně: 
    „Příteli nejmilejší, nemějte starostí vzhledem k slyšeni, poněvadţ jiţ neobvykle mnoho se mluví o něm a o jiných činech 
vašich, a doufáme, ţe to všecko s dopuštěními Boţím k svatému konci dospěje. Toliko zanechte nyní všelikého blouznění a 
matení hlavy své zmořené a přemýšlejte o námitkách, které vám tam učiní, jak byste odpověděl. Ovšemţe pravda neklamná 
brání vám rozvaţovat, řkouc: Kdyţ stát budete atd., a dále: Dáno zajisté bude vám v onu hodinu, co byste mluvili. 

Výklad snu tento jest: 
Obraz Kristův na stěnách Betléma (vlastně: domu chleba) vymalovaný, jest jeho následování hodný ţivot. Rovněţ písmo 

svaté nezničitelné, tamtéţ napsané; a to obojí nepřátelé kříţe Kristova zničit se pokoušejí na večer, kdy slunce spravedlnosti 
jim zajde, čímţ rozumět jest jejich převrácený ţivot, a mají za to, ţe obojí v myslích lidu v zapomenutí padne. Ale na zítří, kdyţ 
slunce spravedlnosti vyjde, kazatelé obojí skvěleji obnovují a malují, co v uši mluveno bylo a téměř jiţ v zapomenutí kleslo, na 
domech hlásajíce. A z toho všeho vzejde velká radost obecenstvu. A třebas Hus za oběť vydán jsa nyní sloţí slabé těla byl 
poníţen, přece v budoucnu, jak doufáme, s tím jenţ přebývá v nebesích, jako ze snu tohoto bídného ţivota procitne posměch 
si bude činit z těch ničitelů obrazit a zároveň písma; ba snad i nyní ještě s dopuštěním Boţím obrazy ony a spolu písma 
společenstvu a mileným přátelům svým s největší horlivostí jasněji obnoví a vymaluje. 

To je výklad mistra Bibrašského (totiţ Jana z Chlumu), jenţ smyslem podobné místo vidění Danielova souhlasné s tím 
vykládá. Tam totiţ pták na moři plovoucí o skálu opírat se zdál, coţ obé nasvědčuje nepodvratnost, pevnost, odolávání. 
Přátelé a následovníci vaši spisy vašimi nemálo jsou potěšeni, ač známy jsou jen velmi malému počtu. Dnes přišel vyslanec 
krále francouzského do Kostnice." 



Na tento dopis Chlumův opět odpovídá Hus přítomným listem, dle Novotného Petrovi Mladenovicovi, vykládá svůj sen a 
potěšuje sebe sama z písem svatých. 

 

    1) Jan z Chlumu, ţertovně tak jmenovaný, poněvadţ na cestě do Kostnice v městě Bihrachu mnoho a často se bavil s 
kněţími a jinými muţi učenými o poslušenství papeţe, o vyobcování a jiných předmětech, tak ţe se po městě rozšířila pověst, 
ţe sám Jan z Chlumu doktorem bohosloví jest. 2) Roku 234 před Kr. narozený, vynikající Říman přísných mravů a řečník. 3) 
Bulla papeţe Alexandra V. ze dne 20. prosince 1409 (viz č. q). 4) Viz č. 26 Úvod. 5) Viz list 73., pozn. 6. 6) Evangelium 
Matoušovo kap. to. 7) Viz č. to. 8) Z Chlumu na Lacemboku. 9) Jana z Reinšteina, viz č. 57, pozn. 8. 10) Stálost v Kostnici 
(constantiam in Constantia), slovní hříčka. 
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63. Svým přátelům.1)   
R. 1415. 1415, mezi 5.-18. březnem. 

 
 

Bůh milosrdný zachovej a posiluj vás v milosti své a dej vám spolu se mnou vytrvalost v 
Kostnici, 2)  poněvadţ budeme-li vytrvalými, uzříme pomoc Páně nad sebou. Teprve nyní učím se 
rozumět ţaltáři, opravdově se modlit, pochopit pohanění Kristovo a utrpení mučedníků, poněvadţ 
praví Izaiáš : Souzení dává pochopení. A opět Kdo nebyl zkoušen, co ten ví? 

Nerozumím, čeho ţádá doktor Bibrašský, o něm nic nesoudí Hus, co se týká malé horlivosti ve 
psaní, jen ať zůstane zdráv na těle. Především však zdraví duše buď od Pána v něm posilněno, a 
doufám, ţe toto zdraví spolu se zdravím těla v něm bude se vzmáhat a po smrti se všemi svatými 
šťastně bude dovršeno. 

 
Krátké jsou na ţalář litanie, 3) modlitby noční, Hory i jednotlivé, vigilie říkat 
snadno.Kristus trpěl. trpme my také, aby útrapy naše, nic nejsouce aneb jen malé, viny 
shladily naše. Bud s vámi Kristus, ať nezhltne vás Antikristus. 

 
Radujte se všichni, kteří pospolu jste v Pánu, pozdravujte se vespolek a připravujte se, abyste 

hodně před svátky velikonočními přijali tělo Páně, jehoţ jsem já, pokud se ve svátosti přijímá, po 
delší čas postrádal, a dosud ještě, pokud se Bohu líbit bude, postrádat budu. A nedivím se tomu, 
neboť apoštolové Kristovi a mnozí jiní svatí v ţalářích a na pouštích rovněţ ho postrádali. 

Raduji se, ţe spolu stojíte, a ţe Ţelezná Brada 4) se všemi dobrému zdraví se těší. Já téţ jsem 
zcela zdráv, jak doufám v Kristu Jeţíši, a lépe budu zdráv po smrti, jestliţe přikázání Boţí do konce 
zachovám. Ó kéţ by mi Bůh dopřál čas, abych psát mohl proti lţím kancléře Naříţského, 5)  jenţ 
tak nerozváţně nespravedlivě před tak velikým mnoţstvím se neostýchal napsat takřka Úplnou 
nepravdu. Ale snad Bůh psaní mé mou nebo jeho smrtí přeruší, a lépe na soudě vše vymezí, 6)  neţ 
bych já napsat dovedl. 

 
    Jan z Chlumu opětně byl Husovi psal následovně: 
    „Příteli nejmilejší! Vězte, ţe o vaše jednání a pravdy nikdy tak ţivě nebylo se zasazováno jako nyní, ale vyskytly se jiné věci s 
tím nesouvisící a mimotní, pro které vaše jednání se odkládá. 
    Všichni vaši přátelé, především však Křišťan (t. j. z Prahy přišedší) jsou kolem dobré vdovy (t. j. Fídy) jako kolem nové 
vdovy Sareptské. 
    Váš list trojhranný, jsoucí na cestě, došel na místo a byl prohlášen, poněvadţ jeho dodání, jeţto stalo se bezprostředně, 
nedalo se tak rychle zamezit. 
    Doktor Bibrašský hledá způsob a příleţitost ku psaní, a z toho na jeho malou horlivost ve psaní se soudí. Pište, prosím, 
slova potěšivá přátelům srdečně oddaným." Na to odpovídá Hus v přítomném listě svým přátelům Kostnickým, potěšivými 
verši sebe povzbuzuje, ţe souţeni chápe, vyznává, a zdraví těla i duše sobě i svým přátelům v Kostnici přeje. 

 
    Byv dopisem potěšen toto v odpověď příteli píši,  Velryba, jáma, oheň a svědek zahubit s to nebyli Jonáše, Daniele, 
mládence tři, Zuzanu, poněvadţ byli Spravedliví, mravný, čisti, ona cudná, naděj mající V Pána spravedlivého, jenţ chrání v 
něj, doufající. Laskavě on Husa můţe také z vězení ohavného Vysvobodit zavřeného, ač on často urazil jeho, Však vězení jej 
očišťuje, plakat učí se a kát se. Smích mu v pláč mění, aby dobře se naučil znát, jak Kristus byl tupen, by viděl, jak křivda se 
páchá. V světle pravém, a uťav hlavu pozdviţenou Satanáše, Smrtí vítězství si dobyl a vešel v ţivot věčný. 

 
 

    1) Tom. 569. 2) Překlad veršů i furntim originálu co nejblíţe podán. 3) Slovní hříčka, viz list 62., p(zn. to. 4) Prosby, střídavě 
od zpěváka a sboru říkané nebo zpívané modlitby. 5) Hodiny, doby k zpěvům a modlitbám ustanovené, viz č. 3t., pozn. 3. 6) 
Viz list r6. 7) Gersona, který články z Husovy knihy „O církvi' lţivě byl sestavil, viz list 54., a nejostřeji se vyjádřil. 8)Vysvětlí. 
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64. Janu z Chlumu. 1)   
R. 1415, 5. března. 

Laskavý pane můj, velice se raduji ze zdraví vašeho, z osobní, věrné a milostivé vytrvalosti Vaší 
v námaze,  2)   které pro mne ubohého máte; vytrvalost tu vám více neţ jiným Bůh vnukl, vás mně 
dal za pomocníka, jak doufám k vašemu dobru v ţivotě přítomném i věčném. Pročeţ pro 
milosrdenství Boţí prosím, abyste očekával skončení jednání, jako vojín Jeţíše Krista. Jestli pan Jan 
z Janovic, 3)   který se mnou výlohy měl, zdráv, prosím chovejte jej u sebe. 

O vznešeném panu Václavu z Dubé 4) rád zvídám, jejţ prosím pozdravujte slovy mými v ţaláři 
sdělenými a vyslovte mu díky za věrnou podporu. Všecky jiné věrné Čechy pozdravujte. 

Vyčítám si, ţe vida z nenadání mistra Křištana, 5)  nemohl jsem zadrţet slz, které mi z očí 
vytryskly při pohledu na věrného učitele mého a obzvláštního dobrodince. 

O vás jsem slyšel, ţe se všemi příslušníky svými byl byste (dávno odešel, ale jiţ potěšení se 
dostalo srdci mému. 6)  Nejmilejší Pán brzy mne potěšuje, brzy zarmucuje, ale doufám, ţe stále je 
se mnou v souţení. Neboť opět strašlivě jsem trpěl kamenem, kterou nemoc dříve nikdy jsem 
neměl, a těţkým dávením a zimnicemi. jiţ báli se hlídači, ţe zemřu, a vyvedli mne ze ţaláře. 

Články mnohé 7)  z pytle lţí a jiné z téhoţ pytle, jako i ty, na něţ máte odpovědi, 8)  byly mi 
předloţeny. A na váš list neodvaţuji se psát odpověď na články Paříţské, 9)  poněvadţ bych jich 
nemohl před hlídači ukrýt: tudíţ upustit od toho, dobré jest pro uvarování nebezpečí od onoho 
věrného přítele našeho, kterého vám doporučuji. 

Rád bych vás viděl s panem Václavem 10)  a mistrem Křišt'anem. Myslím, kdybyste promluvili s 
biskupem místokomořího, 11)   ţe by on dovolil vás vpustit, ale musíte aspoň vy latinsky mluvit 
před hlídači, jim při odchodu „Otec" 12)  dá spropitné cíle hodnosti vaší. Neměl jsem odvahy 
podrţet články ti sebe. Spis 13)  o přikázáních Boţích dejte opsat Petrovi. 14) Proti článkům kancléře 
Paříţského, 15)  budu-li ţiv, psát budu. Pakli zemřu, Bůh v den soudný psát bude zřetelně. Jan 
Ţelezný, 16)  věrný bratr v Kristu, nevím kde je. 

Zda mistr Křišťan s vámi bydlí, nevím ; prosím, pozdravujte jej a pana Václava a jiné Čechy 
věrné. 

Nemrzte se, ţe vydání jsem veliká; uskrovněte se, jak můţete. Jestliţe Bůh Husa vysvobodí ze 
ţaláře, způsobí, ţe toho nákladu pranic nebudete litovat. Dostůjte slibům, prosím. Jestli tu pan 
Jindřich z Plumlova  17)  nebo Ctibor z Březí,  prosím, pozdravujte je a všecko Čechy. 

Zítra bude tomu osm neděl, co Hus postavena byla na krmník. 
Vznešený a milostivý pane, ( ochránce pravdy spolu s panem Jindřichem, 18)  stůjte vytrvale, aţ 

přijde konec, k němuţ Pan Jeţíš Kristus přispěje ku slávě své a ku shlazení hříchů mých. Jej za 
nejvěrnějšího přítele vám doporučuji a líbí se mi, co jste učinili. Rád bych viděl, aby pan král dal si 
předloţit odpovědi na mé články Viklefovy. Ó, kéţ by Bůh nadchl ústa jeho, aby se zasadil s 
kníţaty o pravdu. 

Dnes ukončil jsem jeden traktát o těle Kristově a včera jeden o manţelství; později dejte je 
opsat. Navštívili mne nějací vojíni Polští, ne však Češi, jen jeden Čech byl s nimi. 

 
    Konečné projednání pře Husovy se protahovalo, a tento aţ posud nevěděl, zda bude vyhověno ţádosti jeho v příčině 
veřejného slyšení, k čemuţ i Zikmund měl nápomocen být. Mezi tím komise vyšetřovala a vyslýchala. Hus pak odpovídal 
ústně i písemně. V přítomném listě Hus prosí pana Janem a své přátele, aby z Kostnice neodcházeli, nýbrţ konec jednání v 
jeho záleţitosti vyčkali, děkuje mnohým za dobrodiní přijatá; oznamuje o opětné nemoci, touţí po osobním se sejití s přátely, 
prosí, aby se nemrzeli pro vydání, která s ním mají, a napomíná je k vytrvalosti. 

 
    1) Tom. 568, 564, Pal. 206.  2) Viz list 55. 3) Viz list 57.. pozn. 6. 4) List 50.  5) List 37.  6) Poněvadţ se k vůli Husovi v 
Kostnici zdrţel. 7) List 54. 8) T. j. na 45 článků Viklefových a na 42 článků Pálčom vytaţených, viz  list 59. 9) List 63.,' pozn. 
7. 10) Papeţským, vysokým hodnostářem papeţského dvoru. 11) Mistr Matěj z Knína, zvaný „páter" čili „otec". 12) List 6z., 
pozn. 13. )L Z Mladenovic. 14) List 63., pozn. 6. 15) Jindřich z Kravař a na Plumlově, moravský pán. 16) Jídelna kláštera, do 
jejíţ blízkosti Hus po těţké nemoci v zdravější místo byl přeloţen dne 8. ledna. 17) Z Chlumu (Lacembok). 



65. Přátelům svým v Kostnicí. 1) 
R. 1415, po 20. březnu. 

Velice mne potěšila návštěva pánů českých, ale litoval jsem, ţe jsem nemohl vidět vás. Mistr 
Křišťan odešel, aby vyřídil poslání pana Jindřicha, 2)  rovněţ mistr Jesenic. 3)  Sněm je ve zmatku 
pro odchod papeţe, jak myslím. To je důkazem, jak jsem poznal, ţe při všech činech, které 
konáme, nebo jsme vykonali, Boha výše klást jest neţ rozum lidský, coţ oni dokonce neučinili, 
tudíţ atd. 

'Dá-li mně Bůh dobrý konec, 4) nezapomenu na toho přítele věrného. 5) Pakli skončení bude 
odloţeno, doporučuji jej vám. 

Poznal jsem, ţe pan Vilém 6)  je přítelem mým. Prosím, vyslovte mu díky mé. Pana Václava z 
Dubé viděl jsem plakat, kdyţ se mnou mluvil. Pan Myška  7) téţ velmi přátelsky se choval. 

 
    Po smrti Alexandra V. stal se roku 1410 papeţem Jan XXIIL, z vůle spojených kardinálů, muţ to nemravný a nesvědomitý, 
kdys námořní loupeţník, smilník nejhoršího druhu a podezřelý ze zavraţdění svého předchůdce (viz listy 17,  82 a 88). Po 
dlouhém zdráhání dal se pohnout k tomu, ţe svolal obecný církevní sněni do Kostnice, kterýţ měl konečně papeţskou trojici 
konečným sesazením obou protipapeţů jeho, Benedikta XIII. a Řehoře XII., uklidit a církev od domnělého kacířství Viklefova 
a Husova očistit a reformaci církve v hlavě i v údech provést. Jan XXIIL. byl v Kostnici úplně v rukou kardinálů, jimiţ se dal 
zcela ovládat a jimţ v ničem odporovat se neodváţil. Mezi sněmovníky nabývalo vrchu mínění, ţe všichni tři papeţové mají 
odstoupit; poněvadţ proti Janovi byla podána ţaloba v 45 článcích, slíbil, ţe odstoupí, ale spolu ţádal přeloţení sboru do 
některého italského města a byl v podezření, ţe chce utéci a sněm rozpustit. Ačkoliv brány městské byly střeţeny, podařilo se 
mu dne 20. března 1415 pomocí Fridricha, vévody rakouského, v přestrojení prchnout a v městě Fridrichově, v nedalekých 
Šafhúzách se skrýt. Následek útěku byl zmatek v Kostnici, chátra začala drancovat a jen osobním zakročeními Zikmundovým 
je horším věcem zabráněno. 
    Sbor pak teprve dne 20. května sesadil Jana XXIII. a uvěznil ho počátkem června v Gottlibenu. V přítomném listě, psaném 
přátelům, kteří Husa podle ţádosti minulého listu byli navštívili, připomíná útěk papeţův a některých svých přátel. 

 
    1) Tom. 569, Pal. 204. 2) Z Chlumu. 3) Zdá se tedy, ţe nejenom Křišťan z Prachatic, nýbrţ i Jan z Jesenic vzdor prosbám 
Husovým do Kostnice přijeli. Viz list g9., pozn. 5. Nyní se spolu navrátili do Prahy. 4) Propuštění. 5) Nepochybně doručiteli 
listu. 6) Vilém Zajíc z Hasenburka, viz list 78. 7) Václav Myška z Hrádku, viz list 55, pozn. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66. Přátelům svým v Kostnici 1) 
R. 1415, 24. března.  

 

 
Jiţ všichni stráţcové moji odcházejí a nebudu mít co jíst a nevím, co se mi přihodí v ţaláři. 

Prosím, obraťte se s jinými pány na krále, aby nějaký konec učinil se mnou, aby neměl pro mne i 
hřích i zahanbení. 

Rovněţ prosím, abyste přišli ke mně s pány českými, poněvadţ nutně musím mluvit s vámi. 
Urozený pan Jan 2) s panem Václavem  3) a jinými ať obrátí se rychle na pana krále, poněvadţ v 

průtahu je nebezpečí, proto nutno je, aby se to stalo co nejdříve. Ostatní věci, kterých bych od vás 
ţádal, rychle a dobře pochopte. 

Bojím se, aby mne neodvezl s sebou v noci náčelník 4) dvoru papeţského, neboť dnes zůstane 
v klášteře. Biskup Kostnický v listě mi zaslaném naznačuje, ţe nechce mít se mnou co dělat. Totéţ 
učinili kardinálové. 

Milujete-li ubohého Husa, postarejte se, aby král od svého dvora dal mi stráţce, nebo mne 
vysvobodil ze ţaláře tohoto večera. Psáno ve vězení, v pozdní hodinu neděle: „Domine ne 
longe".6) 

 
    Papeţ Jan XXIII., uprchnuv do Šafhúz, povolal za sebou také komorníky své a stráţce Husovy; tito odevzdali klíče vězení 
Zikmundovi. Tento mohl nyní Husa beze všeho propustit; ačkoliv, kdyţ ještě nebyl v Kostnici, byv zpraven o uvěznění 
Husovu, zvláštní posly k němu byl poslal a za propuštění Husovo ţádal, a přišed opětně o to usiloval a proto i s kardinály se 
znesnadnil, aţ jiní konečné povolil, kdyţ vyhroţovali, ţe raději sněm rozpustí, tedy za těch několik měsíců úplné změnil svou 
mysl. Moha to učinit, Husa nyní nepropustil, nýbrţ radil se s otci a nedbaje proseb českých přátel Husových, odevzdal klíče 
biskupu Kostnickému, který téhoţ dne (23. března) v noci vězně dal dopravit na zámek Gottliben, kde se uvězněnému velmi 
zle vedlo. 
    V listě přítomném v den svého převezení z Kostnice psaném prosí přátele, aby se co nejdříve obrátili na krále a jej pohnuli, 
aby mu stráţce od svého dvoru dal anebo jej -z vězení ještě tohoto večera vysvobodil. 

 
    1) Pal. 205. Tom. 56q. 2) Z Chlumu. 3) Z Dubé. 4) Hofmistr, spěchající za Janem XXIII. do Šafúz. 5) Markrabě Otto z 
Róttelu. 6) Jména té neděle, podle začátečných slov Čtení biblického na tu neděli připadajícího. 
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67. Petrovi z Mladenovic, 1)   
R. 1415, před 5. červnem. 

 
Nemám odvahy směle říci se svatým Petrem 2)   jenţ mám nesrovnatelně menší horlivost a 

statečnost neţ sám Petr, ţe nikdy se nezhorším nad Kristem, byť všichni se zhoršili. Mne totiţ 
Kristus dosud nikdy zřejmě blahoslaveným nenazval, aniţ mně tak veliké dary přislíbil a nastává mi 
protivenství tuţší, zarputilejší a od většího počtu lidí. Pročeţ pravím, ţe naději v Krista Jeţíše 
chovaje, odhodlán jsem, aţ poznám způsob, setrvat při pravdě aţ do smrti se svatých 3) a vaší 
pomocí. Jestliţe pan Jan ke škodě přijde pro čekání na mne, učiň, milý Petře, 4)  opatření, aţ domů 
přijdeš, u mincmistra a jeho choti, 5)  kteří upřímně přislíbili, a u jiných přátel, které zná farář, 6)   
můj ţák; jestliţe kůň nějaký zbyl a vůz, panu Janu má zůstat. Tobě pak mistr Martin, 7)  jestliţe ţije, 
nebo mistr Křišt'an, 8)  na kterého se spoléhám, opatří čtyři nebo ještě spíše deset kop grošů. 9)   
Věz, ţe není peněz, kterými bych já chtěl zaplatit za tvou nejvroucnější, nejpevnější a nejvěrnější 
lásku, kterou máš k pravdě, a za tvou sluţbu a za potěšení, které jsi mi poskytl v souţeních mých. 
Bůh buď odplatou tvou velikou, poněvadţ nemám, čím bych ti splatil. Jestli se mi podaří v Praze 
ţít, tu chtěl bych nejinak neţ jako s vlastním bratrem nebo ještě štědřeji vše s tebou dělit ; a návrat 
můj do Prahy v milosti Páně není nemoţný, ale netouţím po něm, leč dle vůle Pána, který je v 
nebesích. Cestovník, 10) který jsem poručil mistru Martinovi, nevím, komu připadne, mám ho dosud 
u sebe. S knihami tak naloţte, jak jsem psal mistru Martinovi; některé spisy Viklefovy, 11) které se ti 
líbit budou, si vezmi. Nyní největší starost mám o bratry naše, kteří, jak myslím, také souţeni 
budou, jestliţe Bůh ruky své nevztáhne, a bojím se, ţe mnozí se zhorší. Prosím stále ještě, 
pozdravuj všechny pány České 12) a Polské 13) co nejsrdečněji s díkičiněním, a především pány 
Václava atd., kteří aby při slyšení byli, touţím. Buď zdráv v Kristu Jeţíši ! 

 
    Hus nepochybně přijel do Kostnice o některý den dříve před slyšením a dostav od Petra z Mladenovic určité povzbuzení, 
odpovídá tomuto příteli: nadějně vykládá, ţe v předsevzetí svatém a v pravdě bude zachován a aţ do smrti setrvá; osvědčuje, 
jak rád by se příteli Petrovi odvděčil za jeho starostlivost a namáhání, a pozdravuje své přátele, které si při svém slyšení mít 
přeje. 
 
    1) Pal. zir, Tom. 574. 2) Mat. 26.-33. 3) Mat. 16.-17. 4) Totiţ slyšení; jestliţe bychom doplnili „způsob odvolání", jak byl ve 
třetím slyšení Husovi kardinálem Florentinským, Zabarellou, oznámen, musil by tento list do pozdější doby být poloţen. 5) I v 
příčině článku o pomoci a vzývání svatých byl Hus v souhlase se svou církví. 6) Z Chlumu. 7) Viz úvod listu .r,7. 8) Mincmistr 
královský v Čechách té doby, Petr ze Svojšína, zvaný Zmrzlík, a paní Anna z Frimburka, horlivá ctitelka Husova, viz list 97. 9) 
Čís. 49, pozn. 4. 10) List 49. 11) List 37. 12) i kopa grošů = zI z1. Viz č. 51, pozn. 9. 13) Snad kněţská modlitební kniha aneb 
zápisník. 14) Aţ podnes chová se v Stokholmu švédském v král. knihovně 5 filosofických traktátů Viklefových, vlastnoručně 
Husem přepsaných. 15) Viz č. 55, pozn. 5. 16) Vyslanci krále Vladislava na sněmu: Januš z Tuliskova a Záviše Černý z 
Garbova, kteří spolu s českými pány Husa se ujímali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. Přátelům svým v Kostnici 1) 
R. 1415, 5. Června. 

