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rozprášena a na útěk obrácena, kolikrát byla zahnána a na hlavu poražena
od nepočetných vesnických bojovníků k nemalé tvé škodě a hanbě? Zá-
sluhu o to vše nepřipisujeme však sobě, ale bohu jako původci všeho toho
a vítěznému vojevůdci; jeho pravdě ze všech sil sloužime, kdežto vy proti
ní bojujete a nedůstojně se jí protivíte. Bůh, který vládne nebem i zemí, je
naším svědkem, že nevedeme války ve svém zájmu, ani že se ti neproti-
víme ze zpupnosti, ze ziskuchtivosti nebo z nějaké zaslepenosti. Zapřísahám
tě, učiň tento pokus a zkouškou se přesvědč: změň své smýšleni a toto pře-
slavné kráIovství bude tvé; změň svou vůli, dej svobodu pravdě a tvá bude
obec pražská a český nárotl. Přislib nám spravedlnost, a budeš míL v krá-
lovství plný zdar; slib, že budeš věrně slouŽit pánu bohu a jeho zákonu,
a rny jsme hotovi věrně tě poslouchat. Hle, před tvářÍ boži a v duchu Kris-
tově ti nabízíme spravedlnost v duchu práva i dokonalé mravnosti a upřim-
ně si přejeme sloužit ti jako pánu. Je to všecko zcela lehce dosažitelné,
uznášJi za vhodné tak učinit; bude to však ve]mi těŽké, jestliže odmítneš.
Neboť beze vši pochyby _ nepřijmešJi tuto nabÍdku _ je to pravda, která
nade vším zvitězi.

i5 trium|oual jsí. nad pohang: triumfenr Payne asi záměrně nazývá poráŽku,
kterou Ziknrund utnpěl od sultána Bajazida v září 1396 jako vůdce křižové výpravy
západoevropského rytířstva proti Turkům _ 87 obec pražskti a český ruirod: Praha
by|a za husitství považována za hlavu království, proto je její stancrvisko zvlášÍ
zdůrazňováno

JAN  l lOKYCANA

l{istr Jan Rokycana (před r. |397-|471) byl oÍiciálním mluvčím praŽské strany.
Narodil se jako syn kováře v Rokycanech. Za studií v Praze mčl na něj silný vliv
Jakoubek ze Stříbra. Roku 1415 se Rokycana stal bakalářem, t."l.427 byl vysvěcen
na kněze a ustanoven farářem v Týnském chrámu, kde působil j iŽ od r. 1425 jako
kazatel. Po smrti Jakoubka ze Stříbra se stal generálním vikářem praŽskélro arci-
biskupství a r. 1435 arcibiskupem. TéhoŽ roku byl rektorem university. Zikmund
jej donutil po svém nastoupení k odchodu z Prahy Qa3\; návrat mu umoŽnil až
Jiří z Poděbrad (1448), s nímž Rokycana politicky těsně spolupracoval. Jako stou-
penec vladařského plogramu krále Jiřího byl často napadán odpůrci z řad katolické
reakce i od radikálních skupin.

Rokycanova literárnÍ činnost obsáhla především kazatelskou prózu, at, již
máme na mysli Postilu založenou na týnských kázáních (u níŽ se však nedá s urči-
tostí rozpoznat, co je dílem Rokycany samého a co přidali pozdější opisovači), nebo
Yýkladg na euangelium Lukašouo a Janouo. K nim se připojují různé projevy na
kněžských shromážděních a hádáních a četné listy (např. korespondence s Petrem
Chelčickým).

Vybraný úryvek zVýkladu na Lukášovo evangelium ukazuje' žetaké pražskou
stranu znepokojovala sociální otázka a že se Rokycana snaŽil ji řešit,ovšem cestou
mravní obrody při udržení existujícího společenského řádu, což je typické pro
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celou pražskou stranu. Také druhá ukázka - z Výkladu na Jarrovo evangelium - je
zajímavá tim, že osvětluje Rokycanovy sociální názory.

obě ukázky jsou výrazné i po stylistické stránce. Některé výrazové prostředky
(řečnické otázky, zvoláni atd.) ukazují přímo na to, že text úzce souvisí s mluveným
projevem, v němŽ je třeba vidět podstatrr i vrchol Rokycanova slovesného umění.
Jako řečník strhoval po dlouhá léta davy pos}uchačů v Týnském chrámtr. Své řeč-
nické nadání projevil i na mezinárodním fóru při basilejském koncilu.

v ÝKLAD  NA  LUKÁŠovo  EVANGEL IUM

I vece Petr: ,,Ajn my opustili sme všecky věci a šli sme po tobě... A on
vece jemu: ,,Žá'dny nenie, jenž by opustil duom anebo starosty své nebo
bratřie nebo Ženu aneb syny pro královstvie božie a nevzal mnoho viece
v tomto času ... Život věčný... I pojal Ježíš dvanáste učedlníkóv a vece jim:

,,Aj,vstupujeme do Jerusaléma...,, (až dotud:) a nerozumiechu o těch vě-
cech, kteréž praveny biechu.

