
Abstrakt

1) Michala Poláka lze považovat za kališnického světce.

Toto mimořádné postavení mu přísluší jednak pro způsob, jakým je jeho život 

zachycen ve Slanově vyprávění, zadruhé pak proto, že mu kališnická obec 

dlouhodobě prokazovala úctu, která světci náleží. Jejím vyjádřením jsou písně

k Michalově poctě, jež vznikaly v rozmezí od jeho skonu do konce 16. století. 

Dalšími výrazy této úcty jsou pak kázání Sermo de martyribus Bohemis, jež 

Michala staví dokonce po bok Jana Husa a Jeronýma Pražského, již zmíněné 

sepsání Václava Slany a zápisky v některých pozdějších redakcích Letopisů, 

které detailně popisují Michalovo umučení. 

Toto postavení původem polskému kazateli zajišťuje zvláštní místo

v myslích utrakvistických věřících, díky němuž měl Michalův odkaz zásadní 

vliv i po jeho smrti. Nejpatrněji se jeho umučení odrazilo v událostech roku 

1483, jejichž představitelé se k Michalově osobě odvolávají jako k morální 

záštitě svého činu. Vzhledem k patrné úctě, již k němu chovali i příslušníci 

jednoty bratrské, se dá soudit, že Michal působil jako jakýsi jednotící prvek pro 

všechny reformní křesťanské směry v zemích Koruny české. Jako takovému tak 

lze jemu a okolnostem jeho smrti připsat jistý podíl na stmelení „neřímské“ 

náboženské scény v Čechách, které vyvrcholilo v přijetí České konfese.

2) Slanovo sepsání je legendou svým obsahem, nikoliv však formou.

Pokud je Michal světcem, musí mít svou legendu. Tento žánr má ovšem 

v kališnickém prostředí poněkud jinou podobu, než jaká je typická pro běžnou 

hagiografickou produkci katolické provenience. 

Podstatná je odlišnost strukturální. Zde je však třeba říci, že legenda je 

poměrně rigidní žánr; ani všechny katolické legendy však nemají podobu přesně 

odpovídající „normě“ a relativně pevně daná struktura těchto textů neplatila 

vždy, ale ustanovovala se až v průběhu staletí. Ve Slanově textu chybí pasáže 

týkající se života a posmrtných zázraků nového světce a jeho vyprávění se tak 



blíží spíše příběhům z původních spisů Acta martyrum, které vnímají mučedníky 

jako výjimečné mrtvé, jimž je třeba vzdávat úctu, ovšem z větší části bez vlastní 

divotvorné moci.

Jediným dotykem zázračna, který se ve Slanově textu objevuje, je 

předvídání budoucnosti. I ono ovšem odpovídá povaze původních legendárních 

příběhů a od divů založených na principu Do, ut des se vrací ke konceptu 

zázraku jako svědectví Boží pravdy. Přijmeme-li tezi Eduarda Petrů, podle níž je 

pravda v náboženském smyslu ústřední kategorií kališnického vnímání světa,

pak je tento návrat jen logický. Zázračné jednání světce tak navíc, stejně jako 

sama jeho mučednická smrt, plní zejména funkci ideovou a apologetickou,

z nichž zejména druhá jmenovaná z římských legend postupně vymizela.

3) Zápisy v Letopisech poukazují na upevnění Michalovy pověsti světce.

Vztah kališníků ke knězi Michalovi se postupem času pozvolna proměňoval. 

Pěkně to ilustrují zápisky v textech K a O Starých letopisů českých, které živě 

popisují jeho utrpení v karlštejnských kobkách, a to včetně detailů, které nezná 

ani Václav Slana, jenž byl asi nejbližším svědkem Polákova skonu. Stejný 

pramen pak přidává povídání o nepěkném způsobu, kterým skončili dva

z údajných Michalových katanů. 

Zmínka v Letopisech tak mimoděk ukazuje, že Polákův příběh procházel 

velmi podobným vývojem, jako tomu bylo u dřívějších křesťanských světců, 

tedy od původního, zpravidla výrazově velmi střídmého a na detaily skoupého 

vyprávění o smrti některé z výjimečných osobností víry až po rozbujelé příběhy 

popisující drastické detaily z utrpení svatých a jejich následnou divotvornou 

činnost ve prospěch některé křesťanské obce, jak je zaznamenává například 

Legenda aurea.

4) Směr vývoje kališnické legendy naznačuje Jiří Heremita.



Oba výše zmíněné zápisy z Letopisů se mají k původnímu textu Václava Slany 

podobně jako dílo stříbrského kněze Jiřího Heremity k první Pašiji mistra Jana 

Husi z pera Petra z Mladoňovic. Heremita, který nemohl již být přímým 

svědkem událostí v Kostnici, líčí Husův život v mnoha ohledech podrobněji než 

mistrův žák Petr. Z Jana Husa-výjimečného člověka a inspirátora hnutí se v jeho 

podání stává Hus-světec, osoba, jíž scházejí individuální vlastnosti. U Heremity

a v řadě oslavných skladeb, které se mistru Janovi věnují, je nahrazují typické 

rysy světce: patří mezi ně zejména moudrost, vědomí vlastního zasvěcení Bohu, 

schopnost jasnozřivosti, respektive přímého ovlivnění budoucích věcí.

Během necelého století, které uplynulo mezi Husovým upálením

a sepsáním Heremitova textu, došlo k významnému posunu ve vnímání mistrovy 

osobnosti a jejího významu a Jan Hus se tak z původního inspirátora hnutí stal 

jeho ikonou a svědkem. 