 
Bůh všemohoucí dal mi dnes srdce srdnaté a statečné; vyvráceny jsou jiţ články dva. Doufám 

od milosti Boţí, ţe jich bude vyvráceno více. Křičeli téměř všichni proti mně, jako ţidé proti 
Jeţíšovi. Dosud nedospěli k přednímu, totiţ abych vyznal, ţe všecky články jsou napsány v 
traktátech mých. Nedobře jste učinili, ţe předloţili jste traktát proti skrytému protivníku 2)  s 
traktátem o církvi; nic nepředkládejte neţ traktát proti Stanislavovi a proti Pálčovi. 3) Dobře se 
stalo, ţe kníţata ţádali, aby jim spis můj byl navrácen, neboť někteří křičeli „buď spálen", a 
především Michal de Causis, kterého jsem slyšel. Nezpozoroval jsem, ţe bych ve všem mnoţství 
kněţstva měl přítele mimo ,Otce 4) (a jednoho doktora) Polského, kterého znám. Biskupu 
Litomyšlskému vděčný jsem za příznivé chování, jeţto více neřekl neţ: „a co jsem tobě učinil? 5)    
Velmi vděčný jsem, ţe články 6)  tak sestavili jste, a dobře by bylo, je uveřejnit a opsat v oné formě 
atd. Předsedové vyslovili se, ţe budu mít jiné veřejné slyšení; výklad o církvi nechtěli slyšet. 
Pozdravujte věrné pány a přátele pravdy a modlete se k Bohu za mne, poněvadţ to je potřeba. 
Soudím, ţe nepřipustí mi svatého Augustina 7) mínění o církvi a o údech předzřízených a 
předzvěděných a o zlých prelátech. Kéţ by mi dáno bylo slyšení, abych mohl odpovědět důvodům 
jejich, kterými by chtěli potírat články v traktátech obsaţené. Soudím, ţe mnozí, kteří křičí, by 
oněměli. Jakoţ bude vůle na nebi, tak se staň. 8)    

 
    První veřejný výslech ve středu 5. června, který si ovšem Hus jinak představoval, konal se v refektáří (jídelně) kláštera 
bosáckého, kde obyčejně sbor svá shromáţdění míval. (Sál ten slouţí také nyní za jídelnu v hostinci. v který tehdejší klášter jest 
proměněn.) Zikmund ani kdo z českých pánů nebyl přítomen. Především čten za nepřítomnosti Husovy ţalující spis, výsledky 
dosavadního vyšetřování podávající. I rozsudek leţel jiţ napsaný na stole; to zpozoroval jakýsi Oldřich, Čech, i běţel k Petrovi 
z Mladenovic, ten pak k Václavovi z Dubé a Janu z Chlumu, kteří u krále zakročili s výsledkem. Zikmudem ihned do 
shromáţdění poslaní, falckrabě Bavorský Ludvík a purkrabí Norimberský Fridrich, přednesli vůli královu, aby Hus řádně byl 
vyslýchán a konečný rozsudek králi byl předloţen; spolu předloţili k vůli porovnání sobě od českých pánů podané a Husem 
vlastnoručně psané spisy jeho: „O církvi", „proti Stanislavovi", „proti Pálčovi" i „proti skrytému protivníku". (Viz úvod č. 36, 
č. 38, pozn. 9.) Na to byl teprve Hus předveden. I předloţeny.mu jeho rukopisy, k nimţ se přiznal dodav, ţe bude-li o bludech 
v nich obsaţených poučen, ţe je odvolá. Na to čteny články a svědectví. Kdyţ ale se chtěl ospravedlnit, křičeli naň se všech 
stran: „nech si své mudráctví a odpovídej krátce bud ano neb ne"; kdyţ se odvolával na písmo svaté nebo církevní otce, volali: 
„to sem nepatří". Kdyţ překřičen byl mlčel, zase volali: „aj, ty mlčíš, to je znamení, ţe s oněmi bludy souhlasíš". Jiní se mu 
smáli; také mu nedovolili, aby v celku přednesl vyznání. Pro hluk a nepořádek odročena schůze k 7. červnu. 
    K tomuto prvnímu, bezvýslednému výslechu vztahuje se přítomný list, podávající některé zprávy z bouřlivého jeho 
průběhu. 
 
    1) Pal. 212, Tom. 574. 2) Traktát „proti neznámému protivníku" r. 1411 psaný, v němţ Hus dokazuje, ţe světská vrchnost 
má od Boha sobě dané právo zakročovat proti zvrhlému kněţstvu. Viz list 59. 3) Ty jiţ také byly podány, o čemţ Hus 
nepochybně nevěděl. 4) Poslanci Zikmundovi, Ludvík a Fridrich, při odevzdání knih si vymínili, ţe je sněm kdykoli na 
poţádaní vrátí. 5) „Otec", neznámý vynikající člen sboru, snad kardinál z Ostie, Jan de Brogni, občas předseda, nikoliv pak v č. 
64, pozn. ii. připomenutý mistr Matěj z Knína, jemuţ přezděno „otec". 6) Janu Ţeleznému. 7) Ta slova jsou česky v latinském 
textě. 8) Týká se snad opisu odpovědí Husových, ţádaného v listě 59. 9) Viz č. 49, pozn. 2. Mínění Husovo o církvi a pojmu 
jejím, o rozdílu mezi údy církve „předzřízenými" k spasení a „předzvěděnými", jen k církvi viditelné a nikoliv k pravé 
náleţejícími, avšak k věčnému zahynutí chovanými - ač se v tom uchylovalo od mínění stávající církve, opíralo se o učení 
Augustina, předního učitele téţe církve. 10) Někteří kladou list tento na den druhého slyšení pro připomínku o dvou 
vyvrácených článcích, kteréţ mu falešně byly připisovány, totiţ jakoby učil, ţe zůstává po posvěcení hmotný chléb a ţe svátosti 
nehodnými knězi vysluhované nepůsobí. Viz úvod listu 70. 
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69. Janu z Chlumu.1)    
R. 1415, 6. června. 

 
Zítra o hodině šesté. 2)  mám odpovídat ; předně, chci-li připustit, ţe kterýkoliv článek, vyňatý 

ze spisů mých je bludný, a ţe jej příseţně odvolávám a opak prohlašuji; za druhé, chci-li vyznat, ţe 
kázal jsem ony články, které od svědků jsou potvrzeny; za třetí, ţe je příseţně odvolávám. Jestliţe 
Bůh podle milosti své přivede krále k slyšení, rád bych viděl, aby slyšel, která slova nejmilejší 
Spasitel vloţí v ústa má. Kdyby mi dali péro a papír, odpověděl bych, jak doufám z pomoci Boţí, 
písemně takto: Já, Jan Hus, v naději sluha Kristův, nechci připustit, ţe kterýkoli článek, vyňatý ze 
spisů mých je bludný, abych nezavrhl mínění svatých učitelů a především svatého Augustina. 3)  Za 
druhé nechci vyznat, ţe články, křivými svědky mně přisouzené 4) jsem tvrdil, kázal a je drţel. Za 
třetí nechci příseţně odvolat, abych křivě nepřísahal. 

Pro Boha, chovejte listy mé opatrně a dbejte, 5)  aby rovněţ opatrně do Čech byly dopraveny, 
aby veliká nebezpečenství pro osoby nenastala. Jestliţe bych víc nepsal Lásce Vaší pro nějakou 
příhodu, zapřísahám vás, chovejte se všemi přáteli mne v paměti, a modlete se, aby mi dal Bůh 
vytrvalost spolu s bratrem mým, v Kristu milým, mistrem Jeronýmem, poněvadţ soudím, ţe 
rovněţ smrt vytrpí, jak jsem vyrozuměl od poslanců sněmovních. 

 
Jak při prvním bouřlivém a bezvýsledném slyšení dne 5. června, tak i potom chtěl soudící sněm při Husovi toho docílit, 

aby prostě a krátce k domnělým bludům svým, byť mu i neprávem přivlastněným, se přiznal a je odpřisáhl. 
V přítomném, v den před slyšením psaném listě Hus oznamuje, co zítra odpoví na otázky, jeţ mu soudcové přichystali a o 

nichţ ho napřed zpravili; napomíná, aby opatrní byli v uschování dopisů a dopravení jich do Čech, a prosí, aby ho pamětlivi 
byli. 

 
1) Pal.  Tom.-574. 2) O 10. hod. dopol., počítá-li se den 24hodinový večer od 6 do 6. 3) Viz list 68, pozn. 8. 4) N. p., ţe po 

posvěcení zůstává na oltáři hmotný chléb, ţe kněţí ve smrtelném hříchu jsouce neplatně přisluhují, ţe spravedliví laikové moci 
kněţské poţívají, ţe posvěcení kněţské je pouhým vynálezem lidským a j.; mimo tyto úplně smyšlené byly jiné články, které jen 
z části na pravdě se zakládaly, poněvadţ věty byly porušené a zmrzačené podány. 5) Těch, jimţ listy svědčily, jiţ dodání jich 
zprostředkovali, a jiţ v listech byli pozdravováni a jako přátelé Husovi vyzrazeni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70. Přátelům svým v Kostnici. 1)
   

R. 1415, 7. června. 
 

Já mistr Jan Hus, v naději sluha Jeţíše Krista, srdečně ţádaje, aby věřící Kristovi po skonání 
mém nebrali ze smrti mé příleţitost k pohoršení, mne ať tak říkám za zatvrzelého kacíře 
pokládajíce a za svědka beru Jeţíše Krista, pro jehoţ zákon přál jsem si zemřít, na paměť přátelům 
pravdy toto píši: Předně, ţe ve slyšeních soukromých velmi četných a potom ve veřejných slyšeních 
sněmu jsem osvědčoval, ţe chci se podrobit poučení a opravení, odvolání a trestu, bude-li ukázáno, 
ţe jsem něco napsal, učil nebo v odpovědi řekl, co by bylo pravdě na odpor. Ale přes to padesáte 
doktorů, kteří, jak sami jistili, od sněmu zmocněni byli, častěji přistiţeni byli při klamném výtahu 
článků, nechtěli ani při veřejném slyšení sněmu dát mi soukromého poučení, ba ani se mnou 
nechtěli jednat pravíce: Ty. musíš se poddat rozhodnutí sněmu. A tento sněm, kdyţ ve veřejném 
slyšení uváděl jsem písmo Kristovo nebo spisy svatých učitelů aneb se mi posmíval aneb říkal, ţe 
špatně rozumím, a doktoři tvrdili, ţe nepřístojně se dovolávám písma. Kterýsi 2)   pak kardinál 
nejpřednější ve sněmu a od sněmu zmocněný, při veřejném slyšení vzav jeden list řekl: Hle, jeden 
mistr svatého bohosloví předloţil mi tento důkaz, mluvte k němu. Byl pak to důkaz o bytnosti 
všeobecné, 3)  jejíţ jsoucnost ve věcech Boţských jsem připustil. Potom, kdyţ on nedostatečným se 
objevil, ačkoliv platí za nejmohutnějšího doktora bohosloví, vyloţil jsem mu o stvoření bytnosti 
všeobecné, 4)  t.j. ţe bytí prvně stvořené přiděleno bylo jednotlivým stvořením, z čehoţ on sám 
dokazovat chtěl trvání chleba hmotného; ale byl jasně z neznalosti předmětu usvědčen, umlkl. A 
hned jeden doktor Anglický začal důkaz vést a ten podobně nedostatečným se objevil. A jiný 
doktor Anglický, který mně řekl při soukromém slyšení, ţe chtěl Viklef všecku vědu zbořit, a ţe v 
kaţdé jeho knize i logické chyby se nalézají, povstal a počal důkaz vést o zmnoţování 5)   se těla 
Kristova v hostii, a jsa nedostatečným na předmět ten, kdyţ pobízen byl, aby mlčel, řekl: „Hle on 
sám lstivě sněm šálí, dejte pozor, aby neošálil sněm, jako skrze Berengara 5)  byl ošálen." A kdyţ on 
umlkl, kdosi s křikem počal vykládat o stvoření bytí všeobecného, 6)  ale mnoţství křičelo. Já pak 
vstoje ţádal jsem, aby mi dáno bylo slyšení, řekl jsem k němu : „Dokazujte statečně, já rád chci 
odpovídat." A on podobně nedostatečným se objevil a mrzutě podotkl: „Je to kacířství." Jak veliký 
pak křik, jaké zlehčování, posměch a proklínání nastalo proti mně od tohoto shromáţdění, vědí 
páni Václav z Dubu a Jan z Chlumu, a Petr, jeho notář, nejvytrvalejší bojovníci a pravdy Páně 
milovníci. Pročeţ i já takovým křikem často byl jsem ohlušen, řekl jsem tato slova : 7)  „Měl jsem za 
to, ţe v tamto sboru je větší poctivost, dobrota a řád." A potom poslouchali všichni, poněvadţ král 
přikázal mlčeti. Kardinál  8) pak, sněmu předsedající, řekl: „Ty na hradě 9)  mluvil jsi pokorněji." Já 
řekl jsem: „Poněvadţ mne tehdy nikdo neokřikoval, nyní však všichni křičí proti mně." A on dodal: 
10)  „Hle, sněm ţádá od tebe, chceš-li se podrobit poučení." Řekl jsem: „Chci velmi rád podle svých 
osvědčení." A on pravil: „Nuţe to měj za poučení, ţe doktoři tvrdí, ţe články ze spisů tvých vyňaté 
jsou bludné a ţe máš je odvolat a toho se odpřisáhnout, co skrze svědky jest dotvrzeno." Král pak 
řekl: 11)  „Hle, napíše se ti to v krátkosti a ty odpovíš." A kardinál pravil: „Tak se staň při nejbliţším 
slyšení." A ihned zdvihl se sněm. Jakých jsem potom zakusil pokušení, ví Bůh. 
 
    Druhé slyšení, k němuţ přítomný list hlavně zření má, bylo v pátek dne 7. června; jemu předcházelo bezprostředně téměř 
úplné zatmění slunce a jemu obcovali i Zikmund a čeští páni s Petrem Mladenovicem; vyšetřovací komise předloţila sboru 
dvojí ţalobné články: jednak ony Michalovy (viz Úvod listu 54), na základě výpovědí svědků doplněné a upravené, vztahující 
se k událostem Praţským a k poměru mezi Husem a Viklefem, a jednak své vlastní (39) z knih Husových „O církvi", „Proti 
Pálečovi", „Proti Stanislavovi" (viz Úvod listu 68) vytaţené; při tomto výslechu projednala se jen první část programu a hlavní 
slovo měl vášnivý Husův odpůrce, Petr z Alliaku, kardinál Kambrajský, kancléř university Paříţské, kterýţ sám jakési 
reformace se domáhal. 
    Průběh slyšení byl následující: čteny jsou články svědků, na něţ Hus jednotlivě odpovídal, i obviněn, ţe bludy Viklefovy 
kázal, učil a obhajoval, zejména onen, ţe i po posvěcení kněze na oltáři zůstává hmotný chléb, ačkoliv Hus tento neprávem 
sobě připsaný článek popřel, odvolávaje se na Boha a svědomí, chtěl mu Petr Alliacký za pomoci jiných úskočně namluvit, ţe 
jako realista (viz dole v poznámkách) trvání chleba učit musí, načeţ Hus zjistil, ţe zde výjimkou chléb přestává být chlebem 



proměniv se. Z příčiny svědectví 20 falešných svědků dodal Alliacký: „Nemůţeme podle tvého svědomí soudit ... musíme 
svědkům věřit." Dále se obţalovanému za vinu kladlo, ţe odpíral odsouzení 45 článků Viklefových v Praze; Hus se obhájil 
pravě, ţe nemohl přisvědčit, jakoby ţádný z těch článků nebyl katolický, nýbrţ kterýkoli z nich kacířský;" Kacířskými prý 
nebyly příkladně tyto články: 

1. Papeţ Silvestr a Konstantin Veliký bloudili obdarovavše církev (viz úvod listu 59.). 
2. Papeţ neb kněz jsou-li ve smrtelném hříchu neposvěcuje (hodně), neposvěcuje na kněţství a nekřtí (při tom Hus 

provedl důkaz, ţe ten výrok zmírnil slovíčkem „hodně"), 
3. Desátky jsou pouhé almuţny (čeho ale obšírně dokázat Husovi nebylo dovoleno). Dále byl Hus obviňován, ţe sváděl 

lid, aby si Viklefa váţil, zejména tvrzením, ţe by si přál mít duši svou tam, kde byla Viklefova. Hus to celkem přiznal a dodal, 
ţe sám odevzdal arcib. Zbyňkovi knihy Viklefovy, ale poněvadţ tento je nezkoumal, dal je spálit, odvolal prý se k papeţi 
Alexandrovi V. a Janu XXIII., a konečně nemoha ve svých zástupcích obdrţet slyšení, ku Kristu samotnému; kdyţ mu 
namítáno bylo, zda také dovoleno jest ku Kristu se odvolat, odpověděl: „Já zde veřejně vyznávám, ţe není spravedlivějšího a 
účinnějšího odvolání, neţ ku Kristu"; proto se mu smáli, načeţ Hus doloţil: „a kdo je účinnější soudce a spravedlivější, který 
by obtíţené a potlačené lépe pozdvihnout a jim ku pomoci přispět mohl, neţli Kristus, který ani klamat ani zklamánu být 
nemůţe!" Dále je obviněn Hus, ţe doporučoval tělesný meč proti nepřátelům a ţe pohoršení a bouřky působil, coţ on odmítá 
a vysvětlení podává. 
    Mezi vyslýcháním častokráte dost proti Husovi křičeno, takţe se odváţil sboru to vytknout a z nekázně ho obvinit. Posléze 
Alliacký vytkl Husovi výrok jeho, ţe dobrovolně na sněm přišel a ţe ţádný král ho nemohl přinutit, coţ přítomným jadrně 
dosvědčil Jan z Chlumu řka: „Ano, pravdu praví a pravda jest; já jsem chudý rytíř v království našem a já sám troufal bych si 
jej hájit jeden celý rok, bud komu libo neb nelibo, ţe by ho nemohl dostat; ale jsou mnozí a velcí páni, kteří ho milují, a mají 
nejpevnější tvrze, a kteří by jej hájili, jak dlouho by chtěli, třebas proti oběma těmto králům" (totiţ Zikmundovi a Václavovi). 
Ku konci byl Hus napomenut, aby se podrobil sněmu, jak od Petra, Alliackého, tak i od Zikmunda, který při tom o průvodním 
listu se zmínil (viz níţe). Hus osvědčiv, ţe nepřišel sem, aby tvrdošíjně něco obhajoval, a ţe chce pokorně napravit, aţ bude 
poučen, v čem by byl pochybil, jest odveden. 
    V přítomném listě, jenţ jest dle Novotného veřejné ohlášení křesťanskému světu dne 5. července, vyličuje Hus způsob 
slyšení, při kterých k bouřlivým výjevům proti němu došlo, stěţuje si na výsměch a křik, a sděluje, co kardinál, sněmu 
předsedající, na místě „poučení" mu řekl. 

 
    1) Pal. 214, Tom. 575. 2) Petr z Alliaku, tenkrát předsedající. 3) Kardinál z Alliaku spolu s jinými chtěl chytře Husovi 
dokázat a podloţit, ţe jiţ ze svého stanoviska filosofického musí nevyhnutelně trvání chleba hmotného učit. Scholastická 
(školská) filosofie středověku, úzce souvisící s bohoslovím a tomuto při řešení všelikých bohosloveckých záhad a otázek 
slouţící, dělila se ve dva různé protivné směry: realismus a nominalismus. Realismus učil, ţe všeobecné pojmy (universalia) 
mají bytost samostatnou, oddělenou od jednotlivých věcí, neodvislou od lidského myšlení a ţe jsou tedy skutečné (reální) a ne 
myšlené. Věci, které všední názor povaţuje za skutečné, ţe potud existují, pokud těchto pojmů účastny jsou. Pravou jsoucnost 
má tedy pojem „kůň", jak o něm mluví na př. přírodopis, třeba ţe to nevidíme, neslyšíme a p. Koně, které zrakem, hmatem 
vnímáme, ty jsou potud, pokud ve všeobecném pojmu „koně` mají účast. Z té příčiny prý jednotliví koňuvé hynou, kdeţto 
pojem „kůň" trvá věčně jako pravá bytost. Nominalismus naproti tomu učil, ţe všeobecné pojmy (rody a druhy) jsou jev 
výplodem myšlení (abstrakce), ba prázdným jménem a ţe jen věci jednotlivé, tvorové jednotliví mají skutečnou jsoucnost a 
bytnost (reálnou existenci). Dle toho existují tedy jednotliví koňové. které vidíme, ale pojem „kůň" je pouhá myšlénka, vzniklá 
shrnutím znaků (vlastností), které na jednotlivých koních pozorujeme. Hus se přiznal, ţe jest realistou. A kardinál Alliacký vedl 
důkaz asi tímto způsobem: poněvadţ podle přesvědčení tvého realistického ten všeobecný pojem „hutný chléb nezávislý je ve 
své bytnosti na jednotlivých hostiích, proto, bytí i jednotlivé hostie se proměnily v tělo Kristovo, nemůţe tím zrušen být 
všeobecný pojem „hmotného chleba" a proto chléb trvá dále, leč by výjimkou přestal trvat. A k tomuto poslednějšímu se Hus 
skutečně přiznal. 4) Jemuţ Hus odpověděl: „to jest chlapecký důkaz, tonu učí se chlapci ve školách"; načeţ ho vyvrátil věcně. 
5) Jménem Viléni; ten otázal se Husa, zda cele a skutečně a mnohonásobně jest tu tělo Kristovo, načeţ tento odvětil: „ţe v 
pravdě a skutečně cele totéţ tělo Kristovo ve svátosti oltáře jest, kteréţ narozeno jest z Marie Panny, trpělo, umřelo, z mrtvých 
vstalo, a kteréţ sedí po pravici otcové". 6) Berengar z Toursu, odpůrce učení o předpodstatnění čili proměnění chleba, nejprve 
Paschasiem Radbertem (t 86;) přednášeného, byl r. to;o jako kacíř odsouzen a musil (dvakráte učení své odvolat, coţ ale 
nevadilo v dalším jeho rozšiřování. 7) Viz č. 9. 8) Petr z Alliaku. Gottliben. 10) Tyto konečné řeči se lépe hodí do 3. slyšení, jak 
nám Petr z Mladenovic o něm vypravuje, ţe tento list o den později mohl být psán. 11) Ţe Husovi dány budou ţalobní články 
v přepise, aby na ně ještě v krátkosti mohl odpovědět. Viz úvod č. 82 a počátek listu 71. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71. Janu z Chlumu.1)
 

R. 1415, po 8. červnu. 
 

 
Příteli v Kristu nejdraţší! Působte k tomu, aby všichni páni obrátili se na krále a na sněm, aby, 

jako řekl 2)  král a sněm : „V budoucím slyšení napíše se ti krátce a ty na to odpovíš", tak i učinil 
král a sněm ; a k tornu mohou jej i sněm podle slibu jejich pohánět, poněvadţ tam s pomocí Boţí 
zřejmě pravdu povím, neboť raději chci, abych na těle ohněm stráven byl, neţ abych tak ničemně 
od nich byl umlčován, aby vědělo všecko křesťanstvo, co jsem řekl konečně. Prosím pány své pro 
Boha, aby to učinili, bedlivost svou a vytrvalost naposled osvědčujíc. Naděje má v Pánu vţdy pevná 
jest. 

Pane Jene, nejmilostivější příznivče a nejvěrnější, Bůh buď odplatou tvou ! Prosím, abys 
neodcházel, leč uvidíš vše skončeno, kéţ byste raději viděli, jak na hranici mne vedou, neţ aby mně 
tak lstivě hrdlo zadrhovali. Já stále ještě naději chovám, ţe Bůh všemohoucí můţe mne vytrhnout 
pro zásluhy svatých 3)  z rukou jejich. Budu-li zítra veden k slyšení, naznačte mi. Přátele všechny 
pozdravujte v království milovaném, aby prosili Boha za mne, jestliţe budu v ţaláři, abych bez 
zármutku  smrt očekával ;  mistry povzbuďte, aby vytrvali v pravdě, a také známé, pannu Petruši 4) 
s její čeledí, mistra Jesenice, 5) řekněte mu, aby choť pojal; Jiříka 6) mého a faráře proste, aby se 
nehoršil, ţe jsem jim za sluţbu ne dosti se odměnil, poněvadţ jsem nemohl, a aby sami 
pozdravovali přátele a přítelkyně mé v Kristu. Těm, kteří mi zapůjčili peníze, nevím, kdo by zaplatil 
mimo Pána Jeţíše Krista, pro kterého je zapůjčili. Nicméně přál bych si, aby někteří bohatší se 
sloţili a zaplatili chudším. Ale bojím se, aby na některých nenaplnilo se přísloví : „Co s očí, to z 
mysli." 

 
    Dne 8. června v sobotu bylo třetí slyšení, v němţ provedena druhá ještě zbývající část programu. Přítomni byli také 
Zikmund, Jan z Chlumu, Václav z Dubé a Petr z Mladenovic. Nejprve jsou čteny články, vytaţené z knih „O církvi" (26), 
„Proti Palečovi" (7) a „Proti Stanislavovi" (6) ; při jednotlivých článcích Hus se obhajoval. Zejména jednáno o Husovu mínění, 
ţe členy pravé církve jsou toliko vyvolení. Po přečtení řekl předseda, Petr z Alliaku: „Dvě cesty jsou, bud dáte se na milost 
sboru, anebo jestliţe některé články chcete obhajovat a jestliţe si aţ posud přejete jiné slyšení, bude vám dáno." Hus řekl: 
„Přišel jsem svobodně sem, ne abych něco tvrdošíjně obhajoval, nýbrţ chci poučení sboru pokorně se podrobit, ne prosím 
pro Boha, aby dáno mi bylo slyšení k vysvětlení o článcích "mnozí křičeli: „Jak chytře a tvrdošíjně mluví". Hus odpovídá: 
„Ano, poučení, napravení a rozhodnutí sboru chci se podrobit, Bůh jest můj svědek, upřímně a ne chytře." Na to Álliacký: 
.,Poněvadţ se chcete poučení sněmu podrobit, vězte, ţe poučení vaše od doktorů, dobře počítaných 60 (výboru sněmovního, 
který se tou záleţitostí zabýval a návrh učinil) toto jest: 1. abyste pokorně uznal blud svůj v oněch článcích, 2. abyste odpřisáhl 
ony články a přísahal, ţe je nechcete na věky více drţet nebo kázat, 3. abyste veřejně odvolal ony články a 4. abyste drţel a 
kázal opak těch článků." Hus odvětil: „Já jsem hotov, pokorně uposlechnout sněmu a poučení, ale prosím pro Boha, abych 
nebyl nucen lhát a odpřisáhnout články, které nikdy na srdce mé nebyly vstoupily; články pak, které jsem ve svých knihách 
sloţil, chci pokorně odvolat, kdyţ o opaku budu poučen." Kardinál Florentinský Zabarello mu ohlásil, ţe mu bude předloţena 
přísaha, mírně a opatrně sepsaná. Zikmmund Husovi přimlouval ještě několikrát, ale Hus opět opakoval, ţe nechce drţet 
ţádný blud, jen ţe prosí, aby jemu dáno bylo nové slyšení, ţe chce pokorně poučení sboru přijmout. Mnozí mu vytýkali 
tvrdošíjnost, ba jeden křičel, aby ani k odvolání nebyl připuštěn. Ještě přišla řeč na mnohé věci, zvláště na ony tři mladíky, v 
Praze zťaté. Kdyţ byli ještě Štěpán a Michal osvědčili, ţe ne z osobních, nekalých pohnutek proti Husovi jednali, odvětil tento: 
„Stojím k soudu Boţímu, který mne a vás spravedlivě podle zásluhy bude soudit." Na to výslech jest skončen. 
    Husovi šlo o to, aby měl ještě jedno slyšení; zdá se, ţe od slibu, králem a kardinálem na konci druhého aneb 
pravděpodobněji třetího slyšení mu  daného (viz konec předcházejícího listu), uplynul více neţ jeden den; z celého listu 
vyznívá oprávněná úzkost, ţe mu přislíbené slyšení nebylo více dáno, prosí proto, aby páni na krále a sněm se obrátíce, 
zjednali mu dodání přislíbeného přepisu článků (viz list 70, pozn. io) a slyšení a připojuje k tornu v nahodilém pořádku některé 
věci, které má na srdci. 