Když pán položil veliké nebezpečenstvie při zboži, Že těžko bohatý
spasen bude, snáze veltrlúd projde skrze jehelnie uši, a lidé to slyšiece
ulekli se řkúce: ,,Kto spasen bude?.. A on die, že to, což jest u lidí nepo-
dobné, Že jest u boha podobné, žekdyž budú mieti pomoc od boha a řádně
se budú mieti, že jest to podobné u hoha. A svatý Petr ulek se i die: o,MY
opustili sme všecky věci a šli sme po toběo.. již tuto klade odplatu chudoby,
Že když pro královstvie božie opusti časné věci, že zde mnoho viece vezme
a potom živob věčný.

A dotýká té chudoby,kteráŽ v první cierkvi svaté byla, a by byla ta
chudotra velmi Zchopná, že jediné jich povolal, hned šli, všecko opustivše.
To jedno, že všecko opustili, druhé, že šli po něm. Které jest větčie: všecko-li
opustiti pro něho, čili jeho rrásledovati? Větčie jest jeho následovati. Jakož
die Ecclesiasticus, že jest veliké chvály, ktož následuje pána. Neb ač by již
šel do kláštera anebo na púšt, opustě všecky věci, a jestliže by Krista ne-
následoval, všecko darmo a zmařeno! Ale člověk, maje zbožie, a neopustí
jeho, muož pro to spasen býti. Neb, jakoŽ stojí v Mat., kdyŽ řekli: ,,My sme
opustili všecko a šli sme po tobě,.. a on jim předložil to ,,vy ste následo-
vali,.. a potom tepruv odplatu poloŽil. ProtoŽ ktož |ezu do klášteróv a ne-
následují jeho v skutciech a v mraviech, všecko darmo a zmařeno, ješto
nedbají se učiti jeho zákonu, ješto jest to učenie najlepšie a pilnějie by se
měl člověk jemu učiti a viece než kterému řemeslu. A když toho zanedbají
a jiného sú pilnější, již ten kaŽdý zle stojí. A to jest ďáblova pilná starost,
Že hledí, kdež muož, aby ten zákon vytrhl z srdcí lidských. Jakož die svatý
Pavel: ,,Buoh tohoto světa oslepil srdce nevěrných, aby jim nesvietilo
čtenie pokoje...

A znamenaj dvoje opuštěnie: jedno v Žádosti a druhé v skutku. Ale
opuštěnie v žádosti, to jest kaŽdému zapověděno pod věčným zatracením,
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aby tak opustil duom, Ženu, děti, Že v čem by překážely k spasení a táhly
tě od boha, aby je v Žádosti opustil, jich nenásleduje, ale aby je v nenávisti
měl. Nebo Kris|us sám ř'ekl: ,,Ač kto chce přijíti po mně a nebude nenávi-
děti otce svého i matky i bratří, nemuož býti křesťanem..o Neb die, aby
i těIo své v nerrávisti rněl. Tak vida, arro {'ělo překážie pokušeními' a on se
hněvá na ně stýště sobě, již terr netrávidí tělo své. TéŽ zbožie: hyn nrá někto
kupečstvie, anebo moha kupčiti, a neŽ by oklamzrl svého bliŽnieho, radši
nechá toho kupečstvie a opustí - již ten zapierá.

Druhé opuštěnie jest v skutku, ale k tomu ne kaŽdý jest zavázán, než
mnišie, jeptišky a kněžie, ješto pro dokonalejší Živnost svět opúštěji, Yiziž
pak ty kněžie, ješto se otdávajÍ k rolém a jsú jako jiní hospodáři, téŽ mni-
šie, ješto se s forberky strojie a již svět opustivše, též panny, odclané bohu,
tiepati se po kupečstvích a jezditi; ancbo rnnišie a jeptišky' ješto ty věci
loutečné připravují, čepce, rrrkavičky, klíčníky _ to by vše nemělo býti.

