
PETR CHEI-ČlcrÝ

Chelčický je po Husovi nejvýznamnější spisovatel husitské doby. Literárně
byl činný v době revolučních bojů i v letech polipanské reakce a jako samorostlý
myslitel, nezatižený školskou učeností, vyrovnával se po svém se soudobým spole.
čenským zíizenim i s otázkou války. Ve svém literárním dÍle vyjádřil myšlení
a cítění selského lidu, kterému válečné útrapy nepřinesly toužené osvobození,
a tímto postojem tvoří jeho vrcholná díla, napsaná po rozbití revolučního hnutí,
jakýsi epilog revoluce viděné zdo|a, z pozic lidu. Na rlruhé straně se však jeho učení
stalo základem dalšího vývoje jako ideové východisko jednoty bratrské.

o životě Chelčického se zatím nepodařilo zjistit o mnoho vice, neŽ se dá vyčíst
z jeho spisů. Narodil se kolem r. 1390 a zemřel pravděpodobně koncem padesátých
let 15. století. Byl asi svobodným sedlákem v jihočeské vsi Chelčicích a tam žil
téměř celý život. Neprošel patrně vyšším školním vzděláním (sám připomíná
v Replice proti Biskrrpcovi svou malou znalost latiny) a neměl možnost seznámit se
v plném rozsahu se základními díly tradiční i reformní teologie své doby. Při
výbuchu revolučního hnutí byl v Praze a zde se stýkal s představiteli husitství;
to mu do jisté míry nahradilo stuďium latinské naučné literatury. Nedostatek škol.
ského vzdělání vedl Chelčického k tomu, že přistupoval k řešení sociálních i nábo-
ženských otázek s myšlenkovou originalitou a s důsledností prostého rozumu.
Vypracova| si tak svéráznou pracovní metodu, nezávislou na ustálené tradici doka-
zování svě<lectvími církevních autorit; omezovala se v podstatě na autoritu
Písma, známého širokým vrstvám.

První počátek literární tvorby Petra Chelčického je třeba klást do období
jeho pobytu v Praze (1419). Pro první období jeho spisovatelské činnosti je charak-
teristické vyrovnávání s díly i názory současníků, ať již strany pražské, nebo strany
táborské. Jeho literární dílo rostlo tedy vlastně z polemiky a mělo polemický ráz.
Tak jeho první spisek,o boji duchouní'm, vznikl ze sporu s Jakoubkem ze Stříbra
o právo na spravedlivou válku; Chelčický je odmítá. Spisek napsal Chelčický aŽ po
odchodu z Prahy (1421). Styk se svými přáteli a odpůrci neztratil Chelčický ani po
návratu do Chelčic (vyhledal jej zde např. Martin Húska-Loquis, Markold ze
Zbraslavic, Jan z Příbramě i Jan Rokycana) a z tohoto styku vznikala další díla'
traktát o ctrkuí suaté (po r. 142|), vyslovujicí jeho názory na původ a organizaci
církve, a pojednáni o troiím lťdu (asi r.1425), rozbírající kriticky uspořádánÍ fetrdální
společnosti, její rozdělení na pány, kněze a lid.Tento spisekje z prvních traktátů nej-
důležitější svým požadavkem rovnosti lidí. Tvorba Chelčického však polemicky na-
vazovala i na domácí tradici náboženskovýchovných tlěl v národním jazyce. Zestar-
ších auto-rů poutal Chelčického zvlášt Tomáš ze Stítného. Z jeho spisů samostatně
vzdělal Reěi besední; přepracování je zároveň kritikou názorů Stítného' nebot
Chelčický vynechával z předlohy výklady' s nimiž nesouhlasil, popř. na jejich místo
vkládal své vlastní názory (např. na ctěni svatýclr, na očistec, na vykořistování
obecného lidu vyššími stavy). Charakter polemický mají také spisky věnované
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otázkám bolrosiovirÝrn a nrorá]ním, podnicené Spory s teologem táborů l\'Íikulášem
Risku1rcerlr (o tčle božím, 1422; Replika proti Biskupcovi, kolem 1425) a s hlavotr
utrakvisticlré cÍrkve Janem Rokycarrorr; s ním cliskutoval t'e spisku Repli l<a proti
Rokycanor.i (1433-143,l) zcjména o poclrybném prospěclru, který plyne liclu z půso-
bení učenÝch teologů, a o víře v očisbec. V tomto l-r1rise sc však zároveřr r'yhrarri l
rozdíl tnezi názory Che,lčiclrého a rnltrvčíclr husitslrých stran v otázce euchar-istie,
tj. tčlesné přítornnosti I{ristovy v o]tářnÍ svátosti. Clrelčického stanovisko nepři-
pouštělo možnost, aby řešení této otťtzky bylo podnětern k věroučnému sblíŽení
s řínrskou církví, jak tomrr bylcr rr konzervativrrí praŽské strany. Z těchto sporů
a vyrovnávání s názory přátel i protivníků se formoval světový názor Cht.lčického.
Nenréně významnou úlohu pro jeho utváření však mě] těsný vztah k denní venkov-
ské skutečnosti, která Chelčického obklopovala a pod jejinž vlivenr se stal nrluvčínl
venkovského lidu. To je patrné y Posttle, která uzavjrá první období jeh<l tvorby
přinášejíc souhrn, i když prozatím ještě nikoli systém je}ro názorů.