 
    1) Tom. 576, 584, Pal. 217- 2) Viz konec předcházejícího listu, viz úvod č. 82. 3) Viz list 67, pozn. 5. 4) Petra z Říčan, 
šlechtična, viz list 79. 5) Jan z Jesenic. 6) Viz list 49, pozn. 4. Jiřík a druhý s příjmením „farář" byli ţáci a posluhovači Husovi v 
Praze, kteří mu přisluhovali. 
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72. Přátelům svým v Kostnici 1)
 

R. 1415, po 8. červnu. 

 
Dosud pro Boha vás vybízím, aby dopisy mé nikomu přístupny nebyly a aby nebyly na 

veřejnost vydány, poněvadţ se bojím nebezpečenství pro osoby. 2)  Opatrní buďte ve slovech i 
skutcích. Vít, 3) zůstane-li, musí být velmi opatrný. Doposud velice jsem rozradostněn slyše, ţe pán 
můj milostivý přichází. Spasitel 4) náš Lazara po čtyřech dnech, jiţ smrdícího, ţivotu navrátil, Jonáše 
po tři dni v rybě ochraňoval a ke kázání opět vyslal, Daniele z jámy lví vytáhl k sepisování 
proroctví, tři mládence v peci ohnivé od plamene zachránil, Suzanu jiţ odsouzenou, na smrt se 
ubírající osvobodil. Pročeţ nemohl-li by posud mne ubohého týmţ způsobem od vězení a smrti 
osvobodit, kdyby to bylo k slávě jeho, ku prospěchu věřících a k mému lepšímu? Není ukrácena 
moc jeho, jenţ Petra, který měl jiţ v Jeruzalémě veden být na smrt, ze ţaláře vyvedl skrze anděla, a 
spadla pouta s rukou jeho. Vţdy děj se vůle jeho, která, přeji si, aby se naplnila na mně pro slávu 
jeho a pro hříchy mé. 5) 

Jakýsi doktor řekl 6)  mi, cokoliv bych činil, podrobuje se sněmu, ţe vše je pro mne dobrým a 
dovoleným, a připojil: „Kdyby sněm vyslovil, ţe ty máš toliko jedno oko, ačkoliv máš dvě, musíš 
vyznat se sněmem, ţe tomu tak je." Jemuţ jsem řekl: ,Byť  i celý svět mi to říkal, já maje rozum, 
jaký nyní mám, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí." Neţ kdyţ dále o tom se 
mluvilo, upustil od onoho výroku a pravil: „Pravda, já nevolil příliš vhodného příkladu." 

Hospodin je se mnou jako udatný válečník. Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu 
bát ? Hospodin síla ţivota mého; koho se budu strašit. K němu v těchto časech často volám onu 
antifonu: Pane, násilí trpím, odpověz za mně, nevím, co říci mám nepřátelům svým. Pán s vámi! 

 
    Jak jiţ po třetím slyšení hojně se stalo, tak i po něm děly se mnohé pokusy ze všech stran o to, aby Hus odvolal, při čemţ se 
všelicos k utišení svědomí jeho přednášelo, ovšem ţe marně. A ačkoliv osud jeho zdál se být jiţ rozhodnut, a on sám si tuto 
pravdu a skutečnost nezastíral, nepřestal přece téměř aţ do konce doufat ve své vysvobození. Při tom jevil velikou 
starostlivost o své přátele, maje obavu, aby je týţ osud nestihl. V přítomném listě vybízí k zachování opatrnosti, po té, uváděje 
příklady moci Boţí z písem svatých, ujišťuje, ţe i jej můţe Bůh zachránit a konečně vypravuje o nezdařeném pokusu nějakého 
doktora v příčině příseţného odvolání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
    1) Tom. 578. Pal. 225. 2) Viz list 69, pozn. g. 3) Viz list 94: o němţ ničeho mimo jméno nevíme; patrně zprostředkoval 
dodání listu. 4) Viz Ev. Jana u, Jonáš 2, Daniel 6. Apokryfní přídavkové k proroctví Danielovu kap. 3. a r3., a Skutkové apošt. 
12. 5) Viz list 6o „Bůh dopustil pro hříchy mé, aby on (Michal) a Páleč povstali proti mně." 6) Buď při třetím slyšení. v němţ 
podle Mladenovice nejen Petr Alliacký a Zikmund, nýbrţ i mnozí jiní mu přimlouvali říkajíc, ţe by pro něho bylo lépe, kdyby 
se cele na milost sněmu dal - anebo soukromě při návštěvě ve vězení. 7) Zpěv kněze při oltáři, střídající se se zpěvem sboru 
(kůru) odpovídajícího. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73. Přátelům svým v Kostnici. 1)
 

R. 1415, po 8. červnu 
 

Rady Páně váţím si nad zlato a drahokamy. Pročeţ doufám od milosrdenství Jeţíše Krista, ţe 
dá mi ducha svého k vytrvání v pravdě; duch zajisté hotov je, ale tělo mdlé. Pán všemohoucí buď 
odplatou věčnou pánů mých, kteří vytrvale, pevně a statečně zasazují 2) se o spravedlnost. Jim dá 
Bůh, aby v království Českém poznali pravdu, neţ aby ji následovali, nutno je, aby navrátili se do 
Čech, pominuli  lichou slávu 3) a následujíc  krále- ne smrtelného a bídného. nýbrţ krále slávy, který 
dává ţivot věčný. Ó, jak milé mi bylo podání ruku pana Jana, 4) který neostýchal se ruku podat mně. 
ubohému, tak zavrţenému kacíři a spoutanému a takřka ode všech prokletému. 5)  Jiţ snad mnoho s 
vámi mluvit nebudu. Pročeţ pozdravujte, kdy se vám bude vidět, všecko věrné Čechy. Páleč v 
největší nemoci přišel ke mně do ţaláře, a takto mne pozdravil u přítomnosti komisařů. řekl: 
„Nepovstal nebezpečnější kacíř nad tebe od narození Kristova mimo Viklefa." Téţ řekl, ţe 
„všichni, kteří kázání mé navštěvovali  nakaţeni jsou tímto kacířstvím:, 6) Podstata chleba 
hmotného trvá ve svátosti oltářní." Jemuţ jsem řekl: „Ó, mistře, jak krutě jsi mne pozdravil a jak 
těţce hřešíš! Hle, zemřu nebo snad uzdravím se, budu upálen. Jaké tedy odměny dostane se ti v 
Čechách?" atd. Toto snad neměl jsem napsat, 7)  aby se nezdálo, ţe ho zle nenávidím. Vţdy choval 
jsem v srdci svém slova: „Nedoufejte v kníţata", a opět: „Zlořečený ten muţ, který doufá v člověka 
a který klade tělo za rameno své." Pro Boha buďte opatrní v pobytu i při návratu ; listů nenoste, 
knihu různě skrze přátele Posílejte. Vězte jistě, ţe veliký boj jsem měl se sny, nechci jich však široce  
uvádět, neboť o útěku papeţe 8) se mi napřed zdálo, a hned tu noc potom, co mi o něm pan Jan 
vypravoval, řekl: „Vám papeţ se navrátí." Také o zajetí mistra Jeronýma 9) se mi zdálo; třeba ne v 
ten způsob. Všecko ţalařování mé, kam veden budu a jak se potom vskutku stalo, jsem viděl, třeba 
ne v ten způsob. Plazové mnozí častěji se mi zjevili, majíce hlavy i na ocasech, ale ţádný nemohl 
mne uštknout, a mnoho jiného. To píši, ne ţe bych se pokládal za proroka a vynášel, nýbrţ abych 
pověděl vám, ţe pokušení jsem měl na těle i na duši a převeliký strach, bych nepřekročil přikázání 
Jeţíše Krista. Jiţ uvaţuji slovo mistra Jeronýma, jenţ řekl: Jestliţe půjdu na sněm, tuším, ţe se 
nevrátím. Také mi řekl jakýsi dobrý krejčí, 10) Ondřej Polák, louče se se mnou: 11) „Bůh buď s tebou 
! Zdá mi se, ţe se nevrátíš", atd. Milý 12)  v Bohu věrný a ustavičný rytíři, pane Jene, dej král 
nebeský, ale ne Uherský 13) odplatu věčnou za tvou víru a práci, kterou máš se mnou. 

 
    Páni a přátelé čeští v Kostnici přesvědčili se při třetím slyšení jednáním sněmovníků a zvlášť Zikmundovým (viz list 76), ţe 
Husovi není pomoci; proto mu, jak se zdá, poslali potěšující list, připomínajíce mu radu a usouzení Boţí; odpovědí na to jest 
přítomný list. Hus doufá, ţe s pomocí Kristovou setrvá při pravdě, zpravuje o rozmluvě s Pálčem, vybízí k opatrnosti, 
vypravuje. jaké měl sny a jak mu někteří dávno jiţ smrt předpovídali. 

 
    1) Pal. 222. 2) Nyní nepochybně o dosaţení ještě jednoho slyšení pro Husa. 3) Ve sluţbě Zikmundově. 4) Z Chlumu. 5) To 
stalo se při východu. kdyţ Hus od třetího slyšení byl veden. 6) To se stalo v prvním vězení Rusovu v klášteře dominikánském, 
asi v prosinci 1414, kdy před těţce nemocného předváděni, byli svědkové, aby podle platného řádu v přítomnosti jeho 
přísahali. Viz také listy 56, pozn. 3, 57, pozn. 7, o Pálčovi vůbec úvod list 54. 7) Viz č. 69, p(>zn. 4 a č. 70. 8) Viz č. 62, pozn. 
5. 9) Viz úvod č. 65. 10) Viz E. 11) Krejčí v Praze. 12) Následující slova aţ do konce jsou v latinském textu česká. 13) Tímto 
oslovením Jana z Chlumu končí Mis. 13) Zikmund. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74. Jindřichu Škopkovi z Dubé. 1) 
R. 1415, 9. Června. 

 
Urozenému panu Jindřichovi z Dubé, věrnému a milému pánu mému. 
Jiţ tě, pane milý! Pánu Bohu poroučím! jeho se boj jako nejmocnějšího pána, jeho miluj jako 

nejlepšího otce, k němu vţdy myslí, skutky i ţádostí nejvíce tíhni, pro něho hříchu se pilně varuj, 
pro něho co dobrého můţeš čiň, pro něho protivností světských se nestrachuj. On je Pán, jenţ stojí 
za škody bez omylu; on svého sluhu věrného neochudí, nezemdlí, nepokazí, ale čím mu více slouţí, 
více ho obohatí, posílí a polepší. On sám sebe před sluhy zapřít nemůţe, on sluhy konečně po sobě 
vně nenechá, nebo jest řekl: Kde jsem já, tu bude i sluha můj. On ţádnému věrnému sluţebníku 
odpuštění 2)  nedává, kdyţ ho nepotřebuje, nebo jemu zboţí a strava nemůţe ubýt. On prve jest 
poslouţil sluhovi, neţ sluha jemu: on pro sluhu ohavnou smrtí jest umřel a ukrutnou, haněním 
trpěl, rouhání, mrskání, rvaní i plivání. O kterak bídný sluha je, jenţ nesmí přízně, zboţí nebo 
hanění pro takového Pána pováţit ! Neví, ţe co chce bídně zachovat, to, i větší dobré, musí ztratit: 
zde zachová bídnou, malou, vratkou lidí přízeň, a po smrti upadne ve všech lidí, i ďáblů i andělů 
nepřízeň ; a tak pro maličkou přízeň ztratí věčnou radost a přízeň. 

 
To po smrti my shledáme, 
počet ze skutků který dáme 
 
Váţíc málo Boha svého 
chráníc velmi těla svého 
 
Jeţ po hříchu příliš pasem  
slouţíc Bohu jedním hlasem 
 
Radost věčnou chceme mít 
jako kočka ryby jíst 
 
Jichţ lovit ráda nechce 
Té se rovná kaţdý lehce 
 
Smilní, líný i lakomý 
Lstivý, lţivý i protivný 
 
Pyšný leze také po těch 
Jiţ je řeči dosti o těch 
 
Z těch ty počtu nebuď pane 
Na tě Bůh Pán ať nesáhne 
 
Pojez sýra s mou pamětí 
Tlumok se sedlem rač přijmouti 
 
Bůh odplatou ráč tvou býti 
Dada v ctnostech velmi týti 
 
Aby Hus ti pomohl také 



Jindřich být víry svaté 
 
A skonat v Bohu, amen. 
 
 
 

    Pan Jindřich Škopek z Dubé, sídlem v Ušti, nejvyšší hofmistr královský v Čechách, přední ctitel a příznivec Husův, po 
jehoţ smrti 1417 starší bratr a dědic jeho, Aleš, nepřítelem Husitů se být ukázal, byl uvězněnému do Kostnice poslal vzkaz, 
„ţe mnoho se tomu raduje, ţe jiţ (Hus) došel ţádaného pronásledování pro pravdu" (viz úvod. list 56). 
    S ním se Hus nyní loučí, napomíná ho, aby bedlivě Boha vzýval jako toho, který na své sluţebníky ta největší dobrodiní 
skládá; a přidává písničku, pro něj sloţenou, na lístku pergamenu, který k tornu uchoval ve svém ţaláři. 
 
1) Tom. 583. 2) Propuštění ze sluţby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



75. Jindřichu Škopkovi z Dubé 1) 
R. 1415, 9. Června. 

 
Panu Jindřichu Škopkovi list pergamenový dodejte, poněvadţ jej jemu na památku vţdy v ţaláři 

jsem choval, také jsem sloţil tu píseň, kdyţ jsem měl kdy. 
Pane Jindřichu, věrný v Bohu příteli ! Vzpomeň, co dobrého ses ode mne naučil, a plň, aby v 

radost nebeskou skoro přišel. Pamatuj, ţe jsem řekl : „Doufám Bohu, ţe mi dá více pokušení 
trpět." Psán list v neděli před svatým Vítem, v čekání smrti. 

 

    Hus poslal tento list nepochybně současně s předcházejícím listem přátelům svým Kostnickým, prose je, aby ho Škopkovi 
dodali; k tomu pak připojil ještě dodatek, témuţ svědčící. Přátelům Kostnickým psal latinsky, Škopkovi česky. 

 
    1) Tom. 583. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. Přátelům svým v Kostnici 1) 
R. 1415, po 8. Červnu. 

 
 
Co se týče Petra, 2) jsem spokojen; listů jeho neschovávám, nýbrţ hned je ničím. Ať mi 

neposílají sexternv, 3) protoţe se obávám velikého nebezpečenství posla i jiných osob. Prosím ještě 
pro Boha, aby všichni páni shromáţdění ţádali krále o konečné slyšení, poněvadţ pro to, co on 
sám řekl ve sněmu, ţe v nejbliţším čase slyšení mi dáno bude, abych krátce odpověděl písemně: 
zahanbeni jeho veliké bude, jestliţe onoho slova opomene. Ale myslím, ţe jeho slovo je tak stálé, 
jako slovo o bezpečném průvodě, o němţ mi řekli v Čechách, abych se chránil od jeho bezpečného 
průvodu. A jiní řekli: ,Sám tě dá nepřátelům." A pan Mikeš Divoký 4)  řekl mi před mistrem z 
Jelenice: ,Mistře! věz zajisté, ţe budeš odsouzen." Myslím, ţe on znal úmysl králův. Soudil jsem, ţe 
má 5)  smysl pro zákon Boţí a pravdu nyní poznávám, ţe nehrubě smyslu má; dříve mne odsoudil, 
neţli moji nepřátelé. Kdyby byl aspoň řídil se způsobem pohana Piláta, jenţ, vyslechnul obţalobu, 
pravil: „Ţádné viny nenalézám na tomto člověku anebo aspoň kdyby byl řekl: „Aj, já jsem dal mu 
bezpečný průvod; jestliţe tedy sám nechce snést sněmu rozhodnutí, já ho nazpět odešlu králi 
Českému s nálezem vaším a svědectvím, aby ho sám soudil se svým duchovenstvem", poněvadţ mi 
tak sdělil skrze Jindřicha Lefla 6) a skrze jiné, ţe mi chce zjednat dostatečné slyšeni, a jestliţe bych se 
nepodrobil soudu, ţe chce mne poslat bezpečně zase nazpět. 

 

    Zikmund průvodním listem zabezpečil Husovi nejen bezpečnost na cestě k sněmu, nýbrţ i průvod a ochranu na zpáteční 
cestě, kdyţ by se totiţ se sněmem nemohl dohodnout anebo se mu nechtěl podrobit. Ten smysl měl průvodní list v soudu 
všech. A ačkoliv se Zikmund, v Kostnici ještě nepřítomný, rozhněval, uslyšev o uvěznění Husovu, a po svém příchodu i se 
sněmem se znesnadnil, pokoušeje se o jeho vysvobození, tedy brzo změnil úplně mysl. Na konci druhého slyšení děl Zikmund 
Husovi: Někteří pravili, ţe jsem ti teprve po  dnech tvého uvěznění dal bezpečný průvod; to není pravda; já jsem ti ho dal prve 
neţli jsi z Prahy vyšel... a poručil jsem pánům Václavovi a Janovi, aby tě sem přivedli, abys svobodně do Kostnice přicházející 
nebyl potlačen, nýbrţ aby tobě dáno bylo veřejné slyšení, aby ses mohl ze své víry zodpovídat. Nyní ti dali veřejné slyšení a já 
jim za to děkuji, ačkoliv jiní říkají, ţe jsem neměl dávat průvodního listu kacíři. I já radím, aby ses dal cele na milost svatého 
sněmu. Budeš-li tvrdošíjným, oni vědí, co mají s tebou činit. Já jim řekl, ţe nechci ţádného kacíře se zastávat, ba ţe sám bych 
ho chtěl upálit. a radím ti, by ses odevzdal na milost sněmu, čím dříve, tím lépe." Hus pak mu poděkoval za ochranný list. 
Zikmund domníval se být nyní zproštěn všech závazků a mít pokojné svědomí. Na konci pak třetího slyšení, kdyţ jiţ Hus byl 
vyveden, slyšeli přátelé jeho nepozorovaně, jak Zikmund otcům řekl: „Víte, ţe ze všech věcí pronesených jedna jediná dostačí 
k odsouzení Husovu. A proto, jestliţe nebude chtít ony bludy odvolat a odpřisáhnout ... buď upálen ... A cokoli by vám slíbil, 
ţe odvolá, nevěřte mu, jako já bych mu nevěřil. Proto zapovězte mu vůbec kázání a zabraňte také, aby nepřišel k svým 
příznivcům... A také vězte, co psáno je, Lţe pod dvěma nebo třemi svědky stojí kaţdé slovo; zde pak stý díl by dostačil k 
odsouzení jeho." 
    O tomto byl Hus svými přáteli zpraven, naříká ve přítomném listě na Zikmundovu nestálost, před níţ byl varován, a prosí 
pány, aby mu vymohli konečné slyšení, na němţ tak záleţelo a jeţ mu bylo králem i sněmem přislíbeno (viz konec listu 70. a 
úvod listu 2.). Tento nepřátelský výrok z třetího slyšení, kdyţ později o něm zpráva do Čech se dostala, velice tu Zikmundovi 
uškodil. 

 
1) Pal. 221, Tom. 577. 55I pozn. qr. 2) Z Mladenovic. 3) Šesterky, arch na 6 listů sloţený. 4) Mikeš Divoký z Jemništ a 

Jindřich Lefl, dvořenínové, kteří jménem Zikmundovým s Husem v příčině osobního se dostavení do Kostnice vyjednávali, 
viz C a list 47. 6) Král. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77. Veškerému národu českému. 1) 
R. 1415, 10. června.  

 

 
Mistr Jan Hus, v naději sluha Boţí, všem věrným Čechům, jenţ Pána Boha milují a budou 

milovat, ţádost svou vzkazuje, aby Pán Bůh dal jim ve své milosti přebývat i skonat a v radosti 
nebeské na věky přebývat. Amen. 

Věrní a Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí! Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha 
milovali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, aby pravdu Boţí, kterou jsem vám z 
Boţího zákona a řečí svatých psal a kázal, abyste drţeli; prosím také, aby někdo ode mne slyšel na 
kázání neb v soukromí něco proti pravdě Boţí, aneb kdybych někde psal (jen doufám Bohu ţe 
toho není), aby toho nedrţel. Prosím také, aby někdo viděl-li mé lehké obyčeje v mluvení neb v 
skutcích, aby se jich nedrţel, ale aby za mě Boha prosil, aby mi Bůh ráčil odpustit. Prosím, aby 
kněţí dobrých obyčejů milovali a velebili, a je ctili, a zvláště, jenţ pracují v slově Boţím. Prosím, 
aby se varovali lstivých lidí a zvláště kněţí nehodných, o nichţ říká spasitel, ţe jsou v rouše ovčím a 
uvnitř vlci hltaví. Prosím, aby své chudině milostivě činili a právě jí zpravovali. Prosím měšťany, 
aby své obchody pravě vedli. Prosím řemeslníky, aby věrně své dílo vedli a jeho poţívali. Prosím 
sluhy, aby svým pánům a paním věrně slouţili. Prosím mistry, aby jsouce dobře ţivi, své ţáky věrně 
učili, nejprve aby Boha milovali, pro jeho chválu se učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale 
ne pro lakomství, ani pro světské zvelebení. Prosím studenty i ţáky jiné, aby mistrů svých v 
dobrém poslouchali i následovali, a aby se pilně pro Boţí chválu a pro spasení své i jiných lidí učili. 
Prosím všech spolu, aby pánům, 2) panu Václavovi z Dubé, odjinud z Leštna, panu Janovi z 
Chlumu, panu Jindřichovi z Plumlova, panu Vilémovi Zajiecovi, panu Myškovi a jiným pánům z 
Čech a Moravy, i věrným pánům 3) Polského království děkovali i jejich pilnosti vděčni byli, ţe oni 
jako Boţí stateční obránci a pomocníci pravdy postavili se proti všemu sboru častokrát, dokazujíc a 
odpovídajíce k vysvobození, mému, a zvlášť pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu, jimţ věřte, 
cokoliv  budou říkat; nebo oni jsou byli v sboru, kdyţ sem já odpovídal, po několik dní. Oni vědí, 
kteří Čechové a kterak mnohé a nehodné věci jsou na mně vedli, kterak veškerý sbor proti mně 
křičel, kterak jsem já odpovídal, coţ jsou na mně ţádali. Prosím vás také, aby za JMt Římského a 
Českého krále, Pána Boha prosili, i za královnu 4) svou, i za pány, aby milý Pán Bůh s nimi přebýval 
v milosti nyní a potom ve věčné radosti. 

Psal jsem list tento vám v ţaláři v okovech, čekaje nazítří na smrt odsouzení, maje plnou naději 
v Bohu, abych pravdy Boţí neustupoval, a bludům, které jsou na mě křiví svědkové svědčili, abych 
se neodpřísahal. Kterak se mnou Pán Bůh milostivě činil a se mnou je v divných pokušeních, 
poznáte, aţ se u Boha v radosti z jeho milosti shledáme. O mistru Jeronymovi 5)  mém milém 
tovaryši nic neslyším, neţ ţe je v těţkém vězení smrt čeká, jako i já, a to pro svou víru, jiţ jest 
statečně Čechům ukazoval; a Čechové naši nejukrutnější nepřátelé dali nás jiným nepřátelům v moc 
a ve vězení. Prosím, aby za ně Pána Boha prosili. Také prosím vás, zvláště Praţany, aby na Betlém 
6) laskavi byli, dokud Pán Bůh popřeje, aby tu Boţí slovo kázali. Pro to místo ďábel se rozhněval a 
proti němu faráře a kanovníky 7) vzbudil, spatřil, ţe se jeho království v tom místě rušilo. 

Doufám Pánu Bohu, ţe to místo zachová do své vůle, a učiní v něm prospěch větší skrze jiné, 
neţ skrze mne nestatečného učinil. Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačit 
nedali a pravdy kaţdému přáli. Dán list pondělí v noci před svatým Vítem, po dobrém andělu. 
 