,,A' žádný nenie, jenž by opustil ot,ce, Ženu, bratřie pro královstvie
božie... Svatý Matúš die ,,pro jméno mé.., svatý Marek die ,,pro čtenie
svaté... Neb sú nejednú bývali mudrci, jenž sú opúštěli zbožie pro múdrosti
tělesné a pro uměnie, ancbo mnich, ješto nechá světa, pro pecnec věčný dá
se do kláštera. Ale on chce, aby opustil ty věci, die ,,pro jméno mé..; a to
jest opustiti svět pro jméno božie, to jestprosvé spasenie anebo pro zprávu
jeho. A ktoŽ to učiní, žádný nenie, aby zde odplaty nevzal a potom v nebi
věčné. Protož lidé' když kde znamenají dary božie a zprávu a jdú tam rádi,
nebudú bez odplaty. Jako Maria, slyšiec od anděla, že jest v AIžbětě siemě
milosti tložie, šla tam k ni, též teď apoštolé opustili všecky věci a šli po
něm. BýváJi pak zpět' že žák, opustě mošnu s partékami, iběži, aby kněž.
stvie došel a dobré bydlo měl' již tu zle jest.

A die sv. Marek: ,,Ktož opustí duom neb rolí pro mě, že stokrát viece
vezme zde.,, Zda|ižlly zde sLo domóv vzal'zato, že jeden opustil? Nic. Ale
ktoŽ má jednu milost boži|íbeznú, jest ta větčie' neŽby zde sto domóv měl
a mnohá zbožie. Neb člověk' kdyŽ zde ujímá tělu neb statku' tehdy vdycky
za to za kaŽdé velikú odplatu vezme. A druhé, opustí-li kto přátely, kteŤíž
by tě chtěli táhnúti od boha, a ty je opustíš, budeš mieti přátely všecky
volené v cierkvi svaté. Jakož die Actuum, že ,,bieše věřících jedno srdce.o,
a svatý Pavel o těch die:,,Jako nic nemajíce, a všemi věcmi vládnúce... TéŽ
o ženě: Někto, moha tělu povoliti, a nechce pro odplatu věčnú. Již ten ženu
opúštie, když se zdržuje pro své spasenie. A kdyŽ by se pak oba svolila,
muž s ženú, aby tak do smrti v čistotě stáli ' již by to bylo bohu milejšie,
neŽ by dvanáste dobrých synóv urodili a zplodili. Ale k tomu Žádný nechvá-
taj, leč se dobře zkusí.

Ale že orr, pán, zde divné dary dává, iako mnohým předvěděným ku
peklu hned zde dává psotu, biedu, Že se jim zde peklo počíná a potorrt
věčně, Léž zase svý-m voleným dává zde něiakú divnú svobodu v duši, že
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se Irebojie králuov ani těch lidí, Že pi.ed nimi svobodně m]uvie. Jako někdy
to dával apoštolóm, že jim to zde dává, a potom věčnú radost.

A svatý Marek die: ,,opustíJi kto s protivenstvím, že opustÍ duom,
ženu, Ioli,,. takŽe, co naň lruoh dopustí, mile trpi, a pakli toho nenie, ale
sám sobě protivenstvie činí, tvrdě léhaje, přimršl,ě sobě ráno vstana, již
takový za to ve]iké bude odplaty před bolrem.

YizmeŽ již pak páté, co slušie k nábožnénru obieranÍ s bohern, jeho
umučenie, neb to zapaluje ke všemu dobrému. I die: ,,Aj, vstupujeme do
Jerusaléma. A syn člověka bude clán v Tuce pohanóm eLc... od počátka
světa chtěl tomu milý buoho aby se vdycky dála pamáLka umučenie Kris-
tova, hned počtúc od Ábele, kterýž beránky obětova], Abralrám a jiní,
potom Žiaímkáza|zabiti beránky, když měli jíti z Ejipta, a krví podvoje
zmazati, vše tiem chtě, aby byla památka umučenie Kristova. A potom
sám u Veliký čtvrtek ráčil jiesti toho beránka a trr již zavííett ráčil všecky
oběti Starého zákona. A vydal nám tu obět, jenž zavÍela všecky oběti
Starého zákona. A v ní, v té oběti, nrtlož ncsmierně viec a lép pamatováno
býti jeho umučenie než v oněclr obětech, neb on tu obět ostavil najviec pro
památku svého umučenie. A protož, když lidé jedie jeho t,ělo pro památku
jeho umučenie, velmi milo jest to milému bohu. Nebo, jest-li co úŽitečné,
to jest to, aby s lítostí v srdci náboŽně obieral se s božím umučením.