PoráŽka revolučního hnutí a rrzavření kompaktát tvoří přelom v díle Chelčic-
kého. Hluboké zklamání se odrazilo v drobných traktátech druhého období jeho
tvorby. Často se zdá,žev nich promítá Chelčický do vize rozvrácené církve a společ-
nosti zklamání z výsledlrů revoluce' Nejvýraznějšínr dílem tohoto mysticizrrjÍcího
a vizionářského období je dvojí traktát o šelmě a obrazu jeiíem(1433)s nejostřejší
kritikou viádnoucí vrstvy.

K novému tvůrčímu činu dospívá pak Chelčiclrý až v letech čtyřicátých' kdy
vrc]rolícelé jeho dílo rozsáhlým spisem Siel uíerg, syntetizujícím názory Chelčické.
ho na církev a společnost, zejména z hlediska spravedlivého uspořádání prostých
vztalrů mezi lidmi. V závěrečném období své tvorby se Chelčický vracel téŽ k formě
drobných traktátů určených často konkrétním a<lresátům. Na rozdíl od svých
počátků se však jiŽ nestaví do úlohy odpůrce, nýbrŽ učitele; píše lrlavně pro členy
vznilrající jednoty bratrské, která se kolem něho již po řadu let formova]a. Přesto
však ani nyní nemizí z prací Chelčického polemický tón docela, jak ukazují např.
traktáty Řeč sv. Pavla o starém člověku nebo o staré a nové víře a o obcování
svatých.

Jako spisovatel vzdá]ený pražského centra a nezatížený tradiční učenost,í
vypracoval si Chelčický svérázný styl. .Ieho výraz, prosycený biblickými citáty,
není vybroušený a postrádá lehkosti. Chelčický rád kupí své představy do slrluků
a jeho věta, nemající úměrně členěnr,u stavbu, je 1lřetížená aŽ do ne1lřeh]ednosti.
Fřesto však projev Chelčického, nenucený a nevyunrťllkovaný, je dobře srozumitel-
ňý. Po stránce ideové si ceníme toho, Že Chelčický ciovedl odhalit příčinu bídy
selského ]idu a neúprosně kritizoval nespravediivost soudobého společenského
řádtr; jeho s]abina však byla v tom, Že odnrítl spravedlivý' ,,tělesný boj.., který
jedirrý mohl vést k rozřešení společenských rozporri.

o BoJ I  DUCFIovNÍM

Toto první dílo Chelčiclrého vzniklo t, |42| ze sporu s mistrem Jakoubkem ze
Stříbra o právo na spravedlivou válku. Chelčický vychází z bible jako z nejvyšší
autority a důsledně se staví na stanovisko rryjádřené v přikázání ,,Nezabiješ..;
odmítá jakoukoliv válku a připouští jen ,,duchovní boj.., tj. boj proti ďábelskému
pokušení. Traktát byl velmi závaŽný v době, kdy se stala přední otázkou dne obrana
českého státu proti Zikmundovi, protoŽe vlastně odsuzoval revoluční praxi a hlásal
trpnost. I kdyŽ jde o literární prvotinu, jeví se zde Chelčický již jako autor důsled-
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