    Hus louče se s českým lidem napomíná: aby Boha a jeho pravdy se drţeli, kněţí dobrých milovali, nehodných pak se 
varovali, aby měšťané, řemeslníci, páni a sluţebníci, mistři a ţáci povinnost svou konali, alby všichni děkovali pánům, kteří v 
Kostnici spravedlnosti se ujímali, zvlášť Václavovi z Dubé a Janu z Chlumu, aby se modlili za královskou rodinu, aby na 
Betlém byli laskavi; oznamuje, ţe odpřisáhnout nemohl a ţe největšími nepřáteli jeho byli Čechové; a vyslovuje doufání, ţe 
Bůh učiní větší prospěch skrze jiné. 
 



    1) Tom. 582. 2) Viz č. 55 pozn. 5 a č. 64, pozn. 15. 3) Viz č. 67 pozn. 16. 4) Král Václav choval se k Husovi, pokud byl v 
Čechách, nestejně; kdykoliv mu byl nakloněn a protivníky jeho potíral, činil to ponejvíce, ba snad výhradně z příčin politických 
a osobníc.h: o tom, ţe by se Husa v Kostnici nějak byl ujímal, také není ničeho známo; král vůbec si nevšímal sboru 
Kostnického, na němţ ani své posly neměl, a to opět k vůli Zikmundovi, s nímţ si právě zase navzájem odpíral titulu 
Římského krále. Králová Ţofie pak byla vţdy upřímnou příznivkyní a horlivou posluchačkou Betlémského kazatele, i kdyţ byl 
jiţ v klatbu dán, jehoţ se i přímluvnými dopisy k papeţi a kardinálům a to kolikerými r. 1410 byla ujala. 5) Viz úvod č. 42. 6) 
Kaple Betlémská, kde Hus mravokárnými kázáními svými dílo reformace české začal, byla Janem (Hanušem) z Milheimu (také 
z Pardubic) pomocí Kříţe kramáře v duchu Miličově r. 1391 24. května vystavěna pro kázání slova Boţího českým jazykem 
(viz list 9); poskytovala místa 3ooo posluchačům; po upálení Husa a Jeronýma byla vyzdobena obrazy obou mučedníků; v 
pozdější době brali navštěvovatelé z kazatelnice Husovy na památku odštípnuté třísky, tak ţe na mnohých místech díry 
velikosti pěstě povstaly (jak je Zach. Theobald kolem r. 1750 ještě viděl); při ní měl Hus obydlí o dvou místnostech; po bitvě 
na Bílé Hoře dostala se do rukou Jezovitů; r. 1786 jest následkem vydaného dvorského dekretu zavřena a zbourána, z čehoţ 
zbyly toliko jedny kamenné veřeje dveřní. 7) Viz č. 91, pozn. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. Jindřichu Škopkovi z Dubé 1) 
R. 1415, 13. června.  

 

 
Pán Bůh buď s tebou, milý pane ! Lístek tvůj přišel ke mně ve středu před svatým Vítem, jejţ 

jsem radostně viděl, ač jsem čekal na smrt odsouzení, sedě v ţaláři v okovech. Prosím, milý pane, 
abys tak byl ţiv, jako zákon Boţí velí, a zachoval to, coţ jsi ode mne slýchal, a jestli co nehodného, 
abys nechal. Ale doufám svému spasiteli, ţe jsem tebe nic neučil, coţ by bylo proti jeho svaté 
milosti. Mnoho psát nemohu, ale krátce to pravím, abys vţdy přikázání Boţí před svou myslí měl, 
chudině milostiv byl, pýchy nechal, skrovně ţiv byl, a toto pomni: Co jsi, co jsi byl, co budeš vţdy 
uvaţuj; co mluvíš a kde, o čem, proč, jak a kdy. 2) Milý pane! pomni na mě, a pozdrav paní i své 
čeledi, i známých; nebo jiţ, zdá mi se, mne za ţiva neuzříš, nebo čekám jiţ na smrt odsouzení. 
Dáno ve čtvrtek před svatým Vítem. Bůh s vámi, milí Čechové! i se mnou hříšným, pro jehoţ svatý 
zákon trpím. 
 

    Hus poslal Škopkovi dne 9. června dva listy (č. 74 a 75) obdrţel za tři dni. po tom, 12. června, od téhoţ dopis povzbuzující, 
načeţ mu ihned druhého dne přítomným listem poděkoval, „prose ho, aby tak byl ţiv vedle písma svatého, jakoţ jest od něho 
slyšel". 
 
    1) Tom. 583. 2) Ta slova, počínající: co jsi, jsou latinsky; i celá věta Dáno atd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. M. Martinovi, žáku svému. 1) 
R. 1415, 16. června. 

 
 
Mistře Martine, ţáku a bratře v Kristu nejmilejší ! Ţiv budiţ podle zákona Kristova a péči 

vynakládej, abys kázal slovo Boţí. Prosím tě pro Boha, roucho skvělé nechtěj si oblibovat, jaké 
jsem já ţel! si oblíbil a nosil, ţádného nepodávej příkladu pokornosti lidu, kterému jsem kázal. Rád 
čítej Bibli a zvláště Nový zákon, a kde nechápeš, ihned utíkej se k vykladatelům, dokud je mít 
můţeš. Chraň se důvěrných hovorů se ţenami a zvláště budiţ opatrný ve slyšení zpovědi, abys 
nedal se lapit osidlem prostopášnosti, poněvadţ myslím, ţe jsi panic čistý, Bohu zachovaný. 
Nechtěj obávat se zemřít pro Krista, chceš-li ţít s Kristem. Sám zajisté praví: Nebojte se těch, kteří 
zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabít. Jestliţe budou na tebe doráţet strany přívrţenství, řekni : 
„Myslím, ţe mistr byl dobrý křesťan ; co však psal a učil pod ohrazením v přednáškách, tomu já ne 
všemu jsem porozuměl, aniţ jsem přečetl." Jak myslím, tak je tomu, co říkám; avšak mám naději v 
milosrdenství Boţím a v přispění lidí dobrých, ţe vás propustí s pokojem, ač Páleč s tovaryši svými 
o to pracuje, aby všichni přívrţenci 2)  byli odsouzeni. Věz, ţe ţiv je dosud Pán, který bude moci vás 
všechny ve své milosti zachovat, nepřátele však pravdy usmrtí a zatratí do pekla. Svěřuji tobě bratry 
své; nejmilejší, učiň s nimi, jak rozumíš. Pozdravíš, doufám, zboţnou Petru 3)  s Dorou 4) a čeledí, a 
všechny druhy k Betlému náleţející. Kateřinu 5) zvanou Hus, pannu doufám ctihodnou, Jiříka, 
faráře, 6) paní na Zderaze, 7) Michala z Prachatic, 8) Maříka Kačera, 9) a všechny pravdy milovníky, 
Ješkovou, pána Řehoře 10)  a všechny mistry, Jesenice, 11) Kubu, 12) oba; Šimony 13), Mikuláše, 14) 
Havlíka. 15)  S knihami ať je opatrný ten, kdo je má nebo bude mít. Doktory, mé bratry v Kristu 
milované, ševce, krejčí a písaře 16) také pozdravuj říkaje, ať jsou pečliví o zákon Kristův a pokorně 
smýšlejí, a ať neuţívají výkladů vlastních, nýbrţ svatých. Pana Jindřicha Lefla', 17) zvláště poţádej, 
aby písaři Jakubovi dal jednu kopu, 18) kterou mi slíbil. Matiáše 19)  dříve Betlemitu pozdravuj, pana 
Matiáše Chudého obzvláště, aby modlil se za mne hříšníka, Jana Vitlina věrného. Syny bratra mého, 
vidí-li se, obrať k řemeslu, protoţe se obávám, ţe nebudou, přijdou-li ke stavu duchovnímu, 
zachovávat jej tak, jak by měli. Věřitelům, jimţ jsem dluţen, tak, jak rozumíš, dej náhradu. Budou-li 
však pro Boha a lásku mou chtít odpustit, dá jim Bůh více. Čemukoli dobrému jsi se naučil ode 
mne, to drţ! Jestliţe co nesprávného při mně jsi shledal, to odmítni a pros Boha za mne, aby ráčil 
mne ušetřit. Co jsi, co jsi byl, co budeš, vţdy uvaţuj ! Oplakávej minulé, zlepšuj přítomné a varuj se 
budoucích, totiţ hříchů! Bůh vší milosti nechť posiluje tebe se všemi bratry svrchu jmenovanými a 
s jinými ve své milosti a přivede k slávě, v níţ - doufám v milosrdenství jeho - radovat se budeme 
všichni zároveň, dříve neţli třicet roků času uplyne. Zdráv budiţ vţdycky v Kristu Jeţíši, bratře 
nejmilejší, se všemi, kteří milují jméno Pána našeho Jeţíše Krista. Psáno ve vězení v neděli po 
svatém Vítu. 

 
    M. Martina neb Martinka z Volyně (viz listy 23 a 49) Hus napomíná k ţivotu poboţnému a bezúhonnému, radí mu z čisté 
lásky, co by říci měl, aţ bude z přívrţenství k Husovi obviněn, vzkazuje pozdravy některým přátelům, na péči mu dává své 
příbuzné a napomíná, aby drţel to dobré, čemu od něho jest naučen, a vystříhal se zlého, co při něm viděl. 

 
    1) Tom. 583, 584. 2) Viz č. 59 a 73, Pozn. 7. 3) Viz č. 71, pozn. 4. 4) Z Betléma, která s Petrou pannou a pannou Markétou 
z Peruce společně bydlila v domě nedaleko Betlémské kaple, viz č. 4. 5) To nezdá se být sestra Husova, nýbrţ vůbec příbuzná. 
6) Viz č. 49, pozn. 4 a 71, pozn. 6. 7) Jinak neznámá. 8) Veřejný písař nebo notář, viz č. 9.  9) Někdejší místopísař zemský, 
zvaný téţ Mikeška, zeť Václava Češíře. 10) Je-li to mistr Řehoř Lévův z Prahy, neví se. 11) Viz č. a; a č. 9, pozn. .5.  12) Mistra 
Jakuba ze Soběslavě. 13) Mistry Šimona z Tišňova a Šimona z Rokycan. 14) Mikuláše z Miličína, kazatele Betlémského, viz č. 
23 15) Kazatel Betlémský, viz č. 84. 16) Ty nazývá doktory bohosloví a bratry, poněvadţ péči měli o čtení a vyloţení písem 
svatých. 17) Viz B. C. 18) Viz č. 51, pozn. g. 19) Místopísař zemský Mat. z Chřenova. 
 

 

 

 

 



80. Otci. 1) 
R. 1415, po 8. červnu.  

 
 
 
Všemohoucí otec, nejmoudřejší a nejsvětější otci mému pro Krista Jeţíše milostivě nech udělit 

ţivot slávy věčný! Ctihodný otče velice vděčen jsem za vaši dobrotivou a otcovskou laskavost. 
Neosměluji se podle znění podaného sněmu se podrobit jednak proto, ţe by třeba bylo pravdy 
mnohé zatratit, které,  jak jsem od nich slyšel, nazývají pohoršením ; jednak proto, ţe bych musel 
upadnout v křivopříseţnictví z odpřisáhnutí, přiznávaje, ţe jsem drţel bludy; z čehoţ veliké bych 
dal pohoršení lidu Boţímu, jenţ ode mne v kázání slyšel opak. Jestliţe tedy svatý Eleazarus, 2) 
člověk zákona starého, o němţ (píše se) v knihách Makabejských, nechtěl lţivě přiznat, ţe poţil 
masa zákonem zapovězeného, aby proti Bohu nejednal a potomkům špatného příkladu nezanechal: 
kterak já, kněz zákona nového, třebas nehodný, k vůli strachu před trestem, který rychle mine, měl 
bych chtít, těţší hřích čině, přestoupit zákon Boţí? Po prvé odstupuje od pravdy, po druhé křivou 
přísahu čině a po třetí bliţním pohoršení dávaje. Opravdu prospívá mi více zemřít, neţ ubíhaje 
trestu okamţitého, upadnout  v ruce Pána a snad potom v oheň a hanbu věčnou. A poněvadţ jsem 
se ke Kristu Jeţíši, nejmocnějšímu a nejspravedlivějšímu soudci, odvolal, 3)  jemu ponechávaje při 
svou: proto stojím k jeho rozhodnutí a nálezu věda, ţe nikoli dle svědectví křivých ani bludných, 
nýbrţ dle pravdy a zásluh bude soudit jednoho kaţdého člověka. 

 
    Ve třetím slyšení oznámil kardinál Florentinský, Zabarello, Husovi, ţe mu bude předloţena přísaha, mírně a opatrně 
sepsaná (viz úvod č. 7i). Ale prve neţ k tonu došlo, učinil vynikající, neznámý- kardinál, jehoţ laskavost při výslechu Hus byl 
zkusil (viz list 68, pozn. 5), soukromě pokus, aby Husa k odvolání naklonil. Za tím účelem napsal tento „Otec", jímţ' byl sotva 
Jan z Brogni, tím méně Matěj z Knína. Husovi mírnou formuli odvolání a podrobení se k přijetí, aby na základě tohoto, 
soukromě docíleného souhlasu, dále úředně mohlo být jednáno. Byla pak tohoto znění: .,Já ... . Přes prohlášení mnou učiněná, 
která tímto chci povaţovati za odvolaná, prohlašuji znova, ţe byť se mi mnoho připisovalo, co jsem nikdy nemyslil, nicméně 
stran všeho mi připsaného, ať proti mně postaveného, ať z knih mých vyňatého, ať také svědků výpověďmi, poddávám se 
pokorně milosrdnému nařízení, rozhodnutí, napravení, svatosvatého sněmu obecného, k odpřisáhnutí, k odvolání, k zpět 
vzetí, k podstoupení pokání útrpného a k učinění všeho i jednotlivého, cokoliv řečený svatosvatý sněm pro spásu mou uzná 
milosrdně a k milosti své nařídí, a nejpokorněji jemu se poroučím." 
Na to Hus odpovídá přítomným listem, proč nechce a nemůţe způsobem navrţeným sněmu se podrobit. 

 
    1)Tom. 580. Pal. 225. 2) Jeden z předních zákoníků ţidovských, který za doby syrského krále, Antiocha Epifana, nutícího 
Ţidy k jedení vepřového masa (a polovici 2. století př. Kr.), raději volil mučedlnictví, a nepřistoupil na rady přátel svých, aby 
zdánlivě se příkazu královskému podrobil a se tvářil, jakoby jedl nejeda. 2. Makk. 6t8.  3) Viz č. 2.5; na tom odvolaní setrval 
Hus i ve vězení vůči komisařům ho vyslýchajícím. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81. Otci 1) 
R. 1415, po 8. červnu.  

 
 

Toto všechno ţádal ode mne častěji sněm ; avšak poněvadţ to v sobě zahrnuje, za prvé abych 
odvolal, odpřísáhl a pokání na sebe vzal, při čem musel bych za druhé odpřisáhnout a tak křivě 
přísahat, přiznávaje o sobě bludy klamně mi připsané; po třetí dal bych z toho veliké pohoršení lidu 
Boţímu, jemuţ jsem kázal, pročeţ by lépe bylo, aby vloţen byl na mne ţernov osličí 2) a já ponořen 
byl v hlubinu moře; a po čtvrté, jestliţe bych to učinil, chtěje ujít hanbě krátké a trestu, upadl bych 
v hanbu a trest největší, kdybych před smrtí přetěţce nepykal. Pročeţ pro posílení mé na mysli mi 
přichází sedm mučedníků Makabejských, 3) kteří chtěli spíše po kusech být rozsekáni, neţli pojíst 
masa proti zákonu Páně. Na mysli mi přichází také svatý Eleazarus, jenţ - jak se tam píše - nechtěl i 
jen říci, ţe poţil masa zapovězeného zákonem, aby nedal potomkům příkladu špatného, nýbrţ 
raději podstoupil mučednictví. Jak bych tedy já, maje ony před očima a mnohé svaté i světice 
Nového zákona, kteří a které se odevzdali mučení, nechtíce svolit k hříchu, jenţ jsem také tolik let 
kázal o trpělivosti a stálosti, měl upadnout ve lţi mnohé a křivou přísahu a dát pohoršení mnohým 
synům Boţím? Odstup to ode mne, protoţe Kristus Pán přehojně odmění mne, dávaje pomoc 
trpělivosti v přítomnosti a slávu v budoucnosti. 

 
    Na předcházející list Husův odpověděl „Otec", čině námitky, vyvracuje a přemlouvaje k odvolání následovně: „Co se týče 
prvého, nejlaskavější bratře a nejmilejší! nechť vás neznepokojuje to, ţe byste zatracoval pravdy, protoţe nikoliv vy, nýbrţ oni 
odsuzují, kteří jsou otci vašimi a také našimi v přítomnosti. Měj pozor na toto slovo: nespoléhej na moudrost svou; mnozí 
zkušení a svědomití muţové jsou na sněmu; synu můj, slyš zákon mátky své! To pokud se týče prvého. - Rovněţ, co se týče 
druhého o křivém přisahaní. Kdyby to bylo křivou přísahou, nepadalo by to na vás, nýbrţ na ty, kteří ji vymáhají. Taktéţ 
nejsou kacířstva při vás, ustane-li neústupnost. Augustinus (viz č. i5), Origenes, mistr moudrostí (viz č. 9, pozn. 37 a 38) atd., 
pobloudili, s radostí se vrátili. Já vícekrát jsem myslil, ţe něčemu dobře nerozumím, v čem jsem pochybil; opraven byv, s 
radostí jsem se vracel. - Také píši krátce, protoţe píši vzdělanému. Neustoupíte od pravdy, nýbrţ přistoupíte k pravdě, ani 
neučiníte hůře, nýbrţ učiníte lépe, nedáte pohoršení, nýbrţ vzdělání. Eleazarus byl slavný Judský, Judas (t. j. Makabejský) se 
sedmi syny a osmi mučedníky slavnější, nicméně však Pavel v koši je spuštěn k obstarávání lepšího (viz skut. ap. kap. 9). 
Soudce odvolání vašeho, Pán Jeţíš, dává vám apoštoly a jimi jsou tito: Ještě větší zápasy pro víru Kristovu budou tobě dány." 
Na to odvětil zase Hus přítomným listem; opakuje příčiny, dříve uvedené, rozhoduje se, ţe chce při mínění svém setrvat a 
pravdu i smrtí potvrdit. 
 
    1) Viz list 70. 2) Kámen mlýnku oslem pohybovaného. Ev. Mat. i8.-6. 3) Viz 2. Makab. kap. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82. Přátelům svým v Kostnici 1)
 

R. 1415, po 18. červnu.  
 

 
Velevzácní páni a pravdy milovníci nejvěrnější a posilovatelé moji, vpravdě mně od Boha 

seslaní jako andělé! Nemohu plně psát, jsem však vděčen za vaši stálost a za laskavá dobrodiní, 
která jste prokázali mně hříšníku, v naději však sluhovi Pána Jeţíše Krista; avšak přeji si, aby sám 
Jeţíš Kristus, nejsvětější náš stvořitel, vykupitel a spasitel, odplatil vám v přítomnosti, dávaje vám 
sama sebe za odměnu nejlepší v budoucnosti. Pročeţ napomínám vás pro jeho milosrdenství, 
abyste dbali zákona jeho a zvláště přikázání jeho nejsvětějších. Urozený pane Václave ! 2)  Pojmi 
ţenu svatě ţiv buď v manţelství, opomeň marnosti světa. A vy, pane Jene, 3) zanech jiţ sluţby 
králům smrtelným, s manţelkou svou a chlapci doma trvejte ve sluţbě Boţí; vidíte zajisté, jak ubíhá 
kolo marnosti světa, brzo jednoho zvedajíc, druhého sniţujíc; dávaje však velmi na krátko 
povznesenému útěchu, po níţ následuje věčný trest v ohni a temnotách. Jiţ znamenáte řeč 
duchovních, říkajících, ţe jsou pravými a zřejmými náměstky Krista a jeho apoštolů, nazývajících se 
svatou církví a nejsvatějším sněmem, který nemůţe bloudit: ačkoliv přece pobloudil, Janu XXIII. 
dříve se kořil s koleny ohnutýma, líbaje nohy jeho a nejsvětějším ho nazývaje, věda přece, ţe je 
ohavný vrah, 3)  němý hříšník, 4) svatokupec 5) a kacíř, jak se potom při jeho odsouzení 6)  vyslovili. 
Jiţ hlavu církve setnuli, srdce církve vytrhli, pramen církve nevysychající vyčerpali, útočiště církve, 
jeţ ji ţiví duchovně, ţe je pramen nevysychající, plný váţnosti, studnice, v níţ se prýští všechna 
moc k niţším, a útočiště bez nedostatku, nýbrţ vůbec dostačující kterémukoli křesťanu, k němuţ 
musí se kaţdý křesťan utíkat? Jiţ stojí věrné křesťanstvo bez papeţe, pouhého člověka majíc Krista 
Jeţíše za hlavu, která je nejlépe spravuje, za srdce, kteréţ je duchovně ţiví dávajíc milost, za 
pramen, který svlaţuje je sedmi dary 8) Ducha svatého, za studnici, v níţ se prýští všelicí potokové 
milostí, za útočiště přehojné a bez nedostatku, k němuţ se já ubohý utíkám, pevně doufám, ţe mně 
ve spravování, oţivování a pomáhání nedá nedostatku, nýbrţ ţe mne odmění radostí neskonalou, 
osvobodí mne od hříchů a od zdejšího bídného ţivota. Pobloudil také sněm třikrát nebo vícekrát, 
špatně články z mých knih vytahuje, některé s porušením a zmatením zavrhl, a ještě v posledním 9) 
počtu článků některé v jedno směšuje, jak zjevné bude těm,  kdo pohlédnou v knihy a v ony články. 
Odkud plně poučen jsem zároveň s vámi, ţe ne kaţdý čin, výrok neb nález sněmu od Jeţíše Krista, 
soudce nejspravedlivějšího, je schvalován. Blaţeni tudíţ, kdo zachovávají zákon, poznávají, ubíhají 
a odmítají nádheru, lakotu, pokrytectví a lest Antikrista a jeho sluţebníků, příchod 
nejspravedlivějšího soudce očekávají  v trpělivosti. Zapřísahám vás pro útroby Jeţíše Krista, abyste 
se špatným kněţím vyhýbali, dobré však podle skutků jejich milovali, a pokud na vás je, zároveň s 
jinými věrnými zemany a pány nedopouštěli, je násilím utlačovat ; neboť proto vás Bůh před jiné 
postavil. Jak já myslím, bude v království Českém veliké pronásledování těch, kteří věrně Bohu 
slouţí, jestliţe Bůh nepřiloţí rukou svých skrze pány světské, které v zákoně svém více neţ 
duchovní osvítil  by, jaká pošetilost! Evangelium Kristovo, 10) list Pavlův, 11) který - jak praví - 
nikoliv od člověka, nýbrţ od Krista obdrţel, a čin Kristův s činy jeho apoštolů a jiných svatých, 
jako blud zatracovat ! Totiţ o přijímání svátosti kalicha Páně, pro všechny dospělé věrné 
ustanoveném. Hle bludem nazvou, ţe nekněţím věrným volno je, pít z kalicha Páně, a jestliţe by 
některý kněz tak pít dal, aby za bludného byl povaţován, a kdyby nepřestal, jako kacíř byl 
odsouzen. Svatý Pavle! ty říkáš všem věrným: „Kolikráte byste jedli chléb tento a kalich tento pili, 
smrt Pána zvěstujete, dokud nepřijde" ; to je aţ ke dni soudu, ve kterém přijde; a hle, jiţ říká se, ţe 
zvyk církvi římské je na odpor. 

 
    Kdyţ Hus kaţdým dnem jiţ očekával rozsudek a smrt upálení, pokračoval sněm ve svých pracích; i odsoudil ve 13. sezení, 
dne 15. června, podávání kalicha nekněţím, Jakoubkem v Čechách opět zavedené (viz č. 57), odůvodňuje to zvyklostí, ţe ač z 
prvopočátku večeře Páně pod obojí způsobou se rozdávala, přece později prý z rozumných příčin od toho upuštěno, kteráţto 



zvyklost nyní za zákon pokládána být má, tak ţe kaţdý odpírající jako kacíř buď stíhán. Bulla o tom byla ihned poslána do 
Čech, ale tam jen více ještě rozdmýchala boj mezi oběma stranami, mezi mistrem Jakoubkem ze Stříbra a Ondřejem z Brodu. 
Dále byly dne 18. června ve sněmu čteny poslední články, naproti učení a osobě Husově sestavené, a sice 29 článků ze spisů 
Husových vytaţených a 17 článků z výpovědí svědků proti jeho osobě; tyto poslední články, z nichţ k 25 Hus ještě připsal 
kratičce buď vysvětlující neb omezující poznámky, měly tvořit konečný základ odsouzení Husova. Těmito články byl naplněn 
slib, předsedou a Zikmundem Husovi při konečném slyšení daný (viz listy 70, pozn.  a 71, pozn. 2). Po tom napsal Hus 
přítomný list; v něm činí díky pánům za jejich vytrvalost a dobrodiní; pány Václava a Jana napomíná, aby odloţili marnosti 
světa; dokazuje jak hanebně sněm bloudil v poměru svém k papeţi Janu XXIII. a při vytahování článků proti Husovi ze spisů 
jeho; konečně předvídaje pronásledování v Čechách následkem odsouzení kalicha, napomíná, aby dobré kněze obhajovali. 

 
    1) Pal. 223, Tom. 380. 2) Ani Václav z Dubé, ani Jan z Chlumu neopustili sluţbu Zikmundovu, ač to Husovi slíbili (viz č. 
95, pozn. 3), ba první z nich do konce r. 1419 přestoupil k straně Husových protivníků. 4) Jan XXIII. (Viz úvod listu 65.) čili 
Baltazar Cossa, muţ veskrz nemravný a beze všeho svědomí, týţ, který vyřkl nad Husem velikou klatbu, byl mimo jiné zločiny 
také v podezření, ţe svého předchůdce Alexandra V. se světa sprovodil. 5) Sodomita, který nepřirozeně ukojoval pud 
pohlavní, jak kdys v Sodomě se dělo dle i. Moji. kap. i9. 6) Duchovní věci (dary, úřady) za peníze prodávající. Viz doklady č. 
88. 7) Dne 29. května 141.5. 8) Viz . 88 ve spise, který jako zvláštní ještě dobrozdání Stanislav Znojemský jménem „doktorů" 
katolických synodu dne 6. února 1413 byl podal, viz B. a lísty 36-38. 9) Dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, poboţnosti a 
bázně Boţí. 9) Dne 18. června. 10) Ev. Mat. kap. 26.-26.-28. 11) t. hor. kap. ii.23.-30- viz list 84. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83. Přátelům svým v Kostnici. 2) 
R. 1415, 21. června.  