A toto třetie vezmi před oči při památce jeho umučenie: važ jeho práci
velikú, kterúž jest vedl, druhé jeho veliké potupenie a zavrženie pro tě
a třetie jeho velikú bolesto neb toť velmi hýbá člověkem a dává skrúšenie
v srdci, když se rozpomíná, co jest tvój pán pro tě trpěl. A rádJi by, aby tě
slyšal rra modlitbách milý buolr, prosiž pro umučenie syna jeho, Jtžíše
Krista, neb to velmi hýbá bohem otcern. A k<iyž si v zámutku, rád-li by
měl potěšenie, pohlediž na něho. Vida, kte,raké sú jemu úkory činili, ano
i o jeho sukni losovali - veliká křivda! _ virla to, vzbudiŽ se k trpělivosti.
A viz, na smrti že jeho umučenie již bude poslednie útočiště.

A die, že pojal je súkromie. Neb nenie to každému dáno, aby urněI živě
pamatovati jeho umučenie. Neb die svatý Pavel: ,,Mnohým bláznovstvie
jeho umučenie,..Že je zab|áznovstvie pokládali. Avaž tak jeho umučenie,
že netoliko byť tu měl trpěti u Veliký čtvrtek a pátek, ale celý jeho život
vdy byl v bolesti, Že jest řiekal: ,,Zlé polrolenie, přer'rácené, i dokad s vámi
budu?.. Tak Že jest on chvátal, aby spieše přišla ta smrt, jeho, a některalr
rovnaje, Že ta smrt jeho byla jemu jako otlvlaženie. Nebo, když scm přišel
na svět, žádného nenalezl, kde by měl odpočinutie, než bylo jemu náramně
těžko na hřiechy hleděti, že Žádaje smrti řiekal, maje již té noci trpěti:
,,S Žádostí žádal sem jiesti tohoto beránka s vámi, než bych trpěl... A z té
žádosti řekl Jidášovi: ,,Co činíš, čiň spieše...

A die: ,,Syn člověka,.. to miení panny Marie. Neb byl jest on ná.
ramně ušlechtilého přirozenie, neb on jest hyl orl věčnosti rr boha otce vedlé

95

100

105

1 1 0

1 1 5

-L---

69



boŽstvie. A že jest to těIo v Životě drahé panny duchem svatým stvořeno,
i bylcr náramně ušlechtilé a bylo 3.emu těžko trpěti a hleděti na ty lidské

12o nepravosti. I Žád'a| smrti, neb byl náramně tršlechtilých očí i těžko bylo
jemu hleděti na hřiechy.

A Že tuto vypravuje jako po zrnll, že bude zrazen, tnrskán' políčkován,
plván, neb on hned věděl od počátku každú ránu, každý políček, každé vy-
chrknutie na něho, všecko jest on to věděl od počátku, věděl, kterak jeho

125 hanebně obnažie, věděl, kterak se jemu budú posmievati' a tak rozjímaj
i korunu jeho až i do duše puštěnie, že jest on to vše od počátku věděl.

A die: ,,A oni sú nerozuměli tomu... Pro velikú milost, kterúŽ sú měli
k němu, nerozuměli, neb mněli' by jim něco mluvil v podobenství. I bylo
jim to zastřeno pro milost velikú, ač jirn i zjevně mluvil. A Žiaóm, tayŽ

130 jediné řekl: ,,Když povýšen bude syn člověka,.. a oni hned srozuměli a řekli
hned: ,,My sme slyšeli, že Kristus zóstává na věky... Neb měli k němu zá-
vist, ihned z nějakého dómyslu mluvili, neb kdeŽ k komu závist od koho
zajde, málot něco napovie, hned se viec vtipuje: ,,Totoť rniení tú řečí.. -
a to činí závisL.

1n': Lul<. 1E' 28-34 _ 7 po tobě zatebou - 2 starostg rodiče - 7 přÍ zboží při ma-
jeLku - 9 nepodobné nepravdě1rodobné

15 a bg a že _ 76 zchopnd mocná; jediné jen, sotva - L9 Ecclesiastťcus.. Sir. 23,
34 -22-23: Mat. 19, 27 - 30-31 : 2 Kor. 4, 4

32 znamenai povšimni si - 33 zapooěděno rozkžv'áno - 36-37: Luk. 14,26 - 37-38
abg i těIo sué v nend,uisti měI: srov. Efez. 5,29 a Mat. 6, 25 al.; ano jak _ 39 sÍýšÍď
soĎástýskaje si ' naříkaje; hgn|arn, tamhle

43 žiunost život, Živobyti _ 44 ješto se otdáuají k rolém kteří pracují na polích *
45 iešlo se s |orberkg slroiťe kteří se zabývají pracemi na statcích (forberk svobodný
statek) - 46 tiepati se po kupečstuÍch honiti se po obchodech . 47 loutečné hračkářské,
titěrné (tj. pro oblékání Žen); klíčníkg kličky' stuŽky