 

 
Toto je ve jménu Jeţíše Krista mé konečné rozhodnutí, ţe nechci články, které správně 

vytaţeny jsou, přiznat za bludné a, nechci odpřísáhnout články, svědky křivými mi připsané 2)  
poněvadţ odpřísáhnout je přiznat se, ţe jsem bludy nebo blud drţel, a od oněch ustoupit a opak 
drţet. Neboť ví Bůh, ţe nikdy nekázal jsem oněch bludů, které smyslili, mnohé pravdy odňali a 
klamy připojivše. Velmi rád však, kdybych věděl o některém ze svých článků, ţe je pravdě na 
odpor, bych jej opravil, odvolal a jeho opaku učil a kázal ; ale myslím, ţe ţádný není na odpor 
zákonu Kristovu a výrokům svatých mistrů, 3)  ačkoliv jmenován je od oněch, jimţ se nelíbí, 
pohoršivým nebo bludným. Proto kterýkoli by smysl křivý v kterémkoli ze článků podle mého 
úmyslu byl obsaţen, toho se odříkám, všemocnému a nejlepšímu mistru k napravení se poddávám, 
spoléhaje v jeho neskončené milosrdenství, ţe od skrytých hříchů mých sám mne přemilostivě 
očistí. Díky činím všem království Českého pánům, rytířům a vladykům, a zvláště králi Václavu a 
paní královně, své milostivé paní, 4) díky činím, ţe mne v lásce měli, laskavě se mnou jednali a péči 
pro mé osvobození vynaloţili. Děkuji také králi Zikmundovi za vše dobré, které mi prokázal. 
Děkuji všem pánům Českým a pánům Polským, 5)  kteří vytrvale a pevně stáli na pravdě a na mém 
osvobození, jejich všech spásy si ţádám, nyní v milosti a potom ve slávě věčné. Bůh vší milosti 
nechť ţivot váš se zdravím duše i těla dovede do Čech, abyste tam Kristu králi slouţíce k ţivotu 
slávy přišli. Pozdravte všech přátel, jeţ nemohu vypsat a jestliţe bych některé psal a jiné ne, zdál 
bych se jim být přijímačem osob, a ti, jeţ bych nenapsal, myslili by, ţe si je nepamatuji, anebo ţe 
jich nemiluji, jak bych měl. Psáno ve vězení, v okovech, v pátek před svátkem svatého Jana 
Křtitele. 

Jan Hus, v naději sluha Jeţíše Krista, od jehoţ naděje nikdy ďábel nemohl mne 
odloučit ani mne neodloučí, s pomocí Otce i Syna i Ducha svatého velebeného 
na věky věků. 

Amen. 
 

    Vzhledem k posledním článkům ze dne 18. června, sobě předloţeným (viz předcházející list), Hus v přítomném dopise 
přátelům svým Kostnickým oznamuje své konečné rozhodnutí, ţe neodvolá a neodpřísáhne proti pravdě, pak děkuje králi i 
královně, rovněţ i Zikmundovi a přátelům svým českým i Polským a pozdravuje všech. 
 
    1) Pal. 225. 2) Viz list 69, pozn. 4. 3) K. p. Augustina, Jeronyma. 4) Viz list 77, Pozn. 4. 5) Viz list 77, pozn. 2 a, 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Havlíkovi, kazateli v Betlémě.1) 
R. 1415, 21. června. 

 
 
Nejmilejší bratře, mistře Havlíku ! Slova Kristova kazateli ! Nechtěj protivit se svátosti kalicha 

Páně, který Kristus sám i skrze apoštola svého ustanovil: proto ţe ţádné písmo není tornu na 
odpor, ale jenom zvyk, který, jak myslím, z nedbalosti se zakořenil. Avšak nesmíme následovat 
zvyku, nýbrţ Kristova příkladu a pravdy. Jiţ sněm, dokládaje se zvykem, odsoudil podávání kalicha, 
pokud se týče nekněţí, jako blud, a aby ten, kdo by je vykonával, jestliţe by nezmoudřel, jako kacíř 
byl trestán. Hle, zlomyslnost! Kristovo ustanovení jiţ odsuzuje jako blud! Prosím pro Boha, abys 
více neodporoval mistru Jakoubkovi, aby se nestalo roztrţení mezi věrnými, ze kterého ďábel se 
těší. Také se, nejmilejší, připrav k utrpení při přijímání a podávání kalicha a stůj pevně v pravdě 
Kristově, strachu nedovoleného zanechej, posilňuj  bratry jiné v evangeliu Pána Jeţíše Krista 
Důvody pro podávání kalicha, které napsal jsem 2) v Kostnici, tobě, jak myslím, doručí. Pozdrav 
věrných Kristových! Psáno v okovech v předvečer desíti tisíc bojovníků. 
 

    Následkem sporu o kalich, který začal v Čechách (viz č. 57), byl Hus tázán o své mínění. Hus odpověděl, ţe kalich sice není 
nutný, ale uţitečný, a proto vyzval přátele své v Kostnici, aby k tomu pracovali, by bullou podávání kalicha ţádostivým se 
povolilo (viz č. 6o, pozn. 4). Kdyţ pak sněm podávání kalicha odsoudil (viz č. 82), ozval se Hus rázněji v té příčině. 
    V přítomném listě Havlíka, svého zástupce v Betlémě, napomíná, aby podávání kalicha a Jakoubkovi neodporoval, a 
osvědčuje, ţe Kristova přikladu a ne zvyku protivného musí být následováno. 
 
    1) Tom. 583, Pal. 203, 224- 2) Viz list 6o, pozn. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85. Jakémusi knězi. 1) 
R. 1414, 20. října  

 

 
Pokoj Pána našeho Jeţíše Krista. Bratře nejmilejší! 
Buď pilný v kázání evangelia a čiň dílo dobrého evangelisty, povolání své nezanedbej, pracuj 

jako dobrý vojín Kristův: nejprve zboţně a svatě buď ţiv; potom věrně a právě uč; příkladem buď 
jiným v dobrém skutku, aby nebyl haněn v řeči, trestej hříchy a ctnosti doporučuj ; těm, kteří zle 
jsou ţivi, hroz tresty věčnými, těm pak, kteří jsou věrní a poboţně jsou ţivi, slibuj věčné radosti. 
Kaţ, krátce však a s uţitkem, 2) a rozšafně rozuměj písmům svatým. Nejistých a pochybných věcí 
nechtěj nikdy jistit, abys nebyl usvědčen od protivníků, kteří se radují, aby utrhali svým bliţním a 
tím i sluţebníkům Boţím pohanění způsobili. Napomínej k vyznávání víry a přijímání pod obojí 
způsobem 3)  těla a krve Kristovy, aby ti, kteří z hříchů svých opravdové pokání  učinili, tím častěji 
k přijímání přistupovali. Tebe pak napomínám, abys do krčem k hostům nevcházel, abys nebyl 
všední  lidem: nebo čím vzdálenější je kazatel od kamarádství lidí, tím je příjemnější. Ale proto 
přece neodpírej svou sluţbu, kterou můţeš jiným prospět. Proti přepychu, jakkoli můţeš, bez 
přestání kaţ: neb on je šelma nejlítější, která pohlcuje lidi, za něţ lidská přirozenost Kristova trpěla. 
Pročeţ tě, nejmilejší, zapřísahám, abys před smilstvem utíkal, nebo kde budeš chtít prospět, tu se 
bude skrývat. Mladých ţen kaţdým způsobem se varuj 4)  a nevěř náboţnosti jejich; nebo praví sv. 
Augustin: Čím je náboţnější, tím je více nakloněna k rozpustilosti (smilstvu) a pod záminkou 
náboţenství kryje se lest nebo jed smilstva. Také to, nejmilejší, věz, ţe obcování s nimi zničilo 
mnohé, které světské obcování nemohlo oklamat ani poskvrnit. Také do domu svého pro jakoukoli 
věc ţen nevpouštěj a neměj s nimi častějších rozmluv ano se vidí pohoršení. A cokoliv činíš, Boha 
se boj a přikázání jeho ostříhej ; tak rovně půjdeš a nezahyneš, tělo zkrotíš, svět potupíš, ďábla 
přemůţeš, v Boha se oblečeš, ţivot nalezneš, jiné upevníš, sebe korunovat budeš korunou slávy, 
kterou tobě dá spravedlivý soudce. Amen. 

 

    Přítomný list Palacký povaţuje bud za úplně podvrţený, aneb aspoň jistě později pozměněný, kaţdým způsobem podezřelý, 
poněvadţ prý jest neuvěřitelné, ţe by Hus jiţ před r. 1415 uţívání kalicha se strany nekněţí byl doporučoval. Ale my 
shledáváme tu myšlenky, kteréţ neodporují povaze Husově, ba přímo v jiných listech téměř stejnými slovy jsou vyjádřeny, 
zejména v listech Martinovi č. 49 a 79. Také ţádná okolnost není na závadu domněnce, ţe Hus jiţ před r. 1415 kalich 
doporučoval, poněvadţ nepochybně Havlík (viz č. 84 a 57), kdyţ kalich zaváděl, tak s vědomím Husovým a za jeho ještě 
přítomnosti činil; také nic nebrání, sepsání tohoto listu do r. 1415 poloţit, leč snad svědectví starých sběratelů a vydavatelů 
listů Husových. 
    V přítomném listě Hus napomíná neznámého kněze, aby pilný byl v učení i dobrém obcování, pochybných věcí aby 
netvrdil, aby pobádal k přijímání pod obojí způsobou, aby důstojnost svou před lidmi si zachoval, aby rozpustilost kazil, 
smilstvu utíkal, zvlášť mladých ţen se bál a přikázání jeho ostříhal. 

 
    1) Spasitelně. 2) Viz č. 84. 3) Viz počátky listů 49 a 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. M. Křišťanovi. 1)
 

R. 1415, 27. června. 
 

 
Mistře Křišťane, učiteli můj a dobrodinče obzvláštní. Stůj v pravdě Kristově, přidrţuj se 

věrných, nechtějí se obávat, poněvadţ Hospodin v krátce poskytne ochrany a rozmnoţí počet 
Kristových věrných. Buď dobrotivý k chudým, jako jsi byl vţdycky; čistotu - doufám - jsi zachoval, 
lakoty statků jsi se chránil a chraň se a k vůli sobě ať nedrţíš více statků. Církev vţdycky drţ, aby 
věrní utíkali se k tobě jako k laskavému otci. Pozdrav, nejmilejší, mistra Jakoubka2)  a všechny 
milovníky pravdy. Psáno v okovech, v čekání na upálení. 
 

    I s přítelem svým Křišťanem z Prachatic (viz list 37, úvod listu 5I, 64, pozn. 5) rozloučil se Hus přítomným listem, v němţ 
napomíná ho, aby stál v pravdě, vystříhal se nešlechetností a byl záštitou věrným. 
 
    1) Tom. 584. 2) Viz č. 84. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. Přátelům svým v Kostnici.1) 
R. 1415, 23. června 

 
 
Příteli nejmilejší ! Věz, ţe Páleč 2) radu mi pravil, ţe prý bych neměl dbát na zahanbení z 

odpřisáhnutí, nýbrţ uváţit dobro, které vzejde. Jemuţ já jsem řekl: „Větší je zahanbení, být 
odsouzen a upálen, neţli odpřisáhnout; jak tedy já obávám se zahanbení? Avšak řekněte mi úmysl 
svůj, co vy byste chtěli učinit, kdyţ byste na jisto věděli, ţe jste nedrţel bludů vám připsaných? 
Chtěl-li byste odpřisáhnout?" A on odpověděl, „těţké to je" a začal plakat. Mnoho jiného jsme 
mluvili, coţ jsem vytkl. Michal, 3) chudák člověk, byl několikrát před ţalářem s posly, 4)  a kdyţ já 
jsem byl s posly, on řekl k stráţcům, ţe „s Boţí milostí brzo toho kacíře upálíme, k vůli němu já 
mnoho zlatých jsem vydal". Vězte, ţe pro to psaní 5)   neţádám si pomsty na něm, kterou jsem 
přenechal Bohu, a prosím za něj Boha snaţně. 

Ještě vás napomínám, abyste byli opatrní s listy. Michal také způsobil, ţe nikdo jiţ nevpouští se 
před ţalář; ani manţelky stráţců se nevpouštějí.  Ó Svatý Boţe, jak širokou moc a krutost prostřel 
Antikristus ! Avšak doufám, ţe ukrácena bude moc jeho a více obnaţena bude nespravedlnost jeho 
ve věrném lidu jeho. Bůh všemohoucí posílí srdce svých věrných, které vyvolil před ustanovením 
světa, aby přijali nevadnoucí korunu slávy. A nechť zuří Antikristus, jak chce, nebude mocnější 
naproti Kristovi, jenţ ho zničí dechem úst svých, jak říká apoštol. A tehdy vysvobozeno bude 
stvoření od sluţby porušení, ve svobodu slávy synů Boţích, říká apoštol 6) dokládaje : My sami v 
sobě lkáme po vyvolení synů Boţích, očekávajíce vykoupení těla svého. 

Velice potěšuje mne ono slovo spasitele našeho: „Blahoslaveni budete, kdyţ vás nenávidět 
budou lidé" a „Kdyţ vás vyobcují a hanět budou, a vyvrhnou jméno vaše jako zlé, pro syna člověka 
radujte se a veselte se; nebo odplata vaše mnohá je v nebesích" (Luk. VI.). Dobrý, ano nejlepší to 
pozdrav, avšak těţký, nikoliv k pochopení, nýbrţ k plnému snesení, totiţ radovat se v oněch 
trápeních. Onoho pravidla drţel se s apoštoly jinými Jakub, jenţ říká : „Za největší radost to mějte, 
bratři moji, kdyţ v rozličná pokušení upadáte, vědouce, ţe zkušení víry vaší působí trpělivost, 
trpělivost pak má dokonalý skutek." Zajisté těţko je bez zármutku se radovat a všechnu radost mít 
v rozličných pokušeních; snadno je mluvit a vyloţit to, avšak těţko naplnit, kdyţ nejtrpělivější a 
nejstatečnější bojovník, věda, ţe třetího dne zase vstane, smrtí svou přemohl nepřátele a vykupuje 
ze zatracení vyvolené, po večeři poslední zarmoucen je na duchu a řekl: 7),Smutná jest duše má aţ k 
smrti." O němţ říká evangelium, 8)  ţe se počal chvět, tesknit a smutný být ; ano octnul se v 
úzkostech smrtelných, posílen je od anděla, a jeho pot učiněn je jako krůpěje krve, tekoucí na zem. 
On však přece, takto jsa zarmoucen, pravil svým věrným : „Nermuť se srdce vaše, ani se strachujte; 
nermuť se k vůli mé krátké nepřítomnosti, aniţ se strachuj zářících ukrutností, protoţe i mne mít 
budete a ukrutnost zuřících přemůţete." Proto k onomu vůdci a králi slávy vzhlédněte jeho 
bojovníci, zápasení měl veliké, přešli přes oheň a vodu, a zdrávi učiněni jsou a korunu přijali od 
Pána Boha, o kteréţ Jakub říká v listu obecném: „Blahoslavený muţ, který snáší pokušení; nebo 
kdyţ bude vyzkoušen, vezme korunu ţivota, kterou zaslíbil Pán těm, kdo ho milují." Té koruny, 
doufám pevně, učiní mne pán účastným spolu s vámi, milovníci pravdy nejvřelejší, se všemi, kdo 
pevně a vytrvale milují Pána Jeţíše Krista, který trpěl za nás, nám pozůstavil příklad, abychom 
následovali šlépějí jeho. On sám musel trpět, jako sám říká, a my musíme trpět, aby spolu trpěly 
údy s hlavou, jenţ říká: 9)  „Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sám sebe, a vezmi kříţ svůj a následuj 
mne." O, nejmilostivější Kriste, táhni nás slabé za sebou, neboť ty-li nás nepotáhneš, nemůţeme 
tebe následovat; dej mysl pevnou, aby byla hotova a bude-li tělo slabé, tvá milost předcházej, 
provázej i následuj nás, poněvadţ bez tebe nic nemůţeme učinit, a zvláště k vůli tobě na smrt 
krutou jít. Dej ducha hotového, srdce neohroţené, víru přímou, naději pevnou a lásku dokonalou, 
abychom pro tebe nasadili ţivot svůj velmi trpělivě a s radostí. Amen. Psáno v ţaláři v okovech, v 



předvečer svatého Jana Křtitele, jenţ v ţaláři a v okovech pro kárání špatnosti je popraven, který 
nechť prosí 10)  za nás Pána Jeţíše Krista. Amen. 

 

    Po třetím slyšení učiněno více pokusů, soukromě i úředně, aby Hus odvolal (viz list 72). V přítomném listě, jenţ svědčí dle 
Novotného Janu z Chlumu, Hus vykládá o návštěvě Pálčově (viz č. 90), v té příčině bezvýsledně konané a o Michalově 
zuřivosti, a jaké potěšení má ve slovu Boţím a v příkladu Kristovu a končí prosbou ku Kristu o vytrvalost. 

 
    1) Tom. 581. Pal. 225. 2) čís. 38, 36 B. 3) Viz čís. 5i, 54. 4) Sněmovními, kteří s Husem jménem sněmu vyjednávali a 
zejména ho k odvolání přimět se snaţili. 5) Husem Jakoubkovi psané a Michalem de Causis zachycené, viz list 57. 6) Ep. k 
Řím. 8., verš 21. 7) Evang. Mat. 26. 8) Luk 22. 9) Evang. 'Mat. 16. 10) Viz č. 95, pozn. 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. Věrným Čechům. 1) 
R. 1415, 24. června.  

 
Mistr Jan Hus, v naději sluha Boţí, všem věrným, jenţ Boha a jeho zákon milují a budou 

milovat, ţádost svou, aby v pravdě a milosti Boţí přebývali a do smrti dostatečně stáli. 
Nejmilejší ! Napomínám vás, abyste se nelekali, ani zastrašit dali proto, ţe jsou mé knihy k 

spálení odsoudili. Vzpomeňte, ţe jsou svatého Jeremiáše proroctví, jeţ jest Bůh kázal psát, spálili, a 
však toho, o čem prorokoval, neušli, neb po spálení kázal jemu Pán Bůh touţ řeč a ještě více přidal, 
napsat. Jakoţ se stalo: On řekl sedě ve vězení a Baruch svatý psal, jenţ byl jeho písař, to psáno stojí 
Jeremiáše  XXXV neb XLV. 2)   Také v knihách Makabejských  3) psáno je, ţe jsou pálili zákon Boţí 
a ty, kteříţ jej měli, mučili; potom v Novém zákoně svaté pálili jsou s knihami Boţího zákona. Také 
kardinálové tupili  a pálili knihy sv. Řehoře, 4)  jenţ se nazývají Moralium, a chtěli je všechny spálit, 
ale pán Bůh skrze jednoho jeho ţáka Petra obrátil je. Také sv. Jana Zlatoústého 5)  sbor kněţský 
dvakrát za kacíře ho potupil, a však Pán Bůh milostivý jejich leţ po smrti sv. Jana ukázal. Tyto věci 
majíc před očima, nedejte sebe zastrašit, abyste co jsem psal, nečetli, aneb abyste jim knihy své dali 
k upálení. Pomněte, co spasitel milostivý nám na výstrahu pověděl (Mat. 24), ţe před soudným 
dnem bude tak náramné trápení, ţe od počátku světa nebylo, ani bude potom tak veliké, ţe by to 
mohlo být, i vyvolení byli by uvedeni v blud; ale budou dnové ti zkráceni pro vyvolené. To 
pamatujte nejmilejší stůjte pevně, nebo doufám Bohu, ţe se vás Antikristova škola lekne a nechá 
vás na pokoji, a sbor z Konstancie do Čech nepřijde; nebo mám za to, ţe prvé mnozí z toho sboru 
zemřou, neţ od vás knih dobudou, a z toho sboru rozletí se po světě jako čápi, a kdyţ zima přijde, 
poznají, co jsou v létě učinili. Poznejte, ţe svou hlavu za kacíře potupili. Nu, odpovězte, kazatelé, 
jenţ káţete, ţe papeţ jest bůh zemský, ţe nemůţe hřešit, ţe nemůţe svatokupčit, jako říkají juristi, 6)  
ţe papeţ je hlava vší církve svaté, jiţ velmi dobře zpravuje, ţe on je srdce církve svaté, jiţ ţiví 
duchovně, ţe on je studnice, z níţ teče všecka moc a dobrota, ţe on je slunce církve svaté, a ţe on 
je útočiště bez nedostatku, k němu kaţdý křesťan musí se utíkat. Aj, jiţ je ta hlava setnuta, 7)  Bůh 
zemský svázán, jiţ je v hříších ohlášen, jiţ je studnice přeschla, slunce zatemněno, srdce vytrţeno a 
útočiště z Konstance uteklo a jiţ zavřeno, aby niţádný k němu se neutíkal. Sbor ho potupil za 
kacíře, ţe jest odpustky a biskupské a jiné obroky prodával ; a ti ho odsoudili, z nichţ mnozí je od 
něho kupovali a druzí mezi jinými kupčili. Tam byl Jan, biskup Litomyšlský, 8) jenţ jest dvakrát o 
Praţské arcibiskupství trţil, ale jiní ho předkoupili. Ó, proč nejprve břevna ze svého oka nevyvrhli? 
Však jejich právo říká : Jestli kdo, ţe by kterou důstojnost penězi dobyl, aby ho byl zbaven. Aj 
prodavač i kupec i litkupník, neb přímluvce zjevně pohaněni buďte ! Svatý Petr pohaněl jest 
Šimona 10)  a proklel, ţe si  chtěl koupit  moc Ducha svatého za peníze ; tito prodavači jsou 
pohaněni a prokleti, a sami kupci i litkupníci zůstali a také doma prodávají. V Konstancii 11)  je 
biskup, jenţ jest koupil a druhý, jenţ jest prodal, a papeţ za svolení peníze vzal. Téţ je to i v 
Čechách (i v Moravě), jako vám je známo. Ó by Pán Jeţíš byl řekl v sboru: Kdo z vás je bez hříchu 
svatokupeckého, 12) ten odsuď  Jana papeţe. Zdá se mi, ţe by jeden po druhém byl vyběhl. I proč 
jsou před ním klekali a jeho nohy líbali a nejsvětějším otcem ho nazývali, vědouc, ţe je kacíř, vrah a 
němý hříšník, 13) jak na něho ty hříchy vynesli? Proč  ho kardinálové k papeţství volili, kdyţ věděli, 
ţe je tak zlý vrah, ţe zabil nejsvětějšího otce? Proč jsou přepustili jemu svatokupectví, kdyţ byl 
papeţem, jsouce rádci proto ustavení, aby dobře radili? A zdali ti nejsou vinni, jenţ i sami s ním 
svatokupčili? Proč dokud neutekl z Konstancie, ţádný nesměl jemu nic říci, neţ nejsvětější otče! 
Ještě báli se ho: ale kdyţ ho ruka světská popadla z Boţího dopuštění aneb vůle, tehdy se spikli, 
umluvivše, aby nikoli nebyl puštěn. Jistě jiţ se zlost, ohavnost a hanba Antikristova oznámila na 
papeţi i na jiných v sboru; jiţ věrné sluhy Boţí mohou znamenat řeči svého spasitele, co jest mínil, 
říkaje: „Kdyţ uzříte ohavnost na místě spustilém, jenţ jest prorokoval Daniel; 14) kdo čte rozuměj". 
Ohavnost veliká je pýcha, lakomství, svatokupectví; na místě spustilém, totiţ v důstojnosti, jenţ jest 
pusto od pokory a od jistých ctností, jakoţ zřejmě vidíme na těch, jenţ drţí úřad a důstojnost. Ó, 



by bylo lze popsat zlosti, aby věrné sluhy se jich ochránili ! Rád bych, ale doufám Bohu, ţe dá jiné 
po mně statečnější, i ţe jsou nyní, jenţ lépe oznámí zlost Antikristovu a nasadí svých ţivotů k smrti 
pro pravdu Pána Jeţíše Krista, jenţ dá vám i mně věčnou radost, Amen. Psán list na sv. Jana 
Křtitele v ţaláři v okovech v paměti té, ţe Jan také v ţaláři v okovech pro Boţí pravdu je setnut. 

 

    Při sepsání posledních článků ţalobních dne 18. června (viz list 82 a 83) obíral se sněm ještě jednou spisy Husovými, kteréţ 
pak dne 23. června konečně jako kacířské, a to latinské i české, k upálení ohněm odsoudil. 
    V té příčině psal Hus do Čech tento list, aby veřejně tam byl čten: v něm napomíná své přívrţence, aby se nedali zastrašit 
odsouzením knih jeho a odvrátiti od čtení jich, uvádí příklady knih, které stejný osud stihl, dokazuje, jak tento domněle 
neomylný sněm se mýlil (viz list 82) v příčině osoby Jana XXIII., jehoţ jako svatokupce mnozí svatokupci odsoudili a horlí 
nad ohavností sboru. 

 
    1) Tom. 505, 580, 582, Pal. 224. 2) Jest v kap. ,36; Hus cituje z paměti. 3) i. \Iach. i.-39. ') T. j. v prvotní církvi 
pronásledované. 4) Papeţ (590604) Řehoř I., příjmím Veliký, zakladatel papeţské moci, pro učení a bohosluţebné řády 
římsko-katolické velevýznamný, nazvaný také .,otec mnichů" a „otec obřadů' ; jeho kniha „Výklad sv. Joba čili moralia", 
pojednávající o všech otázkách mravouky a věrouky, kniha velice váţená. Viz č. i6, pozn. 4. 5) Chrysostomus, patriarcha 
Cařihradský, výborný řečník, narozen roku 347, který proto, ţe osmělil se kárat nešlechetnou císařovnu Evdoxii, svými 
protivníky dvakrát na synodu (Chalcedonském) byl sesazen r. 403 a 404 a do vyhnanství poslán. 7) Právníci v církvi, k. P. 
Stanislav ze Znojma, viz. č. 82. 8) Odsouzením Jana XXIII. 9) Jan Ţelezná, který jiţ po smrti Olbrámově a zejména po smrti 
Zbyňkově jako jeden ze 24 uchazečů o arcibiskupství Praţské trţil, jsa v tom podporován Zikmundem. 9) Skut. apošt. kap. 8. 
10) T. j. na sněmu. 11) Evang. Janovo kap. 8. 12) Viz čís. 82, pozn. 3. a 4. 13) Evang. Zlat. 24.-i5. 14) Daniel 9.-26., 27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89. Přátelům svým v Kostnici. 1)
 

R. 1415, 24. června.  
 

 
Velmi vděčen jsem, ţe Skrytý 2)  jest skryt atd. Těchto dnů více dobrého jsem pojedl, neţ od 

svátků Velikonočních aţ k minulému dni nedělnímu. Myslil jsem, ţe ve sněmu je větší kázeň a 
poctivost. 3) Pán můj Jan 4)  buď blahoslaven na věky. Kéţ bych věděl, jak se daří Bradatému, 5) 
který nechtěl poslechnout rady přátel. Od té doby, co mají spis můj, jiţ nepotřebuji toho listu. 6) 
Opis prvních článků s důkazy 7)  zachovejte, jestliţe by jich bylo třeba k dokázání některých článků, 
tu je připojte i k těm a především k onomu článku: Člověk ctnostný, cokoli má, koná ctnostně. 

Nyní mne souţí bolest zubů a na hradě 8)  mne souţilo dávení s krví a bolesti hlavy a kámen. 
To jsou pokuty, zaslouţené za hříchy mé a důkazy lásky Boţí ke mně. 

Vzhledem k tomu, ţe toliko traktáty odsoudili, prosím, opravte poslední list český, 9) který jsem 
dnes poslal, aby lid Boţí nemyslil, ţe všecky spisy mé jsou odsouzeny, jako já jsem se domýšlel dle 
listu včerejšího. Rád bych viděl, aby ţádný dopis psaný v tomto ţaláři, nikomu nebyl přístupen, 
jeţto dosud není konečně zjištěno, co Bůh se mnou učiní. Bojím se, aby skrze Oldřicha 10)  nějaký 
list můj nebyl poslán. Dosud prosím pro Boha: opatrně chraňte listy i řeči své i činy.  Jaké potěchy 
jsem nabyl z listů vašich i mých, které doufám, ţe skrze milost Boţí budou lidem k prospěchu. 
Pokud vím, ţe vy a páni jste v Kostnici, potud vţdy útěchy nalézám i v případě, ţe bych jiţ na smrt 
měl veden být. Opravdu myslím, ţe mi vás Bůh dal jako anděly, kteří mne slabého a bídného 
posilují v největších pokušeních, která jak veliká byla, jsou a ještě budou, ví Bůh všemohoucí, který 
je milosrdenství mé a útočiště mé, spasitel můj a osvoboditel můj a v něj poloţil jsem naději svou. 

Vyptávali se mne dva vyslaní do ţaláře, nemám-li vice spisů, 11) jeţ bych byl sestavil. Odpověděl 
jsem, ţe mám. Řekli: „Kde?" Řekl jsem: „V Čechách". Ptali se, nemám-li jich zde ; řekl jsem, ţe 
nemám. Poněvadţ ţádného nemám, ač přivezl jsem s sebou (spis) o (knihách) moudrosti, 12)  Biblí 
a jiné knihy. Jiţ také jsem slyšel, ţe ţák můj Jan 13)  odešel. Řekli: „Máš-li nějaké konkluse? 14)  
Odpověděl jsem: ,,Nemám", jakoţ pravda je. Řekli: „Chceš-li odpřisáhnout a odvolat?" Řekl jsem: 
„Přijďte na sněm,  15) tam uslyšíte, kdyţ na sněmu mám stát a tam odpovídat; co mne pokoušíte? 
Přišli jste potěšit uvězněného, nebo zmást?" Po tom několik slov prohodivše, odešli. 

Opatrujte knihy, máte-li jaké, já nevím. Mistru Jesenicovi řekněte, ţe notář nesprávně změnil 
svědectví mé o výkladu bully, 16) jak jste slyšeli, ţe jsem to řekl veřejně na sněmu. 
 
    Hus dotknul se v přítomném listě různých věcí, prosí, aby opravili, co v listě předcházejícím (88) v příčině odsouzení svých 
spisů byl napsal, pobádá k opatrnosti v chování, ujišťuje přátele. jak velikou útěchu má z jejich listů a z pobytu jejich v 
Kostnici, a líčí rozmluvu jakous s dvěma vyšetřovateli, vyslanými k němu do ţaláře. Dle mínění Novotného jsou to dva listy, z 
nichţ první, obsahující dva první odstavce, byl psán 7. června, druhý, obsahující zbytek, 24. června. 

 
    1) Tom. 584, Pal. 225. 2) Spis Husův „Proti skrytému odpůrci" viz č. 68, pozn. 2. 3) Viz č. 70, pozn. 7. 4) Z Chlumu, kterýţ 
k Husovi všelijak se znal. 5) Jeronymovi Praţskému (podle poznámky Mladenovicovy), který proti radě přátel do Kostnice šel, 
nikoliv Janu Bradáčkovi, viz číslo i6. 6) Týká-li se spisu o kalichu a listu Jakowbkovi psaného (č. 57, 6o, 82), nelze říci. 7) Snad 
s vysvětlivkami a odpovědmi, které Hus k článkům, sobě předloţeným ţalobným přičinil, míněny jsou opisy v č. 68, pozn. 8 
připomenuté, viz také č. 59. 8) Gottlibenu. 9) Č. 88. Hus se nyní klame a co opravit chce, jest správné, poněvadţ nejen traktáty 
(příleţitostní spisy), nýbrţ všecky spisy, i české, byly odsouzeny. 10) Viz úvod č. 68. 11) Snad obrany Viklefových vět, v Praze 
r. 1412 přednešené a napsané, o nichţ při třetím slyšení na udání Pálčovo se jednalo. 12) Petra Lombarda čtyři knihy 
moudrostí nebo hlubokých smyslů, o nichţ Hus na universitě r. 1410 vykládal, viz č 9 13) Jan z Reinšteina „kardinál", viz č. 
55, pozn. 4 a také č. 53. 14) Závěrka, konečná, závěrečná věta, řeči dokázaná. 15) K poslednímu, ještě přislíbenému slyšení, viz 
č. 71, pozn 2. 16) Výklad bully papeţské ze dne 6. února 1413. Husovi připisovaný a v ţaláři mu předloţený, o němţ se 
vyjádřil, ţe „dle doslechu" Jesenic jest původcem jeho: písař dodatek dle doslechu vynechal, coţ Hus v třetím slyšení vytkl. 
 

 

 

 

 

 



 

90. Přátelům svým v Kostnici. 1)
 

R. 1415. 22. června. 
 

 
Jiţ mnozí byli pobadatelé, radíce mnohými slovy, ţe mám a mohu volně odpřísáhnout, 

podkládaje vůli svou svaté církvi, kterou posvátný sněm představuje. Ale nikdo z nich nedovede 
důsledně vyváznout, kdyţ ho postavím ve případ svůj, aby byl sobě jist - kdyţ nikdy- nekázal, 
nedrţel a nebránil kacířství, které se mu připisuje - jakým způsobem chtěl by zachovat svědomí, 
aby odpřisáhnutím nepřiznal, ţe křivé kacířství drţel? A někteří pravili, ţe odpřisáhnout nenese v 
sobě toto, nýbrţ jen odvolání kacířství, ať jiţ drţené, ať jiţ nedrţené; jiní (pravili), ţe odpřísáhnout 
značí popření svědectví, ať jsou pravá, ať jsou křivá. Jimţ já jsem řekl: „Dobře, já budu přísahat, ţe 
jsem nikdy ony bludy dosvědčované nekázal, nedrţel a nebránil, ani kázat, drţet a bránit je 
nebudu." A oni hned odskočí. Někteří tvrdí, ţe prý člověk, podkládaje se církvi, - předpoloţí, ţe 
jest nevinen - přiznávaje se vinným, zásluhu pokory si získává. A pro to kdosi uvedl nějakého 
svatého v Ţivotech otců, kterému někteří podstrčili k loţi knihu, a upomenut byl onen svatý a 
obviněn, popřel ;  a kdyţ řekli „Ejhle, vzal jsi a v loţi uschoval" a shledána byla kniha, on sám dal 
se za vinného. Kdosi důkaz vedl skrze nějakou světici, která pod šatem muţským bydlila v klášteře, 
a jíţ vytýkáno bylo, ţe prý zplodila chlapce z kterési ţeny; a ona řekla, ţe (tomu) tak a zachránila 
chlapce, a později dokázala, ţe je ţena nevinná. A mnozí jiní způsobové uvedeni jsou. Kterýsi 
Angličan pravil: „Já pro svědomí své, kdybych byl v případě vašem, chtěl bych odpřísáhnout ; 
neboť v Anglii všichni mistři, velmi dobří muţové, kteří byli v podezření smýšlení Viklefova, 
všichni po řádě na rozkaz arcibiskupův odpřisáhli." 

Posléze, včera setrvali na tom, abych vůbec vzdal se na milost sněmu. Páleč přišel na mé 
poţádání, poněvadţ jsem chtěl jemu se zpovídat a poţádal jsem komisařů neb rádců, aby jeho mi 
dali nebo někoho jiného. A pravil jsem: „Páleč je zvláštní odpůrce; jemu chci se zpovídat; aneb 
dejte mi jiného způsobilého muţe, prosím pro Boha." A stalo se. Vyzpovídal jsem se jakémusi 
mistru mnichu, který mne laskavě a velmi krásně vyslyšel, rozhřešil a poradil, 2)  avšak k tomu 
nepřivedl, jak také jiní radili. 

Páleč přišel 3) a dosti plakal spolu se mnou, kdyţ jsem ho poţádal, aby mně odpustil, jestliţe 
jsem jaké slovo hanlivé mu řekl, a obzvláště, ţe jsem ho nazval lhářem ve spise. 4)  Také jsem mu 
řekl, ţe on jest všeho „slédníkem",5)  a on nepopřel ; a jak při slyšení, kdyţ jsem odmítal články 
svědků, povstal a  řekl: „Tento člověk nebojí se Boha"; to zapřel; ale řekl to jistě, a vy snad jste to 
slyšeli. řekl jsem mu také, jak v ţaláři pravil  6) před komisaři, ţe od doby narození Kristova ţádný 
kacíř nepsal nebezpečněji proti církvi vyjma Viklefa, neţli ty, totiţ Huse. Také řekl, 7)  ţe všichni, 
kteří kázání tvé navštívili, nakaţeni jsou oním bludem, o svátosti oltářní. Zapřel (to) řekl: „Neřekl 
jsem všichni, nýbrţ mnozí." Ale na jisto to řekl. A kdyţ jsem já ho pokáral pravě: „mistře, jak 
těţkou křivdu činíš, všechny posluchače nazývaje bludnými." 

A potom radil mi, jakoţ i jiní: a vţdycky tvrdí, jak mnohá zla skrze mne a skrze mé jsou 
učiněna. Pravil mi také, kterak mají list, jenţ psán jest do Čech, ve kterém se píše, ţe jsem já pod 
nápěvem „Bůh všemohoucí" zpíval 8)   na hradě 9)  dva verše o vězení. 

Pro Boha! chraňte listů, nedávejte jich nést ţádnému klerikovi 10)  Oznamte mi, pojedou-li páni 
s králem. Kristus Jeţíš skrze milosrdenství své stále mne udrţuje v předsevzetí dřívějším. 
 

    V posledních týdnech, zejména od odsouzení: knih jeho dne 23 června, nebyl Hus více vyslýchán, toliko formule k 
odpřísáhnutí se mu neustále předkládala. V přítomném listě Hus sděluje o mnohých, ale nezdařených, poněvadţ svědomí 
neuspokojujících pokusech, přimět ho k odvolání (viz čís. 72 a 87), pak o zpovědi své a o dojemné rozmluvě s Pálčem. 
 
    1) Pal. 225, Tom. 581. 2) K odvolání. 3) O téţe návštěvě v č. 87. 4) Rada doktorů katolických r. 1413 (viz č. 36) doznala i se 
strany Husových přátel krátkého vyvrácení v 18 článcích, proti němuţ zase Páleč jménem doktorů také v 18 článcích vyvrácení 
napsal; v něm nazývá Páleč Husovy přívrţence posměšně „quidamísté", poněvadţ prý jen někteří (= latinsky quidam) z 



českého duchovenstva se ho přidrţují. Na spis Pálčův sepsal Hus „Odpověď proti Štěpánu Pálčovi", jeden to z reformních 
spisů jeho, v němţ opět on Pálče nazývá „fiktorem", t. j. lhářem, vzhledem totiţ k onomu posměšnému, smyšlenému slovu. 5) 
To slovo jest česky v lat. textě = slídič, viz č. 59, pozn. ii. 6) Viz č. 73, pozn. 6. 7) Viz č. 79, pozn. a. 8) Husových písní máme 
zachováno sedm, z nichţ aţ podnes nejznámější Jsou tyto dvě: Jezu Kriste, štědrý kníţe, a Jeţíš Kristus, boţská moudrost. 9) 
Gottliben. 10) Duchovnímu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. Věrným Čechům. 1) 
R. 1415, 26. června.  

 

 
Mistr Jan Hus, v naději sluha boţí, věrným všem Čechům, jenţ Pána Boha milují a budou 

milovat, ţádost svou a modlitbu nestatečnou vzkazuje, aby v milosti Boţí přebývali, věrně dokonali 
a s Bohem na věky přebývali. 

Věrní a Bohu milí! Ještě mi jest to v mysl padlo, aby znamenali, kterak sbor pyšný, lakomý a vší 
ohavnosti plný potupil 2) jest knihy mé české, jichţ jest ani slyšel ani viděl, a by je slyšel, tehdy by 
jim nerozuměl, nebo ve sboru byli Italové, Francouzi, Angličané, Španělé 3) i Němci i jiných jazyků; 
jedné aţ by jim co rozuměl Jan biskup Litomyšlský, jenţ tu byl, a jiní Čechové 4)  nabadači 
s kapitoly5)  Praţské a Vyšehradské, od nichţ pošlo jest pohanění pravdy Boţí a naší země České, 
jiţ já mám v naději boţí za zemi nejlepší víru, znamenaje ţádost k slovu Boţímu a k obyčejům. Ó 
byste viděli ten sbor, jenţ se nazývá sborem nejsvětějším, a jenţ : nemůţe pobloudit jistě spatřili 
byste ohavnost převelikou, o níţ se slyšel obecně od Švabuov; 6) ţe Konstancie neb Kostnice, jejich 
město, za třicet let nezbude hříchů, které spáchal ten sbor v jejich městě; a řeknou více, ţe sít se 
všichni pohoršili tím sborem, a plivali druzí, vidouce ohavné věci. 7) A já vám pravím, ţe kdyţ jsem 
stál před tím sborem, spatřiv, ţe ţádného řádu není, řekl jsem8)  hlasitě, kdyţ všichni mlčeli takto: 
..Chtěl jsem, aby lepší poctivost a lepší dobrota a řád byl v tomto sboru, neţ je." Tehdy nejvyšší 
kardinál řekl: „Jak mluvíš, na hradě si pokorněji mluvil." A já jsem odpověděl a řekl. Nebo na hradě 
na mě ţádný nekřičel, ale tady všichni křičíte." A poněvadţ takovým neřádem šel  ten sbor, jenţ jest 
více učinil zlosti neţ dobroty, věrní a Bohu milí křesťané! Nedejte sebe uhrozit jejich výnosem, 
jenţ doufám Bohu jim neprospěje; oni se rozletí, jako motýli, a jich usnesení zůstane jako pavučina. 
Mne chtěli zastrašit, a nemohli tu Boţí moci ve mně přemoci. Písmem  proti mně nechtěli jít, jakoţ  
slyšeli páni 9) milostiví, jenţ stáli statečně podle pravdy, váţivše se vší hanby, Čechové, Moravané i 
Poláci, a však zvláště pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu; neb ti tu stáli, kdyţ je král Sigmund 
sám pustil v sbor, a slyšeli, ţe kdyţ jsem řekl: „Ţádám naučení, psal-li jsem co zle, chci naučen být." 
Tehdy kardinál nejvyšší řekl: „Poněvadţ ţádáš a chceš naučen být, tady naučení : máš odvolat, jak 
padesát mistrů svatého písma nalezlo jest." 10)  Aj, krásné naučení! tak jako by sv. Kateřina, 11)  dívka 
mladá, měla by ustoupit z pravdy a víry, protoţe padesát mistrů proti ní bylo; ale stála drahá dívka 
aţ do smrti, a mistry ku Pánu Bohu přivedla, jich já hříšný nemohu přivést. Toto vám píši, aby 
věděli, ţe jsou ţádným písmem, ani kterými důvody mne nepřemohli, neţ lstí mě hledali a 
hrozbami, aby mě navedli k odvolání a k odpřísahání; ale milosrdný Pán Bůh, jehoţ jsem zákon 
velebil, byl  se mnou, i je a doufám bude do skonání, a zachová mě ve své milosti aţ do smrti. 

Psán list v středu po sv. Janu Křtiteli v ţaláři v okovech, v čekání smrti, a však pro tajemství 
Boţí nesmím říci, zda to byl list můj poslední; neb ještě Bůh všemohoucí můţe mně zprostit. 
 

    Hus horlí proti sboru, který odsoudil i české knihy jeho, v Kostnici nadělal ohavností a byl bez řádu; napomíná, aby se 
nedali jím zastrašiti, jak i on se nedal zastrašiti; ujišťuje, ţe nechtěli ho poučiti rozumně, a ţe nebyl ţádnými důvody překonán, 
ač ho i lsti a hrůzami k odvolání chtěli přimět. 
 
    1) Tom. 561, 575, 582, Pal. 214, 224. 2) Viz list 88. 3) Angličané a Španělové. 4) Čeští odpůrci jeho v Kostnici přítomní: Jan 
Ţelezný, biskup Litomyšlský, a příručí jeho mistr Pavel z Prahy, kanovníci Praţští Naz a Kuneš ze Zvole, Jan z Hradce 
Králové, posel opata Břevnovského, páni Póta z Častolovic, Petr Konopišťský ze Šternberka, Albrecht z Rabšteina, Rubin z 
Risenburka, M. Štěpán Páleč. Tom. .566, Pal. 182. 5) Poněvadţ kanovníci obou těchto kapitol, jako drţitelé největších statků,,,, 
a majitelé největších příjmů Husovi, proti Lakotě a svatokupectví kněţstva káţícímu, nejvíce byli nepřáteli (č. 77. pozn. 7.) 6) 
Němcův. 7) Reformační Kostnický sněm, za jehoţ zasedání vţdy od 5o a 100 tisíc cizinců v městě bylo přítomno, přivábil také 
mnoţství všelikých ziskuchtivých a podezřelých lidí pochybné pověsti, herců, kejklířů, neméně neţ 700 (podle jiných dokonce 
1500) lehkých ţenštin. Ve sboru byli přítomni: papeţ Jan, Římský král Zikmund, 3o kardinálů, 4 patriarchové, 33 arcibiskupův, 
150 biskupů, 3800 kněţí menších důstojností, doktorů, mnichů, 4 kurfirstové, 24 vévodů a kníţat, 78 hrabat, 676 pánů a 
šlechticův ze všech zemí. 8) Viz konec listu 70. 9) Viz č. 77, pozn. 2. 10) Viz č. 70, pozn. to. 11) Podle legendy dívka v 
Alexandrii, která prohlásivši modlářství za pošetilost, jest uvězněna; go nejúčenějších pohanských mudrců měli ji vyvrátiti, ale 
sami byli překonáni a jako křesťané vyšli z vězení, načeţ byla sťata r. 307. 

http://pozn.to/


92. Věrným Čechům. 1) 
R. 1415, 27. června.  

 
 

 
Bůh s vámi! Měl jsem veliké domněnky z mnohých příčin, psal jsem, jako bych měl zítra 

skonat. Jiţ opět vidím prodlení smrti, opět píši vám, milostiví a věrní přátelé v Bohu! Ještě abych 
svou vděčnost ukázal, dokud nejdéle mohu, maje vţdy utěšení, ţe mohu k vám mluviti po lístku; a 
pravím vám, ţe Pán Bůh ví, proč prodlévá mi smrtí i mého milého bratra mistra Jeronýma, o němţ 
mám naději, ţe svatě umře bez viny, a ţe statečněji 2) se má i trpí, neţ já nestatečný hříšník. Dal 
nám Pán Bůh čas dlouhý, abychom lépe své hříchy vzpomněli a jich statečně ţeleli; dal nám čas, 
aby dlouhé a veliké pokušení sňalo hříchy veliké 3)  a přineslo potěšení; dal nám čas, abychom 
pamatovali svého krále Pána Boha Jeţíše milosrdného hrozné pohanění a smrt ukrutnou jeho 
váţili, a tím mileji trpěli; abychom také vzpomněli, ţe nejde s hodů tohoto světa jít na hody onoho 
světa; abychom pamatovali, ţe svatí skrze mnohé utrpení vešli  v nebeské království; někteří po 
kusu řezáni, jiní vrtáni, jiní vařeni, jiní pečeni. Jiní za ţiva dřeni, za ţiva zahrabáni, kamenováni, 
křiţováni, mleti mezi ţernovy, vláčeni, topeni, páleni, věšeni, po kusu trháni a prve pohaněni, 
ţalařováni, biti, okováni ; a kdo můţe všechny muka vypsat, které jsou v novém i v starém zákoně 
svatí pro pravdu Boţí trpěli! a zvláště ti, jenţ jsou kněţskou zlost trestali a proti ní kázali. A divná 
věc bude, kdo 4) nyní neutrpí, bude-li stát skutečně proti zlosti a zvláště kněţské, jen sebe nedá 
dotknout. A jiţ jsem tomu rád, ţe jste mé knihy museli číst, v nichţ je zlost jejich otevřena; a vím, 
ţe pilněji je přečetli, neţ svaté čtení, 5)  chtíce bludy naleznout. Dán list před vigilií 6)  sv. Petra u 
večer. 

 
    Hus vyslovuje radost, ţe přátelům svým můţe psát a jim vděčnost dokazovat; ukazuje, ţe prodléváním smrti jeho i 
Jeronýmovi Bůh chce dát čas ku pokání a k uvaţování o smrti Kristově, jakoţ i o různých utrpeních, kteréţ svatí musili pro 
pravdu Boţí trpět, zvláště ti, kteří zlost kněţskou trestali; a vyslovuje radost nad tím, ţe nepřátelé musili jeho knihy číst a v 
nich o svých zlostech se dočíst. 

 
    1) Tom. 592, Pal. 245. 2) V tom se Hus mýlil, nebo Jeronym, ovšem jiţ po smrti Husově, jsa nemocí sklíčen, dal se pohnout 
k veřejnému odřeknutí se Viklefova i Husova učení, dne 11. září a opět 23. září 1415, aţ posléze přece se vzpamatoval a litoval 
odvolaní svého i on na hranici dne 30. května 1416 dokonal. 3) T. j. právě pokáním ve víře. 4) Jestliţe kdo. 5) Biblické. 6) 
Noční bdění čili předvečer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93. Obci vysokého učení Pražského. 1) 
R. 1415, 27. června.  

 
 
Vzácní a v Jeţíši Kristu nejlaskavější mistři, bakaláři 2) a studenti university Praţské! 

Napomínám vás při samém nejmilostivějším Jeţíši, abyste se milovali vespolek, vymýtili rozkoly, 
pilní byli přede vším cti Boţí, mne v paměti chovajíc, kterak jsem vţdycky usiloval zdar university 
ke cti Boţí přivádět, kterak jsem se kormoutíval nad nesváry vašimi a výtrţnostmi, kterak národ náš 
přeslavný chtěl jsem shromáţdit v jedno. A hle, kterak při některých mých nejmilejších, 3) pro něţ 
bych byl nasadil ţivot, stal se mi (tento) velmi trpkým; útrţkami, potupami a posléze trpkou smrtí 
mne potíraje. Nechť Bůh odpustí jim všemohoucí, poněvadţ nevědí, co činí; za něţ upřímným 
srdcem prosím, aby jich ušetřil. Ostatně nejlaskavější v Jeţíši Kristu! stůjte v poznané pravdě, která 
nade vším vítězí a mocná je aţ na věky. Vězte také, ţe jsem ţádný článek neodvolal, aniţ odpřisáhl. 
Sněm chtěl, 4) abych o všech a o kterémkoli článku vytaţeném z knih řekl, ţe je křivý: nechtěl jsem, 
leč by Písmo dokázalo křivost; pročeţ kterýkoliv by byl smysl křivý v kterémkoli článku, toho se 
zříkám a poroučím jej napravení Pána Jeţíše Krista, který poznává mé upřímné myšlení, nikoliv 
vykládání na smysl křivý, jaký já nemám v úmyslu. A vás také napomínám v Pánu, abyste, 
kterýkoliv byste mohli postihnout smysl křivý v některém z těch článků, toho se zřekli, avšak vţdy 
bez porušení pravdy, která se zamýšlí. Proste Boha za mne, a pozdravte se vespolek ve svatém 
pokoji. 