49: Mat. 79,29 _ 49-50: Mk 10' 29 _ 51 pecnec pecen' bochník (chleba) _ 53 pro
zpróuu pro naučení - 55 znamenaiÍ vidí - 56 AIžběIa.. manŽelka kněze Zachariáše,
rnatka Jana Křtitele - 58 zpět naopak; ,žrÍk student teologie, klerik; s partélcami
s krajíci

60-61: podle Mk 10' 29-30 - 63 uiímd ubírá, činí ujma; udgcky vždycky - 66
volené vyvolené (k spasen|); Actuum (lat.) v Skutcích apoštolských; cit. Skutk. 4, 32-
67: 2 Kor. 6' 10 - 68 a nechce ale nechce _ 69 kdgž bg se pak obasuolíIa (duál) kdyby
se potom oba dohodli - 70 abg slrÍ/Í aby setrvávali _ 72 leč se dobře zkusí než se
dobře vyzkouši

73 diutté zázračné, podivuhodné _73-74 předoěděnýmku peklu předem určeným
k zatracení _ 74 psotu nouzi, trápení _ 78-79: Mk 10, 30 - 79 mile ráď, ochotně - 80
přimrště sobě kďyž si namrská

82 s/ušle k obierant přísluší' je vhodné k obcování _ 86 počIťl'c začínaje počítat;
od Ábele: druhý syn Adama a Evy, zabitý bratrem Kainem; Abrahtim: podle bible
praotec izraelského národa, který obětoval syna Ízáka _ 87 podooje veřeje - 88
r'še vesměs,celkem_89 u Velikýčtortek naZelený čtvrtek (před velikonocemi); za.
uřie|i uzavtiti, skončiti _ 9Í pamatourÍno připomínáno - 92 oslauil zůstavil, zanechal *
95 abg obieral se s'.. aby ses zamýšlel nad...
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96 oezmi. přeď oči uvaž; uaž uvaŽ - 97 iest uedl konal _ 98 hÚbd člooěkem dojimá
čIověka - 99 rd'd-Ii Ďy byl-li bys rád, chtěl.li bys - 101 u zdmutku v zármutku - 102
ú/corg potupu - 703 vzbudiž se povzbuď se

705 súkromie stranou _ 106-107: podle 1 Kor. 1, 23 - 109 tldg vŽdy - 109-110:
Luk. 9, 47; dokad jak dlouho - 110-111 některak rounaje nějak srovnávaje - 77L od.
olaženie ulehčení, zmírněnÍ . t14:. Luk' 22, 15 - 115: Jan 73, 27

|17 přirozenie původu; uedlé božstuie podle boŽstvi-122 po zrlupo částech-123
plocÍn popliván; ogchrknulie plivnutí - 126 do duše puštěnie do vypuštění duše

127 pro mť/osÍ pro lásku - 728 mněIi domnívali se - 129 zjeoně ptirno, bez podo.
benství _ 130-131: Jan 8,27-28 a72,34 -  !3t  zduist  nenávist  _ 732 z dómgslu
z domněnky, z výmyslu _ !33 zajde dojde, dostane se; se uiec ulipule více se domýšlÍ

vÝKLAD  NA  JANovo  EVANGEL IUM

A všel jest Ježíš do Jeruzaléma. I nalezl jest v chrámě prodavače volóv
a ovcí... (usque ibi:) domu kupeckého.

Znamenaj najprv o kupectví tělesném, jenŽ trhovci těchto časóv velmi
své duše zavodie, i kupci i prodavači, neb die Mat., Že je,i kupce i proda-
vače, vyhnal. Neb těto dvě věci sú velmi nesnadné a nebezpečné, aby je
člověk mohl vésti bez hřiechu - těžko to je, šenkérstvie a kupectvie. Neb
die Bccli 26: ,,Dva obyčeje sta, jimiž by se měli lidé živiti' velmi nesnadná
sta a nebezpečná... To je to dvé: krčma a kupectvie. Neb to dvé těžko člo.
věk v spravedlivosti zachová' neb tiem dvojím duše velmi bývá raněna.