Mistr Jan Hus v okovech a v ţaláři, jiţ stoje na kraji tohoto ţivota, očekávaje nazítří hroznou 
smrt, která - doufám - očistí mé hříchy, 5)  neshledajíc na mně z milosti Boţí kacířství ţádného, 
jeţto všímá srdcem vyznávám kteroukoliv neuvěřitelnou pravdu. Psáno ve čtvrtek v předvečer 
svatého Petra. 

Prosím, milujte Betlém6)  a Havla 7) ustanovte na místě mém, neboť doufám, ţe Pán je s ním. 
Amen. Poroučím vám Petra, z Mladenovic, 8)  nejvěrnějšího a nejstálejšího mého utěšitele a 
posilovatele. 

 
    Hus napomíná universitu, na níţ měl učitelskou stolici a vynikající místo vůdce, aby všichni dbali cti Boţí a jednoty a v 
paměti ho chovali; naříká, co utrpěl od někdejších přátel svých; oznamuje, ţe ţádného článku neodpřisáhl; prosí, našli-li by 
něco křivého v jeho výkladu, aby se toho zřekli, a poroučí jim Havlíka a Petra. 

 
    1) Tom. 584. 2) První (niţší) hodnost akademická. 3) Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma, viz úvod č. 54 a 38. 4) Viz 
počátek listu 69. a úvod 71. 5) Totiţ kacířstva, z kterých byl obviněn. 6) Viz č. 77, pozn. 6. 7) Viz list 84. 8) Viz úvod listu 57. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94. Václavu z Dubé a Janu z Chlumu. 1) 
R. 1415, na konci června.  

 

 
Nejvzácnější dobrodinci moji a pravdy obráncové ! Napomínám vás pro útroby Jezu Krista, 

abyste jiţ, nechajíce marností tohoto světa, slouţili věčnému králi Kristu Pánu. 2) Nechtějte 
důvěřovat kníţatům, synům lidí, v nichţ není spasení, jeţto lţiví a klamní synové lidí dnes jsou, 
zítra zahynou. Bůh však trvá na věky, který nikoli ku své potřebě, nýbrţ na prospěch svých má 
sluţebníky, jimţ co slíbí, drţí, co dát připoví, splní, nikoho bezpečným průvodem neklame, 
ţádného od sebe věrného sluhy nevzdaluje, neboť říká : „Kdeţ jsem já, tu i můj sluţebník bude." 
Kteréhokoliv sluhu svého onen Pán činí pánem všeho jmění svého, dává jemu sebe sama a 
všechno s sebou, aby bez všeliké tesknosti, bázně, ano bez všelikého nedostatku měl všechno, 
raduje se se všemi svatými radostí neskonalou. Blaze sluţebníku, kterého pán nalezl by a on bdí! 
Blahoslavený sluha, který onoho krále slávy přijme s radostí. Tomu tedy králi sluţte, nejlaskavější 
páni, v bázni, a on vás - doufám - doprovodí nyní do Čech v milosti své a s vaší spásou a potom do 
ţivota slávy věčného. Buďte zdrávi! 

Myslím, ţe toto je poslední k vám list, protoţe zítra, jak doufám, očištěn budu 3)  v naději Jeţíše  
Krista hroznou smrtí od hříchů. Co4)  mne potkávalo v této noci, nemohu psát. Zigmund všechno 
podvodně vykonal. Bůh kéţ ho ušetří a to jenom pro vás; i vy sami slyšeli jste hlas, jaký, pronesl. 
Prosím, ţádného nemějte, podezření o věrném Vítovi. 5) 
 

    V domnění, ţe píše poslední list, napomíná Hus své příznivce, aby opustíce sluţbu zemských králů, králi nebeskému 
slouţili, který neklame a své sliby dodrţí; i oznamuje, ţe Zikmud všecko podvodně vykonal. 
 
    1) Tom. 583. 2) Viz list 82 pozn. 2. 3) Viz list 93. pozn. g., anebo tak, ţe vejde do ţivota věčného. 4) Zda snad děšení nějaké 
následkem snů, viz list 93, neví se. 5) Viz č. 72. pozn. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95. Janu z Chlumu. 1) 
R. 1415, 29. června.  

 
 

Nejvzácnější dobrodinče, v Jeţíši Kristu nejlaskavější ! Ještě z toho, ţe skrze milost Boţí mohu 
psát Vaší milosti, raduji se nemálo. Jak ze včerejšího listu vyrozuměl jsem, po prvé, kterak 
nespravedlnost nevěstky veliké, to jest zlomyslného shromáţdění, o kteréţ (čte se) v Apokalypse 2)  
obnaţuje se a obnaţena bude, s kterou nevěstkou smilní králové země; jak tam se praví, smilní 
duchovně, od Krista a jeho pravdy odpadajíce a souhlasí se lţí Antikristovou, ze svedení, z bázně, 
aneb z naděje spolku pro získání cti světa. Po druhé vyrozuměl jsem z listu, kterak jiţ nepřátelé 
pravdy počínají se mást. Po třetí seznal jsem Vaší laskavosti vroucí vytrvalost, s jakou směle 
vyznáváte pravdu, seznav hanebnost nevěstky veliké. Počtvrté s radostí vyrozuměl jsem, ţe 
hodláte3)  jiţ konec učinit marnosti světa a sluţbě namáhavé a rytířovat doma Pánu Jeţíši Kristu; 
jemuţ slouţit kralovat jest, jakoţ říká Řehoř, 4) jemu kdo věrně slouţí, samého Jeţíše Krista v 
nebeské vlasti sluhou mít bude, jak sám praví „Blahoslavený sluţebník ten, kterého přijde pán jeho, 
nalezl by, jak tak činí; amen pravím vám, ţe povstane a přepáše se a slouţit bude jemu." Toho 
neučiní králové světa sluţebníkům svým, kteří tak dlouho jenom je milují, jak dlouho králům jsou 
uţiteční a potřební. Ne tak Kristus, král slávy, jenţ apoštoly Petra a Pavla dnes5)  korunoval: Petra 
ukřiţováním a Pavla stětím uváděje v království nebeské vlasti. Byl Petr 6) čtyřikrát ţalařován a 
skrze anděla vyveden, Pavel 7) třikrát metlami mrskán, jednou kamenován, dvakráte na korábu 
tonul, dvě léta byl vězněn a mnohonásobně suţován, jenţ praví píše: „Nad míru přetíţeni jsme byli 
tak, ţe se nám stýskalo i ţivu být." Jiţ pominuly tesknosti a trápení, a zbývají neskonalé radosti a 
ţivot pokojný bez utrpení; jiţ kralují Petr a Pavel s králem nebeským, jiţ obcují s kůry andělů, jiţ 
patří na krále svého v slávě, jiţ ţádnou nejsou sklíčeni teskností, nýbrţ plni jsou nevyslovitelné 
radosti. Sami tedy slavní mučedníci takto sdruţení s krále slávy, nechť ráčí přimlouvat 8) se za nás, 
abychom posíleni jsouce jejich přispěním, jejich slávy byli spoluúčastní, snášejíc pokorně, cokoli 
Bůh všemohoucí k našemu lepšímu nám zde ustanoví. Amen. 

Prosím ještě Boha, abyste ještě psali, budete-li moci; prosím také, aby paní královna 9) zvláště 
byla pozdravena a napomenuta, aby stála v pravdě a nehoršila se nade mnou, jako bych byl kacíř. 
Také si přeji, aby pozdravena byla manţelka vaše, jiţ prosím, abyste miloval v Jeţíši Kristu, protoţe 
doufám, ţe je ona dcerou Boţí skrze zachovávání jeho přikázání. Všech milovníků pravdy 
pozdravujte pro Boha! 
 
    Hus odpovídaje s radostí na list Jana z Chlumu vyslovuje se nepříznivě o sněmu církevním a s chválou o smýšlení 
Chlumovu, vysvětluje, jak se král nebeských chová ke svým sluţebníkům a připomíná v den Petra a Pavla odměnu těchto 
mučedníků. 

 
    1) Tom. 583. 2) Zjevení sv. Jana kap. 17- a 18- 3) Viz list 94, pozn. 2. 4) Čís. 88, pozn. 5. 5) Den 29. června jest zasvěcen 
společně oběma apoštolům, kteří prý současně za císaře Nerona v Římě mučednickou smrtí, a sice Petr ukřiţováním hlavou 
dolů a Pavel stětím dokonali. 6) Skutk. apoštolští kap. 4.. 5., 12. 7) 2 Ep. Kor. II. 8) Viz č. 67 pazn. 5. a 87. pozn. 10. 9) Viz č. 
77. pozn. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96. Václavu z Dubé.1)
 

R. 1415, 29. června  
 

 
Velice se raduji, ţe pan Václav chce pojmout manţelku a světa marnosti uběhnout. A opravdu 

čas je, poněvadţ jiţ mnoho jezdil po královstvích, mnoho turnýrovat, 2)  tělo unavil, peníze vydal a 
duši pohoršil. Proto jiţ zbývá toto odvrhnout a v pokoji doma s manţelkou slouţit Bohu a 
sluţebníky mít vlastní. Lépe bude doma Bohu slouţit, bez hříchů a bez práce dobré bydlo mít, ano 
jiní slouţí, neţ pracovat těţce mnohdy z nelibosti, ţivotem jisti nebýt a jinému vţdy v ruce hledět. 
Toto jemu, věrnému mému dobrodinci, přečteno i ukázáno buď. Ještě Pán Bůh vţdy svou mocí 
Hus při ţivotě drţí, a bude drţet, dokud ráčí, proti pyšnému, lakomému a rozličně hříšnému sboru, 
v němţ Pán Bůh zná, kdo jsou jeho. Dáno v den svatých Petra a Pavla při obědě. 
 

    V přítomném listě, z polovice česky psaném, Hus vyslovil radost nad tím, ţe i pan Václav manţelku chce pojmout, sluţbu u 
císaře Zikmunda opustit a doma Bohu slouţit, vyhovuje v tom, jak i Jan z Chlumu, přání Husovu (viz list 94., pozn. 2., list 82., 
pozn. 2. a list 95., pozn. 3.). 
 
    1) Tom. 583. 2) Turnýry byly rytířské hry, v středověku při panských dvorech obvyklé a při větších slavnostech pořádané, 
při nichţ kopími o závod se zápasilo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97. Přátelům svým v Čechách, 1) 
R. 1415, 29. června  

 

 
Bůh s vámi, a rač vám dát odplatu věčnou, ţe jste mi mnoho dobrého činili a ještě činíte pro 

mě, ač snad mrtvého na těle. Panu Janovi, 2)  věrnému a statečnému rytíři a mému dobrému 
dobrodinci nedejte škodu být, prosím pro Pána Boha, milý pane Petře 3)  mincmistře a paní Anno! 
také prosím, aby dobře ţivi byli a Boha poslouchali, jako jste slýchali. Královně, 4) mé milostivé 
paní, děkujte ode mne ze všeho dobrého, jeţ mi činila. Čeledi své pozdravte, i jiných věrných 
přátelů, 5) jichţ nelze vypsat. Prosím také všech, aby za mně Pána Boha prosili, v jehoţ svaté milosti 
skoro se shledáme s jeho svatou pomocí. Psán list v čekání odsouzení na smrt v ţaláři v okovech, 
jeţ doufám trpím pro Boţí zákon. Pro Pána Boha, nedejte hubit dobrých kněţí. 

M i s t r  H u s, v naději sluha Boţí. Petře, příteli nejmilejší, koţich sobě nech na mou památku. 
6) Pane Henriku Leffl ! 7)  buď dobře ţiv se svou manţelkou a děkuji za dobrodiní ; Bůh buď tvá 
odplata! 

Věrný příteli, pane Lideři 8)  s paní Margretú, 8) s panem Škopkem, 8)  s Mikeskú 9)  i s jinými : 
dej vám Pán Bůh věčnou odplatu za práci i za jiné dobrodiní, kteréţ jste měli se mnou ! 

Věrný a milý mistře Křišťane, 10)  buď Pán Bůh s tebou. Mistře Martinku, 11) učedníku, pomni, 
co jsem tě věrně učil! Mistře Mikuláši, 12) knězi Petře králové i jiní mistři i kněţí, buďte slova 
Boţího pilní ! 

Knězi Havlíku, 13)  kaţ slovo Boţí! A všech prosím, aby byli vytrvalí v Boţí pravdě. 
 
    V posledním ze zachovaných dopisů soukromých, poslaném do Čech, Hus díky činí za přijatá dobrodiní a naposledy se 
loučí. 
 
    1) Tom. 583. 2) Z Chlumu viz list 55. a i. 3) Viz list 67. pozn. 8. 4) Viz list 95. pozn 9. 5) Viz list 79. 6) Ta věta jest latinsky. 
Viz list 67. pozn. r3..týká-li se to Petra z "Mladenovic, jehoţ prostřednictvím snad tento list poslán byl. 7) Viz list 79. pozn 17. 
8) O těchto není ničeho známo. 9) Viz ist 79. pozn. 9. 10) Viz list 86. 11) Viz list 79. 12) Viz list 79. pozn. 14. 13) Viz list 84. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98. Poslední osvědčení dané sboru. 1)
    

R. 1415, 1. července. 
 

 
Já Jan Hus v naději kněz Jeţíše Krista. Pro bázeň, ţe bych urazil Boha a  křivě přísahal, 

nemohu 2) se článků, z kterých mne křiví svědkové obviňují, odpřisáhnout, neboť jsem jich 
nekázal, netvrdil, nehájil. Co se týká kusů, z mých spisů podle pravdy sebraných, zamítám nepravý 
jejich smysl, jestliţe co do sebe mají, ale kaţdého článku nesmím odpřísáhnout, coţ by se nedělo 
bez uráţky Boţí a bez úrazu doktorů svatých. A kdyby moţná bylo, aby hlas můj po všem světě byl 
slyšen, jako kaţdá leţ a kaţdý hřích můj v den soudný zjeven bude, chtěl bych milerád vše křivé a 
bludné, co jsem kdy myslil neb mluvil, před celým světem odvolat. Tak říkám a píšu o své vůli a 
bez nátlaku. Psáno vlastní rukou 1. července. 
 

    Dne 1. července dostavila se osmičlenná komise s Janem z Vallenrodu, arcibiskupem Riţským, v čele, do vězení Husova, 
aby uvězněného ještě jednou k odvolání a k odpřísáhnutí přimět se pokusila a konečné jeho rozhodnutí si vyţádala. Hus 
přítomným listem dal v odpověď písemné osvědčení, ţe odvolat nemůţe ani nechce. 
 
    1) Pal. 226, Tom. 581. 2) Úvod listu 71 a listy So., 8i., 83., 9o a 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doslov. 
 

Přislíbené poslední slyšení (č. 89. pozn. 15. a č. 76.) mimo ony tři nebylo Husovi více dáno, leč 
ono 6. července. Hus nechtěl odvolat a odpřísáhnout jednak články falešně mu podvrţené, 
poněvadţ jich nikdy netvrdil, a jednak správně ze spisů svých vyňaté, poněvadţ ho ţádný platnými 
důkazy nepřesvědčil, ţe by bloudil, ba ani ţádný o takové přesvědčování se nepokusil. Soudcové 
jeho ţádali toliko naprosté se podrobení sboru a odvolání, berouce i všecku zodpovědnost na sebe 
a povaţovali ho po konečném osvědčení jeho dne i. července nejen za kacíře, ale i za tvrdošíjného. 
Ale i sbor i Zikmund zajisté to ve svědomí svém pociťovali, ţe s Husem nebylo jednáno po právu 
tehdy platném a po spravedlnosti, a ţe bezohledně opomíjeno naproti „kacíři" i soudních formalit, 
jeţ kaţdý obţalovaný i v oné době spravedlivě poţadovat směl. Sbor se k Husovi choval 
nepřátelsky: řádný domácí soud byl pominut; naučení, co má být věřeno, nebylo mu dáno; váha 
kladena na svědectví osobních jeho nepřátel, svědkové pak ve prospěch jeho neslyšeni, ba ani 
řádný zástupce mu nepovolen. Proto činěny ony pokusu, aby se podrobil ; poslední pokus pak stal 
se dne 5. července. Čtyři biskupové jako poslanci sboru, a páni Jan z Chlumu a Václav z Dubé z 
rozkazu králova dostavili se do kláštera bosáckého, i došlo tu k pohnutému, přátelskému výstupu 
mezi Husem a Janem z Chlumu. Jan z Chlumu pravil : „Mistře Jene ! Jsme lidé neučení a neumíme 
tobě radit, viz tedy sám : myslíš-li, ţe jsi vinen něčím z toho, coţ se tobě předstírá, neostýchej se o 
tom naučení přijmout a odvolat, nemyslíš-li ale vedle svědomí svého, ţe tím jsi vinen, co ti vytýkají, 
nečiň ničeho proti svému svědomí, aniţ lţi před očima Boţíma, nýbrţ spíše stůj aţ do smrti v 
poznané pravdě." Hus na to odvětil v slzách pokorně: „Pane Jene! Věz, ţe kdybych byl věděl, ţe 
jsem něco bludného proti zákonu a proti svaté matce církvi napsal neb kázal, chtěl bych poníţeně 
to odvolat:  Bůh jest můj svědek: já vţdy ţádám, aby mi ukázali lepší a pravděpodobnější písma, 
neţ ta jsou, kteráţ jsem psal a učil a kdyţ mně budou ukázána, chci co nejochotněji odvolat." Jeden 
přítomný biskup pak řekl: „Chceš-li být moudřejší neţli celý sbor?!" Načeţ odvětil: „Já nechci být 
moudřejším neţli celý sbor, ale prosím, aby i ten nejposlednější ze sněmu lepšími písmy a 
působivějšími mne poučil, a hotov jsem ihned odvolat" Biskupové pak řekli: „Hle, jak je tvrdošíjný 
ve svém bludu." 

Druhého pak dne, dne 6. července, dokonal na hranici Hus, muţ upřímné víry, neústupné 
pravdy a svědomí neposkvrněného. 
 

Poznámka editora PDF: 

    Obsáhlý soubor Husových listů, který byl vydán péčí  Bohumila Mareše, však postrádá několik 
listů, které by bylo ke škodě zde neuveřejnit. Proto jsem z knihy „Sto listů M. Jana Husi“ od 
Bohumila Ryby z roku 1949  zde zařadil tyto tři listy:  

Vladykovi o odúmrti 

Vdově šlechtičně proti tanci a hrám  

List nejmenovanému knězi z r. 1412 



VLADYKOVI O ODÚMRTI 

       Pán Bůh nechť Tvou ţádost v dobrém naplní skrze zásluhy Pána našeho Jeţíše Krista! 

       Milý příteli! Ţádáš, abych Tě zpravil, kterak se máš mít, abys v brání odúmrtí nepochybil, duše 
neposkvrnil, Boha nerozhněval, království  věčné netratil a zatracení těla i duše nezaslouţil.  

Chválím Tvou ţádost, nebo má oporu v slově Pána Jeţíše  Krista, jenţ říká skrze svatého Marka v 
osmé kapitole: „Co platné je  člověku, ţe by veškerý svět získal, a své duši by škodu utrpěl? Anebo  
kterou dá člověk odměnu za duši svou?" Jako by řekl milý Spasitel: Nic není  platné, ač by veškerý 
svět získal, a duši své lakomstvím uškodil, jenţ je lepší  i draţší neţli všechno zboţí světa tohoto. 
Ale pohříchu, té pravdy milovníci světa neznají; proto směle hřeší, duše si málo váţí a na zboţí 
věčné málo dbají. Avšak mají slyšet: „Co platné je člověku, ţe by veškerý svět získal, a své duši by 
škodu utrpěl?", ţe by z ní Ducha svatého vyhnal, ďábla by do ní vpustil, v jeho moc by ji dal a 
milosti Boţí by ji zbavil a k věčnému by ji zatracení připravil? Jiţ zná boháč v pekle pohřebený,  co 
je platná  jeho duši, jenţ jest zboţí  choval, na chudého Lazara nedbal;  jakou  jiţ dá odměnu za 
svou duši, aby ji z věčného zatracení  vykoupil. Jistě všechno zboţí  světa tohoto kdyby za jeho 
duši dali, jiţ by jí z muk věčných nevykoupili! Nebo říká  Pravda: „Kterou dá člověk odměnu za 
duši svou?" Jako by řekla Pravda: Není  ţádné odměny, jíţ by duši vykoupil na věky zatracenou. 

       To znamenajíc  lidé mají pilní  být, aby lakomstvím svou duši nezatratili, pamatujíce, ţe řekl 
Pán Jeţíš: „Pilně se chraňte od kaţdého lakomství." A ţe v brání odúmrtí anebo dědictví veliké se 
přidrţí lakomství, proto mají věrní křesťané pilně patřit, aby lakomství se vyhnuli, k bliţním 
milosrdní byli, věčné zboţí neztratili a potom ve věčná muku neupadli. 
       Dvě strany jsou při dědictví: jedna brát, druhá nebrat. Druhou kdo drţí, ten nezabloudí v 
odúmrtích a dědictví, jedině ač nezřízeně odúmrtí vydával by. První strany kdo se drţí, brzy padne: 
aneb ţe nedá svobody svým lidem, aby mohli své prodat anebo přátelům odkázat za ţiva a chudým 
rozdávat; anebo ţe také vezme zboţí, lehce je utratí, aneb dá něco na kostel, aby Boha té kořisti 
účastná učinil. Proto já to znamenaje radím, aby se kaţdý pán strany jistější drţel; a chce-li kdo 
konečně s tím dědictvím učinit, tehdy neber jich. 
       Ale snad řekne někdo: ,Kdyţ ţádného přítele nemá můj člověk, komu má být to zboţí?' Krátká 
odpověď: Komu on dá své, toho bude. Ale řekneš: ,Kdyţ umře, nedá ţádnému?' Chceš-li vţdy 
konečně dobře učinit, rozdej chudým, nejprve dluhy záplat, jsou-li kteří. Kdyţ tak učiníš, jistě 
nezabloudíš. Nebo to zboţí je jeho úsilí a on je pán toho zboţí. A Ty, pane, byl jsi anebo jsi jedině 
jeho obránce a soudce a za to bereš plat a sluţbu a v nouzi veliké k obraně můţeš skrovnou pomoc 
vzít. Nebo jinak, kdyby všecko Tvé mělo být, co sedláci Tvoji mají, tehdy ves, jiţ za tři sta koupíš, 
musel bys snad za tisíc koupit- Proto kupujíce vsi, hledí na plat, ale ne na statky lidí, jedině tak, aby 
mohli dobře plat dávat pánu, jenţ má panovat, tupíc zlé, mstíc nad nimi, velebě dobré, zbraňuje 
jich, zákon Boţí veda, dávaje kaţdému, co na něho sluší, a pouţívaje zboţí podle Boţích přikázaní. 
Věrný, kdoţ tak panství vede, ten na věky nezahyne; nebo tak dokonaně stojíc zachová Boţí 
přikázání, pro něţ mít bude věčný ţivot. Ale ţe málo lidí nalézám, kteří by tak úplně se odúmrtí a 
dědictví varovali, nebo jsou velmi v čase posledním světa tohoto v lakomství zabloudili, podle 
svatého Písma proroctví, a písma svatého nenalézám, ţe by velelo tak brát odúmrti, jak oni berou: 
proto nesmím radit, kdy mají brát a kdy nemají. A ze všech příhod k brání nevidím jistější, neţ kdyţ 
poddaný člověk řekne: „Kam pán obrátí můj statek, tam buď!" A také, kdyţ poddaný umře bez 
poručenství, nemaje ţádného přítele. A to má zvěděno být zjevným ohlášením v sudech a v trzích 
nebo v kostelech. A tak ohlašují ti, kteří nechtějí lakomstvím svého zboţí i své duše zprznit. Ale ta 
zpráva lakomým je velmi protivná, ač je více neţli odúmrtí  k spasení i k zboţí prospěšná. Nebo 
milý Pán Bůh dává věrným svým také i zde prospěch, jako Písmo svědčí. Proto kdo nechce 
lakomstvím své duše poskvrnit a chce Pánu Bohu se  líbit, duši spasit a řádem podle Boha i zde 
prospěch mít, ten drţ ty zprávy jiţ řečené. 



       Nebo Písmo svaté velmi volá na pomstu těch kteří křivě berou lidem jejich statečky, a zvláště 
na ty, kteří ustavují sobě práva, aby lid svůj dřeli. Na ty kvílí Pán Bůh skrze Izaiáše v desáté kapitole 
říká: „Běda, těm kteří ustavují zákony nebo práva křivá, a píší, nespravedlnost psali, aby v soudu 
utiskli chudé, a násilí učinili při pokorných lidu mého, aby byly vdovy kořist nebo loupeţ jejich a 
sirotky roztrhali. Co učiníte v den navštívení a truchlosti zdaleka jdoucího? K čí utečete pomoci?" 
Jako by řekl: K ničí. „A kdy opustíte slávu svou?" Jako by řekl: Nikdy. Nebo ţádné nebudete mít 
pomoci ani slávy, a tak budete bez pomoci, bídní, hanební a zatracení; nebo práva sobě ustavujíc, 
můj lid jste rmoutili a zákon můj jste zavrhli pro svá ustanovení. Nebo takto psáno je v zákoně 
Boţím, v knihách Numeri, v sedmadvacáté kapitole: „Dcerky Salfatovy stály před Mojţíšem a před 
Eleazarem knězem a přede všemi kníţaty lidu a řekly: Otec náš umřel a neměl  synů; dej nám 
dědictví mezi přirozenými otce našeho." A aj, Mojţíš, spravedlivý soudce a vůdce i kníţe lidu, 
nechopil se lakomě odúmrti nebo dědictví , aniţ je všetečně soudil, ale „podal jest při těch dívek 
osiřelých k soudu Boţímu. A řekl  Bůh k němu: Spravedlivé věci ţádají dcerky Salfatovy; dej jim 
dědictví mezi příbuznými otce jejich, ať po něm do dědictví vstoupí." A chtěl Pán Bůh, aby ten 
zákon byl drţen po všechny časy, říká dále Pán Bůh- A k synům Izraelským mluviti budeš toto: 
Člověk kdyţ umře bez syna, k dcerce jeho půjde dědictví; pakli dcerky nebude mít, ale bude mít 
potomka v dědictví bratří svých; pakli by bratří neměl, dáte dědictví bratřím otce jeho; a pakli by 
ani strýců neměl, dáno bude dědictví těm, kteří jemu nejpříbuznější jsou. A bude toto synům 
Izraelským svaté nebo stvrzené zákonem věčným." 
       Aj, slyš zákon Boţí, jeţ sám vydal, zákon svatý, ne křivý; zákon věčný, ne podle vůle lidské 
proměnitelný; zákon zjevný, ne k rozumu zastíněný. Rozuměl tomu zákonu svatý Řehoř; proto 
jako papeţ ve svých knihách, jenţ se jmenují Registrum, říká: „Poznali jsme, ţe některým 
poddaným lidem nebo poddaným rodičům jejich, totiţ otec, matka nebo děda nebo bába, nebývají 
dopuštěni k dědictví, ale jejich zboţíčko nebo jejich věci k uţitku kostelnímu přetaţeny bývají. O 
kteréţto věci usoudili jsme nebo ustavili jsme, aby přátelé umírajících nebo mrtvých, kteří ve vlá-
dařství kostelním jsou, jako dědicové po nich v zboţí vstoupit měli, aniţ co z statku mrtvých bude 
utrţeno nebo odňato. Pakli by dítky malé po sobě zůstavil, dokud by k létům takovým nepřišly, aby 
statek svůj zpravovat mohly, osoby nebo lidé buďte vyvoleni opatrní, jimţ jejich přátel věci dány 
nebo poručeny mají být k ochraňování." Tak mluví svatý Řehoř. 

       Pak svatý Augustin v homilii nebo v obecném kázaní na ono slovo svatého Lukáše, třetí ka-
pitoly: „Nic víc, neţ co ustaveno je vám nečiňte!", říká takto: „Bývá nestrpívá, to je přeukrutná věc, 
kdyţ nuzitelé nouzi shromaţďují, hříchům svým hříchy přidávají, to je ţe lsti své a loupeţe 
poţitkem nazývají, kdyţ loupeţ vnesena bude v komoru. A to ještě přidávají svým hříchům, ţe 
kteréţ nuznější a bez obrany vidí, ty raději znuzí nebo nutí, a míní, ţe by poţitky obecné zklamali, 
kdyţ by domů nezklamali sirotčích, takţe kterých sirotků otec před dvěma dny snad byl jest přítel 
nebo tovaryš nebo bratr, i aţ smrt přijde jeho, dítky mají jako neznámé, bídné a chudobné. A 
vdova, bude-li  která, aneb křivdami bude puzena, aby muţe pojala, anebo, bude-li chtít v úmysle 
čistoty zůstat, dají ji dary, v statečku nebo zboţí sotva zůstane. Protoţ těmi lstmi naplnili jsou 
měšce své; vidíte je veselé, zásobené, ani kostelu dávají a Bohu děkují, jako by od něho ti peníze jim 
dáni byli, a tím také hřeší, ţe loupeţí svých Boha chtějí za účastníka." Tak mluví svatý Augustin. 
       Jiţ máš důvod z Boţího zákona a z řečí veliké dvou svatých, ţe odúmrtí sluší na nejbliţší 
přátele, a ţe jsou nuzitelé nebo násilníci chudých sirotků a vdov, kteří je od zboţí jejich mrtvých 
přátel  utiskují. Nebo říká Pán Bůh skrze Izaiáše v třetí kapitole: „Lid můj nuzitelé jejich loupili " A 
netoliko ti, kteří tak nuzí své lidi, ale i kněţí, jenţ navádí lidi, aby jim otcové, nechajíc dětí a přátel, 
své dědictví dávali. Toho se svatý Augustin varoval; proto říká v kázaní o ţivotě kněţském: 
„Kdokoliv chce, vydědí syna, dědicem učiní kostel, hledej jiného, jenţ by přijal, neţ Augustina." 
Věděl Augustin svatý, ţe hlas je dědiců v Pláči svatého Jeremiáše: „Dědictví naše obrátilo se k 
cizím." Ale toho hlasu nechtějí lakomci slyšet; nebo více si váţí tohoto světa zboţí neţli věčné 
spasení. Ale ty ne tak, pamatuj slovo Pána Jeţíše, jenţ řekl: „Lačný jsem byl a nedali jste mi jíst; 



ţíznil jsem a nedali jste mi pít; host jsem byl a nepřijeli jste mne; nahý a neoděli jste mne; nemocný 
a v ţaláři a nenavštívili jste mne: jděte ode mne, zlořečení, v oheň věčný, jenţ připraven je ďáblu a 
andělům jeho!" Na to mluví svatý Augustin říká: „Poněvadţ v oheň puštěn bude, který nedával 
věci své: kde se zdá, který chápal se cizího, puštěn má být? A poněvadţ s ďáblem hořet má, kdo 
nahého neoděl: kde se zdá hořet bude, jenţ loupil?" Toto ty pamatuj, měj na svém dosti, nehledej z 
úmrtí kořist, buď k chudým milosrdný, abys  došel milosrdenství. Také napomínám tě, aby kdyţ 
soudíš, peněz řečí nehonil, jako mnozí činí, ţe sprostná neboţátka pro jedno slovo ze sprostnosti 
řečené odsuzují o peníze a někdy i o hrdlo. Ale tu jest znamenat, ţe jiné je, kdyţ z neopatrnosti bez 
zlosti člověk promluví, a jiné, kdyţ ze zlosti ku pohanění pána nebo soudce. A to má moudrý 
soudce dobrotivě rozsuzovat, bez prchlivosti; mluvil-li by nepokorně, ale vsadit jeho v kládu, aby 
přišel k sobě a pokořil se; téţ urazil-li by koho aby utrpěl na ţivotě a straně dosti učinil podlé 
úmluvy a pánu aby se pokořil; pakli by zabil ze zlosti, peněz nemá pán brát, aby vraha propustil. A 
zdá mi se nejjistější strana, kdyţ pán poloţí peněţní pokutu, a kdo ji přestoupí, aby vzal tu pokutu 
a dal chudým nebo cestu opravil nebo na jiné dobré obrátil. Nebo tak by lakomství se ochránil, 
jehoţ se brzy neochrání, koho ty pokuty na sebe přitahují. Pohříchu, takový rád vidí, kdyţ jeho 
poddaní se přestupku dopustí; raduje se někdy z této sklizně jako lékař z rány a kněz ze smrti, aby 
pán vzal vinu, lékař za vyléčenou ránu a kněz dary.16 Ale ne tak člověk nelakomý, nebo k svému 
poţitku tělesnému nehledí. 
       Také kdyţ se ti podaří být domněvačem, kterému říkáte ubrmanem (tj.rozhodčím): kterou 
stranu uvidíš v právu, neutrhej jí, jedině aţ by ta strana přivolila; nebo někteří mají zvyk, ţe pravé 
strany utrhují a křivé přidají, a tak sami hřeší a stranu křivou v hřích větší zavedou, ţe přijmou cizí 
jako své, 
       Také udá-li se kdy soudit a víš o jedné straně, ţe je v právu, odsuď ihned a nenaléhej na 
domněvače nebo ubrmany, jako činí mnozí, nechtějí pravdu učinit: aneb jedné straně nepřejí aneb 
ţe nechtějí se pro pravdu zostudit aneb znuzí stranu chudší, aby se jí zastesklo a tak aby svého 
statku — zdarma  nebo za kus chleba — ustoupila neb své pravdy. A tak jsou  nadávce nebo 
nuzníci neb odstrkači proti Boţímu přikázaní. 
       Tyto věci, zdá mi se, běţí obecně mezi vladyky. Proto Tobě jsem napsal, aby ses uměl zpravit 
a jiné témuţ pro Pána Boha naučit, abys vzal věčnou odplatu za málo. Tomu Pán Jeţíš pomoz, 
poţehnaný na věky, amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VDOVĚ ŠLECHTIČNĚ PROTI TANCI A HRÁM 

       Prospěch ve všem dobrém a svaté skonání nechť ti dá milosrdný Spasitel, abys podle vůle 

jeho ţivá, s ním i na věky po smrti přebývala. 

       Paní urozená! Slyším, ţe své vdovství řádně vedeš, ale v tom nemáš opatrnost, ţe na svém 

zboţí her a tanců dopouštíš, jenţ je zjevné Boţího přikázaní přestoupení. Nebo ve hře cizí 

ţádají, zle nadávají, tepou se, někdy Bohu i svatým nadávají, nevěru sobě činí, dílo uţitečné 

meškají, svátků nesvětí a kdyţ prohrají, tak pánům svým i přátelům svým i rodičům kradou. A  

i na cestách proto loupí, lidi mordují věrné i jiné, a jsou-li sedláci, mnohdy dědiny a své 

hospodářství opustí a pryč běţí, aby volněji v kostky a v jiné hry hrajíc, ve dne i v nocí v 

krčmách leţeli. A z toho veliké škody jim samým i pánům jejich nebo dětem přicházejí. 

       Pakli tanečníci a tanečnice kdy tancují, svůj čas veškerý od Pána Boha propůjčený zle a 

nehodně stráví v hříších smrtelných mnohých proti přikázaní Boţímu mrhají, zvláště a nejvíce 

v neděli aneb v jiné svátky, v nichţ by se nejvíce měli pro své spasení ke všemu dobrému 

snaţně v náboţenství velikém připravovat, hříchů se vyhýbat, o Pánu Bohu sladce myslit a 

tělesného díla všeho, v němţ všední den se obírají, své spasení meškají, ponechat, slovo Boţí 

pilně slyšet, zboţně se modlit, k tělu Boţímu [a krvi] přistupovat. Tu pak tancujíc Boţí 

přikázaní přestupují, všechny hříchy rozličné smrtelné rodí a tak po cestě Antikristově chodí, 

nebo o své spasení v tanci nic nedbají, ale Pánu Bohu svému i jeho svatým se rouhají příkladem 

starým ţidovským ohavným. Jako o tom píše svatý Bernart říká: „Tanečníci a tanečnice Bohu, 

Pánu a Spasiteli svému, v tanci se porouhají. Nebo Kristus za ně pod trnovou korunou byl 

roztaţen a jednu nohu přes druhou poloţil — a oni pod věnci pyšnými ruce roztahují, nohy 

překládají, ne aby pokorně hříchů pozbyli, ale aby v lehkosti se pyšně ukázali." 

       Aj, kdo tu v tanci tancuje a dívá se nebo stojí je bez hříchu, kdo je s Bohem nebo bez Boha, 

vizme! Ano se tu pohříchu mnoho smrtelných, nýbrţ i němých hříchů děje, smilným, nečistým 

myšlením, frejováním, neřádným hleděním, řečí oplzlou, marnou a mnohou, údů dotýkáním, 

makáním, objímáním i jiným zlým pácháním. Tu je smíchu, svárů i křiků dost; tu pejchy, 

závist, hněv i jiné mnohé zlosti; tu ten čas je opuštění věcí lepších a dopuštění zlých, času 

zmaření, duší mnohých věčné zatracení; tu je ďábelské chytré pokušení a dívkám i pacholkům 

v srdci veliké zprznění. 

       Nebo z domu vyjdou, přijdou k tanci, nemají některých hříchů poznání, a domů se vrátí, i 

mají zlé myšlení, lenivé, tesklivé svého díla opatrování, těla svá ztroudí, roucho a střevíce 

derouce. Některý neb některá ztratí tu košilku bílou, t.j. panenství [nebo vdovství, manţelství], 

jenţ stojí za všeho světa zboţí a jíţ Bůh, jak říká svatý Jeroným, nemůţe navrátit, ačkoli je 

všemohoucí. Nebo téţ vdova i manţelka, jako panna, je zlou ţádostí velice naplněna, vrátí se 

domů od tance  a je na svém stavu poskvrněna. 

       Aj, vizme a znamenejme, co zlého tanečníkům a tanečnicím od tance přichází, jak jim k 

nebi přijít překáţí. Jak o tom Písmo svaté Starého Zákona ukazuje, Exodus (v) 24. kapitole, jak 

pro jeden tanec, jejţ jsou učinili před teletem, Boţí sluha Mojţíš způsobem Boţím kázal těm, 

kteříţ jsou netancovali, „aby kaţdý, opásal se mečem, bil bratra a bliţního svého... A tak zabili 

jich třicet tisíc." A poněvadţ tak mnoho hříchů v tanci se děje a skrze tanec ďábel tak mnoho 

duší sobě získává, sluší se křesťanům jeho se pilně varovat a kaţdému od něho utíkat. 

       Ale jistě toto jest znamenat, ţe řekl by snad někdo: ,Poněvadţ je tanec oučinek nebo 

sebrání takového velmi zlého a příčina hříchů mnohých, však pro to mnozí dávno i nyní rádi 

tancují anebo se tanci dívají: kterak je jich ďábel tak mnoho oslepil, ţe jedni řeknou: „Není 

hřích tancovat, nebo je to zvyk dávný a starý," a druzí říkají, ţe má tanec být, nebo se tak mají 



přátelé poznat a své děti k manţelství vydávat. A také říkají: „Však i kněţí tancují; kdyby to 

hřích byl, kněţí by netancovali, ani ţáci, ale tomu by bránili!" ' 

       Odpověď na to je taková: Tanec je hřích přetěţký a smrtelný před Bohem a jeho svatými, 

skutek velmi ohavný, dávno od mnohého Písma svatého potupený. A ţe mnozí lidé rádi tancují, 

to je tady: Nejprve, ţe kněţí zlí, zoufalí, smilní tancují, zlý příklad lidem prostým dávají, Pána 

Boha svého se nebojí, pravdy a spravedlnosti Boţí nemilují ani na ni dbají, na soudný den a na 

peklo horoucí nepamatují, ani o tom jiným nepoučeným říct nechtějí, nebo se jim zatracení více 

duší lidských neţli spasení líbí. Druhé: snad proto se děje, ţe páni světští, zákona a přikázaní 

Boţího nemilují, toho nezastavují a nebrání, nýbrţ v tom rozkoš a utěšení mají, a tak jsou 

všichni vespolek těmi ďábelskými tanci dávno přivyklými oslepeni. 

       Ach, přetěţké lidské mámení! Ach, nemoudré a hloupé takové oslepení! Ach, hanebné 

panské a jiných lidí úředních nedbání! Ach, přelenivé kněţské zmeškání! ţe tak lehce své i 

jiných duše váţí, které Pán Kristus přetěţce na kříţi svou předrahou krví vykoupil. Co k tomu 

říká, kdyţ z toho ze všeho Kristus bude v den soudný počet brát a na ně jejich hříšné svědomí s 

ďábly i se vším stvořením bude ţalovat a o pomstu jich křikem velikým bude volat? Aj, učení, 

slyšme a pilně znamenejme pánův světských i jejich úředníků zanedbání a mnohých kněţí, jak 

lidu světského podlé povinností svých nevarují. Někdy páni i jejich úředníci člověka některého 

snad chudého oběsit přikáţí, kdyţ snad pro nouzi svou kozu aneb krávu ukradne, a to je jeden 

hřích, jehoţ ihned náhle pomstí: ale tance  dopouštějí, v němţ se mnoţí zárodky hříchů a zlosti 

se dějí, v němţ jeden druhému dceru nebo sestru nebo ţenu uloudí nebo dívku zprzní, aţ i 

nezví. Ty jsou daleko lepší, draţší neţli všecky kozy, krávy i koně, ani která věc na všem světě 

nejdraţší. 

       Ţe pak páni kostky, také i jiné hry dopouštějí, činí to pro svůj zisk, aby jim platů a úroků 

přibývalo. Nebo se chudoby tělesné zde na světě, brzo pomíjející, bojí a Pánu Bohu svému 

úplně nedoufají ani věří, by on je milostivě smrti dochoval a tělesnou potřebu dal. Ale v tom ti 

jistí více se klamou, neţli sobě tím pomáhají. Nebo je to zjevná věc, ţe ti, jenţ nehrají, 

netancují, lépe se mějí a bohatší i šlechetnější bývají a více jsou takoví pilní díla svého i spíš 

pánu svému úroky a platy platí. Ale buď tak, ţe by kdo od kostek aneb od tanců zbohatl: i co by 

to jemu plátno bylo zboţí mít, kdyţ za to svou duši aneb ţeny i dětí ztratí? Jakoţ říká sám 

Spasitel ve čtení svatého Matouše v 13. kapitole:
 
 „Co je plátno člověku, aby všechen svět 

získal, ale své duši nedostatek způsobil?" A jiné o tom mnohé písma slýcháme, ţe „zle 

dobytého zboţí dědic třetí nedědí", nýbrţ i to sami vidíme, ţe ten sám zlý dobývač zboţí ani 

jeho děti často nedlouho poţívají takového zboţí: neb snad Boţím dopuštěním hlavy slamují, 

zbití, stínání, oběšeni bývají, snad jim zlodějové poberou, snad jim oheň hromový aneb jiný 

spálí, snad proto náhlou smrtí a němí bez zpovědi a bez přijímání těla [a krve Boţí] umírají. 

       Ach, přehrozná a přetěţká také odtucha, ach, přebídné jejich starosti, jimiţ v tomto světě 

tak svůj ţivot dokonávají v marnosti! Potom poznají, potom své oči protřou, kdyţ duše jejich z 

těla vyskočí. 

       Proto tyto věci tak pověděné poznej, paní milá a vdovo Boţí, ať Pán Bůh zde i po smrti na 

Tebe nepřipustí zatracení, ďábelské moci a bíd všech duchovních i tělesných! Ať Tě zbaví i 

chrání škod a ať Tobě řekne při smrti Tvé: ,,Má milá choti, pojď ke mně do nebes, ať dám 

věčnou radost" a odejme od Tebe zatracených ţalost, ať se Tvá všechna dobrá vůle naplní a 

ţádost! Zastav hry, tance na svém zboţí, Pán Bůh Tě tudy zde na světě ve všem dobrém 

rozmnoţí. Zastav, coţ na Tobě je, všecky marnosti, a dá Tobě Pán Bůh s Tvými se všemi 

nebeskou radost, amen. 
 

 

 

 

 



NEJMENOVANÉMU KNĚZI 

Asi 1412. 
       Spaseni od Pána Jeţíše Krista, mimo něj „jiného základu nikdo nemůţe poloţit"

1
 protoţe 

on je „alfa i omega, začátek i konec "  našeho vykoupení i blaţenosti, on je skála, jeţto o sobě 

praví: „Na této skále vzdělám církev svou," to je počet předurčených, a proto „brány pekelné", 

to je pokušení těla, světa i ďábla, „jí nepřemohou" nakonec. „Zaloţena je totiţ na skále pevné , 

Kristu samém, vírou, nadějí a láskou. Ten pak staví na Kristu, kdo „přichází ke Kristu a slyší 

řeči jeho a je činí". Dosvědčuje to sám  Kristus, řka u Lukáše v kapitole 6; ,,Co mi říkáte ,Pane' 

a ,Pane', a nečiníte, coţ pravím?! Kaţdý, kdoţ přichází ke mně a slyší řeči mé a je činí, ukáţi 

vám, komu jest podoben. Podoben jest" praví „člověku dům stavějícímu, jenţ kopal do hloubky 

a poloţil základ na skálu." 

       Ejhle, stavění na skále, hluboké kopání víry, naděje a lásky v Kristu, aby kaţdý věrou 

přišel, v naději slyšel a v lásce činil řeč Pána našeho Jezu Krista. Tak totiţ zakládá na té skále 

dům duchovní, klada víru jako podlahu a vyzdvihuje naději podle čtyř zdí, aby naděje, jak  

doufá  v své předurčení, stála od východu a naděje, jíţ doufá v své nasycení, stála od západu a 

naděje, jíţ doufá, ţe je v milosti, stála na jihu  a naděje, jíţ doufá, ţe ujde zatracení při 

posledním soudu, stála se strany severní. 

       První zeď je tedy naděje v předurčení proti přesvědčení, druhá zeď je naděje v blízkosti 

smrti vyzdviţená k poslednímu nasycení, třetí zeď je naděje v milost, která oblaţuje, čtvrtá zeď 

je naděje v konečné přijetí do vlasti nebeské. 

       Vyzdvihne pak střechu na těchto čtyřech zdech ten, kdo pro Krista a v Kristu z 

nejvnitřnější lásky zachovává všechna přikázání Pána Jeţíše Krista. Střecha jest tedy „láska, jeţ 

přikrývá mnoţství hříchů". Ejhle, Kristus, základ víry, naděje a lásky, a tak všeho dobrého. 

       A na tom základě staví zlato ten, kdo čistým srdcem rozsévá nauku boţství a nebešťanů ke 

vzdělání církve. S t ř í b r o  staví ten, kdo čistým srdcem seje nauku člověčenství Kristova a 

tvorstva, jíţ se stoupá k lásce a známosti Boţí. D r a h é  kameny dále staví ten, kdo čistým 

srdcem vyučuje pravdám a ctnostem duši zdobícím; a kdokoli v tom setrvá do konce, mzdu 

obdrţí ihned po smrti, protoţe ten, úplně jsa obrácen ke Kristu, unikne ohni očistce. Dříví staví 

ten, kdo jsa v milosti dopouští se větších hříchů, všedních; seno, kdo všedních prostředních; 

slámu, kdo nejmenších. Anebo d ř í v í m  se rozumí láska k věcem časným, s e n e m  láska 

tělesná, s l á m o u  láska marné slávy — vţdy rozumějíc, ţe jde o hříchy všední — takţe by 

dříví hořelo nejdéle, protoţe se připravuje nejvíce z věcí pozemských, seno tělesné prostředně, 

ale sláma, pomíjivá světská sláva, nejrychleji. 

       Ejhle, dílo kaţdého, kdo tak staví, shoří, to jest on místa díla, „ale sám spasen bude, avšak 

tak jako skrze oheň" očistce. 

       K tomu místu, kde praví Spasitel: „Budiţ řeč vaše: ano, ano, ne, ne," věz, ţe podle Filosofa
 
 

a svatého Augustina „je pravda, ţe jest, co jest, nebo ţe není, co není". Kdyţ pak praví Spasitel 

„Budiţ řeč vaše: ano, ano", přeje si, aby kladná pravda byla tvrzena bez přísahy. Táţe-li se mne 

někdo na příklad: „Jest Bůh trojjediný?", mám odpovědět: „Jest." Podobně na otázku: „Je 

pravda, ţe jsi zhřešil?", mám odpovědět: „Jest." A kdyţ praví Spasitel „Budiţ vaše řeč ne, ne", 

přeje si, aby záporná pravda byla potvrzena záporně. Táţe-li se mne někdo na příklad: „Není 

Bůh zlý?", mám říci: „Není." Podobně zeptá-li se „Nejsi ty vinen skutkem?", jestliţe vím, ţe 

tomu tak jest, ţe nejsem vinen skutkem, mám říci: „Nejsem." 

       Jasný je tedy úmysl Kristův, aby byla pravda tvrzena bez přísahy a nepravda popírána bez 

přísahy, protoţe „co nad to jest, od zlého jest".
 
Augustin praví: „Mluvil Pán o přísaze, kdeţ 



chtěl, abychom rozuměli, ţe sama přísaha od  zlého jest. Jestliţe bys byl od jiného vyzván, jeho 

zlé jest,  ţe přísaháš,  ne   tvé,  a jest to vlastně obecné zlé pokolení lidského, ţe srdcí i svých 

nemůţeme vidět. Neboť kdybychom svá srdce viděli, komu bychom přísahali, vyţadovala  by 

se na nás přísaha, kdyţ by se okem vidělo samo myšlení bliţního?" To Augustin. 

       Ejhle, ukazuje, ţe přísaha jest od zlého, jeţ je nevědomost. Kdyţ tedy kdo nedovoleně 

přísahá, tu jest od zlého, to jest od zloby přísahajícího a od zla nevědomosti toho, jemuţ se 

přísahá. Kdyţ však kdo dobře přísahá k potvrzení pravdy, jako Kristus a jeho apoštol
 
 tu přísaha 

není od zla přísahajícího, nýbrţ od zla nevědomosti těch, kterým se přísahá. 

       V Kristu tedy nebylo ano i ne, to jest tvrzení i popírání téţe věci, protoţe tehdy by byla v 

jeho ústech shledána leţ, coţ není pravda, jeţto praví Petr: „Jenţ neučinil hříchu, aniţ v ústech 

jeho byla nalezena leţ." Tedy kdo, znaje pravdu, říká „ne", popírá pravdu-, kdo však, znaje, ţe 

se říká nepravda, praví „ano", tvrdí nepravdu. Ale ne tak Kristus. Ačkoli tedy Kristus řekl 

sloveso podmětné ,jest a to příslovce ,ne, přece v ústech jeho nebylo ,ano' i ,ne', to jest tvrzení a 

popírání o téţe věci. 

       O onom výroku u Lukáše 19: „Nepřátele téţ přiveďte a pobijte přede mnou" se mi zdá, ţe 

ti nepřátelé Krista člověka, který nyní „odešel do končiny vzdálené", jsou všichni předvedení, 

kteří nakonec odepřou, aby Kristus kraloval nad nimi. Ti mají být přivedeni v den soudu a 

pobiti mečem slova Boţího, totiţ: „Jděte, zlořečení, do ohně věčného," v němţ vás zhltí smrt 

zatracení. 

       O půhonu neumím poradit, leda aby Váš pán s pomocí jiných poţádal pana biskupa, aby 

Vás zprostil, anebo abyste se dostavil pod zárukou, protoţe jinak Vás dá do klatby a bude stíhat 

a nikde nebudete moci v diecési obstáti. 
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