A dává příklad duch svatý: ,,KdyŽ by byl kuol někde v hromadě ka.
menie' těŽko to móŽ býti, aby tištěn nebyl se všech strán... TéŽ v kupectví
a v prodávaní těžko bude bez urážky duše, an prodavač hledí, aby dráž
prodal, neŽ stojí, a onen hledí, aby lacinějie kúpil, než stojí. Tento die:
,,Věru, nedám jinak,.. a kupec die: ,,Věru, nedám viec... A potom oba ule.
víta a selžeta. Protož die Izaie 24, Že taková oba máta se velmi nebezpečně.
A protoŽ každý, kdož by se chtěl právě káti' lépe jest jemu újmu mieti na
věcech tělesných, neŽli s kupectvím se obchoditi. A proto, neb hned z po-
rušonie a z iakaženie tělesného obecně člověk rád dráŽ prodá, než stojí,
a on radče lacinějie kúpí, ano lép stane, než za toboť jest obecno u lidí,
protoŽ málo jest těch lidí, aby řekl i kupec i prodavač: ,,Vezmi, zač stojí,..
a druhý aby řekl: ,,Za totot, stojí, za to vezmu... Ale jiŽ jest nynie přišlo
na to' že kdož umie najlépe v trhu oklamati, že když prodá, což móŽ naj-
dráŽe, to již jest čest a chvála: ,,Měhoděk, umie dobře prodati!.. TéŽ kupec,
když umie lacino kúpiti, arrať bude kupujíc hyzditi: ,,Však jest věru draho
a nestojí za to,,, a když kúpí, anať chválí, že dobře kúpil a že lacino.
A žádného hřiechu z toho nechce mieti, aniž se umějí lidé toho zpoviedati.

A protož die David: ,,Že sem nepoznal kupectvie, vejdu v sílu boŽi.,,
Neb ti lidé, kteřiž se kupectvie varují, dává jim milý bóh divnú sílu, ješto
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jie lidé šantročninemají, proto neb die ducir svatý: ,,Těžko se najde kupec,
aby nezmeškal etc... Neb ti lidé ktlpečtÍ obecrrě zmeškávají službu boŽÍ,
zmeškávají své spasenie, zmeškávají lásku bliŽnich, zklamávajíc v trhu.
A pak zvláště liclem duchovním, kněŽím, zapoviedají se kupectvie. V De-
kretu (causa 14, questione 4),Že krrěžie žádných trhóv nemají vésti, v nichž
by hleděli ziskuov tělesných, ani v knihách nemaji kupčiti k zisku. Pakli
který to činí, má s ouřadu ssazen býti.

Druhé lreřÍ se lidé oddávají bolru, jako pann5', vdovy, nemají hleděti
žádného kupectvie, aniž jest slušné vdovám a pannám. Protož die svatý
Pavel: ,,Kdo chtie bohu rytěřovati, nepleťte se v tělesné věci,.. neb vdově
a panně velmi dobře příslušie chudoba. Panna Maria, j akož o ní píší, že jedva
sukni mohla mieti pro velikú chudobu, ta královna nebeská. Protož panny'
vdovy, což rukama vydělají, tiem by měly živy býti a to prodati.

Ale otázal by se někdo: ,,Když pak nebude žádný kupčiti ani prodávati,
kdeŽ budem bráti? Ano i Aristoteles praví, Že je to potřebný obyčej kup-
čiti a prodati... Dvojím obyčejem móŽ býti kupectvie: jedno řádně a poctivě
a druhé neřádně a z|e. Vezmi dva kupce: Jeden hledí konce potřebného,
jako vidí, ano se něčeho obci nedostává, a on tam jede do jiných zemi, aby
přiveza i tiem obci poslúžil. A druhé přiveza, Že nehledí za to zisku veli-
kého, než hledí jako žoldu toliko; to jiŽ hledí úŽitečného. A l,řetie, že hledÍ
poctivého obchodu a z toho i chudých neopúštie. Jiný pak hledÍ, aby na
miestě překúpě, ani kúpě přičinÍ, ani polepšÍ, a hned zase prodada clrce
mieti zisk, a nic nehledÍ, aby v tom obci poslúŽil, aniŽ s tiem kerú práci
má, než jen aby zÍskal; takový puojde do pekla s tiem kupectvím. A pak
zvláště řemeslníci, nechajíc řemesla, nuž se v šantroky a v př.emykánie,
kupectví, a tam jezdiec po trziech' anit cizoloŽie, divné hřiechy páší.
ProtoŽ o takých die Krysostomus: ,,Žedlý křestarr nebývaj kupec takový!..

Dále jestJi toto, že já potřebuji někeré věci, že bez nie nemohu býti,
neŽ musÍm mieti, a ty vida to, Že musím, vydřeš na mně, cožmóŽeš najviec
- to prodavač. Druhé jestJi kupec, an vidí, a ty někerú kúpi rnáš a musíš
ji prodati, neb si dluŽen, a ten, jenž kupuje, anť poodtahuje, a vidao ano
Iacino zato, zač pustil jemu, netbát na to, než prodlévá, ponechá, a on že
má dáti penieze a dlužen' musÍ mnoho s toho sleviti, ant teprv vezme'
anoť jiŽ přieliš lacino _ a nic to nenie jiného neŽ jed vlíti v lásku, anat tu
láska zhyne.A'véziž, by najspravedlivějie prodával, když se Iží a s věrová-
ním prodáváš, budeš v peklel

1-2z Jan 2' 13-16 .2 usque Íói (lat.) až k
3 tělesném skutečném, hmotném - 4 zauodie zavádějí; srov. Mat. 27, !2.13 - 7-tJ

Eccli 26: Ecclesiasticus, tj. Sir. 26,28; sťa (duál) jsou
10-11: srov. Sir. 27, 2 _ 12 bez urd'žkg bez úhony, bez poškození _ 14-15 uleoittl

a selžeta (duál) slevl a zalžou - 75 lzaie 24: v l.zaiášově proroctví 24,2 (citát však ne-
má ten v5iznam, který je mu zde přikládán); móta se(duál) mají se, vedou si - 16

72

,t5

5fr

' , ,  \ . ú : t I



':,,Těžko se najde kupec,
zmeškávají službu boží,
ch, zklamávajÍc v trhu.
laji se kupectvie. V De-
tóv nemají vésti, v nichŽ
jí kupčiti k zisku. Pakli

', vdovy, nemají hleděti
nnám. Protož die svatý
tělesné věci,.. neb vdově
l, jakož o ní píšÍ, Že jedva
nebeská. Protož panny'
ti a to prodati.
tý kupčiti ani prodávati,
o potřebný obyčej kup-
e: jedno řádně a poctivě
Lledí konce potřebného,
cde do jiných zemi, aby
ehledí za to zisku veli-
Ďného. A třetie, že hledí
Jiný pak hledí, aby na
ned zase prodada chce
aniž s tiem kerú práci
;iem kupectvÍm. A pak
Lroky a r' přemykánie,
e, divné hřiechy páší.
ebývaj kupec takový!..
: bez nie nemohu býLi,
mně, což móžeš najviec
kerú kúpi máš a rnusíš
oodtahuje, a vida, ano
llévá, ponechá,, a on že
viti, anť teprv vezme'
l vlíti v lásku, anať tu
když se ]ží a s věrová-

lrov. Mat. 21, 12-18 - Z-g

poškození _ 74-|5 uleaita
roctvi 24,2 (citát však ne-
l) mají se, vedou si _ 16 i, \.Ú:tÚtlltt tis]lu Iitlíltu uýkltulttcn spasÍIerllttť1ch PtlÍt'tt CI\:Ičit:kéhLl



...4n,ť bgť w 8ÍÍt wu a il ť3tt J s00ři 8 tfitý "a|,,q.,

:

Ú, It t ic i t i lc t  s t lL l t i l ra:cttÍttt  ] tcra!t l lc  r  l :u.  I l t l l i11t:unlt tut i  ptts! i le :  r .  1Ú i , t



ínuťg akknnrlŇ
lrtnatti*ffirwffi,

ťť#ir,WW
V ryawfaritih
t{tfitý,,&,;q,.,

,i. ]itttnetulé r1e.s/it7 s t|esllýttt lt'xÍent Itasileísl:ýtlt kontpuliltit



*@.r1"**,,"
$t*Sq"u*

Sw

prrÍué spravedlivě
nost - 19 on onen
žadovanou cenu) -

!ak; hgzditi haněti

27: volně poc
nezmešIcal aby nez
d ě j í c e_32oDek r ,

36n. d'ruhé ..
2,1i rgtěřouati být

43 Aristoteles
výměny a peněz;
k účelu _ 47 nehle
přičiní, ani polep'
aby měl zisk _ 53
překupování - 55
(Nedokončený vý]

56 jest-li toto
prodej _ 59 anť pc
62 anot když _ 63

Martin Lupé
nebylo však tak .
již jako student a
v Clrrudimi. Zúča
o kompaktátech,
husitské lrnuti a j.
z Kusy r. 1452, pr
(např. kritikor"r H
prací je třeba dále
(Proti papeži).

Ukázka z Lt
Prahy husitskémr
slabosbi a smířlivr
na bojovnost hus
mentů, na jejichž
nad křestanstvem
průvodu z r. 1412

'  Ř iká se: ' ,E
všemoŽně Zvráti
stoudníkům, zvt
pak jsme vždyc
a nevěstkou z A

4i

d i^ťtý é'.|jotL .\ť3{-""i

$1,c yr"l\

f,**Ě'/ \i ll'*Ie '--"l*;..," 1'".., ,,*"ft$**ry 5

\ .  I icu,díl t t l l l:ulic:lt ct ptlpežsliott Iíúru _ 1trytilrazeni D GijÍti nqIliént rttlirlpise



ki*,-*
ld1* řv3,&

É-$.}.u",

I

I
!

a{

$

3?"
-tí

,ř

{

prduě spravediivě * t7 se obchotliti zabývati sc - 18 z nakaženie pro zkaŽeni, zkaže-
nost _ 19 on onen; radče raďěji; ano Iép sÍarze smysl: neboť to lépe vyjde (neŽ za po-
žadovanou cenu) _ 23 měhoděk (z měi ho diek) dík-y, sláva - 24 anať (ustrn. m. ono)
jak; hgzditi haněti _26 toho z toho

27: volně podle Ž. 70,16 * 29 šantroční podvodní - 29-30: Sir. 26, 28 _ 30 aĎ9
nezmešlcal aby nezanedbal, nepřipravil se o. . . _ 3x zklamduaiíc oklamávajíce, podvá-
dějíce - 32 u Dekretu'. v Dekrettl Graciánově (Irriedb. 1' 736)

36n. druhé ... t řet ie za drulré, zatřeti _37 jest slušnl sluší se pro... _ 38: 2 Tim.
2,4; rgtěřooati býti vojákem, sloužiti - 39 jedva sotva, stěŽí

43 Aristoteles..narážka na 5. knihu Etiky Nikomachovy, kde se mluví o potřebě
výměny a penčz; Itupčit.i kupovati, nakupovati _ 45 hledí konce potřebného pÍitt|iží
k účelu -47 nehledi nesnaŽí se 0... _ 48 žoldu platu, mzdy _ 50 překúpě, ani kúpě
přičini, ani polepši kdyŽ odkoupí, ani nepřidá zboŽi, ani nezlepší _ 52 abg ziskal
aby měl zisk - 53 nuž se a šantrokg a u přemglcanÍe honem, vzhůru do podvodů a do
překupování - 55 l(rysoslomus.. Jan Zlatoustý; cit. opus imperfectum in Matthaeurn
(Nedokončený výklad Matoušova evangelia; PG 56'839)

56 jest-li toto je-li tomu tak * 57 než ale - 58 Ío to jsi; kúpi mdš rnáš zboŽ1 na
prodej _ 59 ant poodtahuje a on váhá, protahuje - 60 puslÍl pustil jsi' přenechal jsi _

62 anoť když _ 63 bg prodóval Í kdvbys prodával; s uěroudnim se zapřísahánÍm

MAR ' [ IN  LUPÁC
L IST  I {NĚZI  ZACI{Eov I

Martin Lupáč patřil sice k představitelům pražské strany, jeho stanovisko
nebylo však tak vyhraněno jako např. Rokycanovo. Účastnil se husitského hnutí
již jako student a v mnoha věcech sympatizoval se stranou táborskou i jako farář
v Chrudimi. Zúčastnil se basilejského poselstva' jehoŽ jednání také vylíčil v Hádání
o kompaktátech, a r. 1435 byl zvolen Rokycanovým záStupcem. V této funkci hájil
husitské lrnutÍ a jeho ideologii proti představitelům katolické církve (proti Mikuláši
z Kusy r.1'452' proti papeži Piovi II. r.7462) a ve svém polernickénr boji pokračoval
(napŤ. kritikou řIilaria Litoměřického) aŽ do svó smrti r. .1'468. Z jeho literárrrích
prací je třeba dále uvést novou úpravu Nového zákona a latinský spis Contra papam
(Proti papeŽi).

Ukázka z l-upáčova latinského lísÍu, poslané}ro asi t. 1462 snad z Žatce da
Prahy husitskému knězi polského původu Mikuláši Zacheovi, je invektivou proti
slabosti a smiřlivosti mírných kališníků. Lupáč proti nim útočí jak poukazováním
na bojovnost husitského hnutí v jeho počátcích, tak kritikou neprůkazných argu-
mentů' na jejichŽ základě si papež a římská církev osobují ideologickou nadvláďu
nad křestanstvem. Součást naší ukázky tvoŤí vylíčení parodistického odprrstkového
průvodu z r. 1'412, uspořádaného Voksou z ValdŠtejna.

,.. Řit<á se: ,,Běda zvráceným pikartům, kteří podle své tělesnosti usilují

všemožně zvrat1t cestu boží... Ale já říkám: I3ěda největším škůdcťrm a rre-

stoudnikům, zvrhlíkům našim, ačli si zasluhtrjí být nazýváni našimi! Což-

pak jsme vždycky nehlásali, že ta sběř římská je synagogou satanovou

a nevěstkou z Apokalypsy' cožpak jsme to rozurnovými důvody nedokázali

'&rSirx 7r"*r

lí u GÓ!!ittusllén ntkopise

73




